
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
***************************** 

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เป็นหนึ่ง
ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนที่จัดขึ้นในระหว่างงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยความร่วมมือ
ระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ  
ที่เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในภูมิภาค และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อกระตุ้นความสนใจและเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กไทย  
 2. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 (ป.4–ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.1–ม.3) ได้มีเวทีในระดับ
ภูมิภาคและในระดับประเทศเพื่อแสดงความสามารถในการนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยการแสดง 
Science Show 

3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีมตลอดจนการแสดงออกอย่างเหมาะสมของเด็กไทย 

รายละเอียดการประกวด 

1. หัวข้อการประกวด   
  “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” 

2. การประกวดระดับภูมิภาค เป็นการประกวดในแต่ละภูมิภาคเพื่อคัดเลือกทีมท่ีดีท่ีสุดของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 
จำนวน 1 ทีม และของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 1 ทีม เพื่อเข้าประกวดระดับประเทศ การประกวดระดับ
ภูมิภาคดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับ
เยาวชน มีดังนี้  

ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ภาคตะวันออก   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ภาคใต้    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ภาคกลาง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
3. การประกวดระดับประเทศ เป็นการประกวดระหว่างทีมท่ีชนะเลิศมาจากระดับภูมิภาคท้ัง 2 ช่วงช้ัน 
ดำเนินการโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ในหัวข้อ “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” 

 



4. เงินรางวัล  
 รางวัลระดับภูมิภาค ได้กำหนดไว้ดังนี้ 

ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 2  เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 3  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย เกียรติบัตร ไม่เกิน 5 รางวัล 
ระดับช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 2  เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 3  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย  เกียรติบัตร  ไม่เกิน 5 รางวัล 

  รางวัลระดับประเทศ  ได้กำหนดไว้ดังนี้ 
ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 5,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 2  เงินรางวัล 4,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 3  เงินรางวัล 3,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย  3 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
ระดับช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล       10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 2  เงินรางวัล 8,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี 3  เงินรางวัล 5,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย  3 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

5. การสมัครและเง่ือนไขผูกพัน  
 1. การสมัคร 

(1) ต้องสมัครในนามโรงเรียน โดยการรับรองของผู้บริหาร 
(2) โรงเรียนท่ีสมัครต้องส่งข้อมูลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ก. คลิปวิดีโอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรียนผู้สมัคร ในรูปแบบไฟล์ 

mp4 ซึ่งในส่วนของคลิปวิดีโอนั้นต้องมีลักษณะเป็นการถ่ายทำแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นการ
แสดงจนถึงจบการแสดงโดยไม่มีตัดต่อใด ๆ โดยอัพโหลดคลิปวิดีโอบน Youtube พร้อมแนบลิงค์
มายังหน้าลงทะเบียนกิจกรรม 

 ข. เค้าโครงการนำเสนอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ในรูปแบบไฟล์ PDF และ
แนบไฟล์มายังหน้าลงทะเบียนกิจกรรม 



(3) สมัครทางระบบออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนย์ภูมิภาคที่ครอบคลุมจังหวัด
ของโรงเรียนท่ีสมัคร  

 2. การประกวด 
(1) ระดับช่วงช้ันท่ี 2 ผู้แสดงต้องเป็นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาท่ี 4-6 ของโรงเรียน

ท่ีส่งเข้าประกวด 
(2) ระดับช่วงช้ันท่ี 3 ผู้แสดงต้องเป็นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ของ

โรงเรียนท่ีส่งเข้าประกวด 
 3. ในแต่ละช่วงช้ันสามารถส่งประกวดได้โรงเรียนละ 1 ทีม 
 4. ในแต่ละทีมมีผู้แสดงทีมละไม่เกิน 3 คน สามารถเป็นทีมเด่ียว (ชายหรือหญิงล้วน) ทีมผสม ชาย-หญิง 
และแต่ละช่วงช้ันสามารถคละช้ันเรียนได้ 
 5. แต่ละทีมมีอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ไม่เกิน 2 คน 
 6. ทีมท่ีเข้าประกวด ต้องแต่งกายเหมาะสม โดยใช้เครื่องแบบหรือชุดพละศึกษาของโรงเรียนเป็นพื้นฐาน 
หากมีการตกแต่งเพิ่มเติมต้องเป็นไปโดยประหยัด 
 7. ผู้แสดงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ผู้ชมและสถานท่ีในการจัดแสดงด้วย 
 8. ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคทั้ง 2 ช่วงชั้น จะต้องเข้าประกวดระดับประเทศที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยส่งคลิปวิดีโอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และเค้า
โครงการนำเสนอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประกวดในระดับประเทศอีกครั้ง (วันและเวลาส่ งเพื่อ
ประกวดระดับประเทศจะประกาศให้ทราบในภายหลัง) 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนค่าเดินทาง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาจัดเตรียมท่ีพักให้นักเรียนทีมละไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ท่ีปรึกษารวมท้ังพนักงานขับรถอีกทีมละไม่
เกิน 3 คน 

6. เกณฑ์การตัดสินโดยสังเขป 
 1. เป็นการแสดงด้วยการทดลองท่ีสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการหรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. เป็นการแสดงท่ีสามารถกระตุ้นความสนใจ และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 3. การใช้ภาษาต้องใช้คำสุภาพเหมาะสมในการนำเสนอไม่ใช้ถ้อยคำท่ีก่อให้เกิดความหมายกำกวม หรือ

คำท่ีแสดงถึงการไม่ให้เกียรติผู้อื่น 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน (100) คะแนน 
 (1) ความถูกต้องเชิงวิทยาศาสตร์  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
  - การนำเสนอหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องชัดเจน  20  คะแนน 
  - การใช้ส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย  15  คะแนน 
  - การตั้งประเด็นของคำถามและการให้คำตอบได้ชัดเจน  10  คะแนน 
  - ความสำเร็จของการแสดง  15  คะแนน 
 
 



 (2) การแสดง  35  คะแนน  ประกอบด้วย 
  - มีกระบวนการแสดงท่ีสร้างจุดสนใจ สนุก ต่ืนเต้น มีความหมาย และการมีส่วนร่วมของผู้ชม  
15  คะแนน 
  - ความต่อเนื่องและปฏิภาณไหวพริบในการแสดง และจังหวะในการนำเสนอของแต่ละบุคคล
ในทีม  15  คะแนน 
  - การใช้ภาษา สุภาพ ถูกต้องและเหมาะสม 5 คะแนน 
 (3) เวลาในการแสดง 15 นาที  5  คะแนน  
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

หมายเหตุ เกณฑ์การหักคะแนนในเวลาการแสดง 

แสดงเกินเวลา 15 นาที แสดงจบก่อนเวลา 15 
นาที 

หักคะแนน 

เกิน 2  นาที จบก่อน 2 นาที 1 
เกิน 3-4 นาที จบก่อน 3-4 นาที 2 
เกิน 5-6 นาที จบก่อน 5-6 นาที 3 
เกิน 7-8 นาที จบก่อน 7-8 นาที 4 

เกิน 8 นาทีขึ้นไป จบไม่ถึง 7 นาที 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
7. การกำหนดวัน 
 7.1 วันเปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ วันท่ี 7 มิถุนายน 2564 
 7.2 วันปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ วันท่ี 13 สิงหาคม 2564 
 7.3 วันปิดรับเอกสารต้นฉบับ  วันท่ี 13 สิงหาคม 2564 
 7.4 ตัดสินผลงาน    วันท่ี 19 – 20 สิงหาคม 2564 
 7.5 ประกาศผลการตัดสิน   วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 ติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th 
 7.6 รับรางวัล    เดือนกันยายน 
 
8. สถานที่ดำเนินการประกวดและติดต่อสอบถามรายละเอียด 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
เลขท่ี 39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1790 , 1791 โทรสาร 0 2577 9900 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบสมัครเข้าร่วมประกวดการแสดง 
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  

***************************** 

ระดับ  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)    ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 
1. รายละเอียดสถานศึกษา 
 ชื่อสถานศึกษา...................................................................................................... .......................สังกัด.............................................................  

ที่อยู่........................................................................................................ตำบล/แขวง....................................................................................... 
   อำเภอ/เขต................................................................. .จังหวัด......................................................................รหัสไปรษณีย์.............................. 
    โทรศัพท์ ................................................................................โทรสาร...............................................................................................................  
2. ข้อมูลนักเรียนผู้สมัคร 
 2.1 ชื่อ – สกุล ..….…….…............................................................................. .........………… วัน-เดือน-ปี เกิด..……………………..…………..……….. 

  เลขที่บัตรประชาชน …………………………………...…ชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษาปีที่ ….….....โทรศัพท์.……………..…………….....….……… 
E-mail ………………………………..……..………….…………………… 

2.2 ชื่อ – สกุล ..….………………………………………………………………….….…………….………… วัน-เดือน-ปี เกิด……………......................................
 เลขที่บัตรประชาชน ……………………………………ชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษาปีที่ ……………โทรศัพท์……………………………………………… 
        E-mail ………………………………………………………………………… 

2.3 ชื่อ – สกุล ..….………………………………………………………………………………….……………วัน-เดือน-ปี เกิด……….……………………………..……… 
  เลขที่บัตรประชาชน …………………………………….ชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษาปีที่ ……….….โทรศัพท์…………………………………..….………     
E-mail …………………………………………………..………................ 

3. อาจารย์ที่ปรึกษา  
 3.1 ชื่อ-สกุล….…………………..…………………………………….…..….. โทรศัพท์ ….……………………E-mail ………..…..……….….…………………………… 
 3.2 ชื่อ-สกุล……………………………………………………..………….…...โทรศัพท์ ….……….…………E-mail ………..…………….…………………………….….. 
4. คำรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน 

ข้าพเจ้า............................................................................ยินดีสนับสนุนและอนุญาตให้นักเรียนและอาจาร ย์ที่ปรึกษาข้างต้น เข้าร่วม
กิจกรรมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับภูมิภาค และเข้าประกวดระดับประเทศหากได้รับคัดเลือก 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง สถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา  
และนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุกกรณี 

  ลงชื่อผูส้มัคร 1.........................................................................                           
                   (...........................................................................) ตัวบรรจง 

    2..........................................................................             
              (...........................................................................) ตัวบรรจง 

    3..........................................................................                          
              (...........................................................................) ตัวบรรจง 

                                ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษา  ............................................................................ 
             (...........................................................................) ตัวบรรจง 

   ลงนามผู้บริหารสถานศึกษา ............................................................................ 
   พร้อมตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี)  (........................................................................... ) ตัวบรรจง 

                                                    วันที่ ……. เดือน .………….. พ.ศ………..… 
หมายเหตุ  1. ใบสมัครสามารถสำเนาเพ่ิมเติมได้ 

  2. หากเปลี่ยนตัวผู้แสดง กรุณาแจ้งก่อนเริ่มการแสดง 



แบบฟอร์มเค้าโครงการนำเสนอการแสดง Science Show 

***************************** 
โรงเรียน..................................................................................................................... ............................................................... 
อำเภอ.............................................................................จังหวัด................................................................................. 

1. ชื่อเรื่อง  
......................................................................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................. 
2. วัตถุประสงค์/แนวคิด 
............................................................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................................................................... ...............................
..............................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................... ...............................................................
................................................................................................................................................................................................. ............. 
3. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
..............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. ................................................................................. 
4. ข้ันตอนการแสดง 
.............................................................................................................................................. ................................................................
......................................................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................. 
5. การเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน 
............................................................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................
................................................................................................................................................. .............................................................
................................................................................................................................................................................................... ........... 
6. วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
....................................................................................... .......................................................................................................................  
........................................................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................... .......... 

 

หมายเหตุ แบบฟอร์มสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



แผนการจัดประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564 

ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด กำหนดเวลา สถานที่ หมายเหตุ 

1. การรับสมคัร ประกาศการรับสมคัรผ่านระบบ online ตามหัวข้อการ
แสดงฯ ท่ีทางสมาคมฯ กำหนด 

สมัครที่ www.nsm.or.th  
และ www.scisoc.or.th/sciweek  

7 มิ.ย. – 13 ส.ค. 64  จำนวนนักเรียนทีมละไม่เกิน 3 คน 

ส่งได้ระดับละ 1 ทีม ต่อ 1 โรงเรียน 

หัวข้อการแสดงตามท่ีสมาคมฯ กำหนด 

- มีการขยายเวลาปิดรับสมัครจากเดิมวันที่ 23 ก.ค. 
64 เป็นวันที่ 13 ส.ค. 64 

หมดเขตรับสมัครและหมดเขตส่งผลงาน โดยส่งภายในวัน
และเวลาท่ีกำหนดเท่าน้ัน 

(โครงเรื่องการแสดงฯ และ VDO บันทึกการแสดง)  

ส่งผลงานที่ www.nsm.or.th  
และ www.scisoc.or.th/sciweek 

13 ส.ค. 64  - ส่งโครงเรื่องการแสดงฯ และ VDO บันทึกการแสดงฯ 
เวลาในการแสดงไม่เกิน 15 นาที (โดยไม่มีการตัดต่อภาพ
ใดๆทั้งสิ้น) 

- ผู้ช่วยหรือผู้ร่วมแสดงในการทดลองทุกเรื่อง ให้ใช้
นักเรียนในทีมที่เป็นนักแสดงร่วมกันทั้ง 3 คนเท่าน้ัน โดย
ไม่มีผู้ช่วยหรือผู้ร่วมแสดงอื่นๆ ทำการแสดงหรือทำการ
ทดลอง 

- มีการขยายเวลาปิดรับสมัครจากเดิมวันที่ 23 ก.ค. 
64 เป็นวันที่ 13 ส.ค. 64 

2. การตัดสิน คณะกรรมการร่วมพิจารณาตัดสินเพ่ือคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศ
ระดับศูนย์ภาคกลาง ท้ัง 2 ระดับ 

16-17 ส.ค. 64 ณ อพวช. มีการแก้ไขวันที่ตัดสิน 

3. การประกาศผล ตรวจสอบผลการตัดสินที่ www.nsm.or.th 

www.scisoc.or.th/sciweek  

20 ส.ค. 64  มีการแก้ไขวันประกาศผลการตัดสิน 

4. การรับรางวัล เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อไปยังทีมที่ได้รับรางวัล เพ่ือแจ้ง
กำหนดการและรายละเอียดอื่นๆ ต่อไป 

รอกำหนดการจาก
ส่วนกลาง 

ณ อิมแพ็ค เมือง
ทองธานี 

-จัดพิธีมอบรางวัลในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

-กำหนดวัน และเวลา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

http://www.scisoc.or.th/sciweek
http://www.scisoc.or.th/sciweek
http://www.nsm.or.th/
http://www.scisoc.or.th/sciweek


 


