
กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประจ าปี 2562 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

**************************** 
  
1. ข้อก าหนดของการแข่งขัน 
 1.1 ระดับของนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 
  ระดับประถมศึกษา 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.2 จ านวนนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ 
  เป็นการแข่งขันประเภททีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักไม่เกิน 2 คน แต่ละ
โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันในแต่ละระดับได้โรงเรียนละ 1 ทีม 
 

2. การรับสมัคร สถานที่ด าเนินการแข่งขันและติดต่อสอบถามรายละเอียด 
การสมัคร : สมัคร online เท่านั้นที่เว็ปไซต์ : sci.npu.ac.th/sciweek62 

******หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ****** 
สถานที่ท าการแข่งขัน : 
อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000   

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 
คุณปิยะพร พันธุ์ศักดิ์ อีเมล  : pphansak@npu.ac.th หรือ คุณพรพรรณ น้ าค้าง อีเมล: 
pnamkhang@npu.ac.th 
Facebook: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 
โทรศัพท์ 042-503776 / 086-5292258 

 

3. รางวัล  
3.1 รางวัลส าหรับการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  1) รางวัลชนะเลิศ จ านวน 3 ระดับ ระดับละ 1 รางวัล  รางวัลละ 1,500 บาท 
  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
  2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จ านวน  3 ระดับ ระดับละ 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท  
  พร้อมเกียรติบัตร 
  3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จ านวน 3 ระดับ ระดับละ 1 รางวัล รางวัลละ 500 บาท  
  พร้อมเกียรติบัตร 
 4) รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร 
* ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จะได้รับมอบเกียรติบัตร 

 
 



4. การตัดสิน  
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  
4.1 เค้าโครงการน าเสนอการแสดง Science Show  
พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point ไม่เกิน 3 หน้าขนาดกระดาษ A4 ตาม

แบบฟอร์มดังแนบ ให้ส่งพร้อมการสมัครที่เว็บไซต์ : sci.npu.ac.th/sciweek 
4.2 กติกาการแข่งขัน  
1) ต้องเป็นการแสดงการทดลองที่สามารถอธิบายด้วยหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  
2) ภาษาท่ีใช้ในการแสดงต้องสุภาพเหมาะสม  
3) ผู้เข้าแข่งขันต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ผู้ชม และสถานที่ในการจัดการแข่งขัน  
4) ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์การแสดงมาให้พร้อม  
5) ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งเค้าโครงการน าเสนอการแสดง Science Show ด้วย หากไม่ส่งจะไม่มีสิทธิ์เข้า

ร่วมการแข่งขัน  

6) ก าหนดเวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์และการแสดงรวมไม่เกิน 20 นาที  
 

7) เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนรวม 120 คะแนน)  
- ความถูกต้องทางวิชาการ (สามารถอธิบายตามหลักทฤษฎี)   30 คะแนน  
- เค้าโครงการน าเสนอการแสดง      30 คะแนน  
- บุคลิกภาพและการใช้ภาษาในการน าเสนอ    20 คะแนน  
- ความคิดสร้างสรรค์       20 คะแนน  
- ความต่อเนื่องของการแสดง      10 คะแนน  
- เวลาในการน าเสนอ*       10 คะแนน  
 

* หมายเหตุ เกณฑ์ในการหักคะแนนเวลาในการน าเสนอ  

เวลาในการแสดง  คะแนน 
1. แสดงเกินเวลาที่ก าหนดให้ 1 นาที  -2 
2. แสดงเกินเวลาที่ก าหนดให้ 2 นาที  -4 
3. แสดงเกินเวลาที่ก าหนดให้ 3 นาที  -6 
4. แสดงเกินเวลาที่ก าหนดให้ 4 นาที  -8 
5. แสดงเกินเวลาที่ก าหนดให้ 5 นาที  -10 
6. แสดงเกินเวลาที่ก าหนดให้ 5 นาที ขึ้นไป  คณะกรรมการแจ้งให้ยุติการแสดง 



ก าหนดการ 
********************** 

  1 กรกฎาคม    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
      ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
  31 กรกฎาคม   หมดเขตรับสมัคร 
  2 สิงหาคม    คณะวิทยาศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

  7 สิงหาคม   โรงเรียนแจ้งยืนยันทีมที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันมายังคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม  

  14 สิงหาคม 
  07.00-09.30 น. ผู้เข้าร่วมแข่งขันรายงานตัว ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม ทั้งนี้โรงเรียนสามารถน าอุปกรณ์ประกอบการแสดงมา
ทดสอบหรือจัดเตรียมก่อนการแข่งขัน ภายในช่วงระยะเวลานี้
เท่านั้น หากไม่รายงานตัวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วม
ประกวด 

  09.30 น. เป็นต้นไป  เริ่มประกวดทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย  
  14.00 น.    ประกาศผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
  16.00 น.     พิธีมอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัล  

 
 
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่ทางโรงเรียนน าเพลงหรือโสตทัศนูปกรณ์ เช่น ไมโครโฟน ต้องน ามาทดสอบความ 

พร้อมส าหรับการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ให้แล้วเสร็จภายใน 09.30 น.  
2. คณะวิทยาศาสตร์ ไม่รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในวันแข่งขันในทุกกรณี 

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

  



แบบฟอร์ม 

เค้าโครงการแสดงโชว์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 
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