
 
 
 

 
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวดการแสดงวิทยาศาสตร ์ (Science  Show) 

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ  ส่วนภูมิภาค  ประจ าปี  2565 
ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา 

 
 

1. คุณสมบัติ 
1.1 ประเภทการแข่งขัน 

- การแข่งขันประเภททีม ๆ  ละ  3  คน  โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันแต่ละระดับได้ไม่เกิน 1 ทีม  
รายละเอียดการประกวดดูไดท้าง  https://www.aru.ac.th/sciweek/  
 

1.2 ระดับการแข่งขัน 
- ระดับชัน้ประถมศึกษา (ป.4-ป.6) 
- ระดับชัน้มัธยมศึกษา  (ม.1-ม.6) 

 

2. การสมัครเข้าแข่งขัน 
กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์  โดยลงทะเบียนชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ในระบบออนไลน์ที่  https://bit.ly/3HPB2Og                    

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม – 10  สิงหาคม  2565  จ ากัดจ านวนทีม ระดับละ 15 ทีม 
 

3. สถานที่แข่งขัน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 19 สิงหาคม  2565 
ลงทะเบียนและจับฉลากเป็นรอบ รอบละ 5 ทีม (ตามล าดับการมาลงทะเบียน) 8.30 – 9.00 น ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา  
และอาคารบ้านพลูหลวง 
9.00 น -15.00 น. การแข่งขันระดับประถมศึกษา ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา 
9.00 น -15.00 น. การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา ณ อาคารบ้านพลูหลวง 
 

4. เกณฑ์การตัดสินโดยสังเขป 
4.1 เป็นการแสดงด้วยการทดลองทีส่ามารถอธิบายได้ด้วยหลักการหรอืทฤษฎทีี่เก่ียวข้อง 
4.2 เป็นการแสดงทีส่ามารถกระตุ้นความสนใจ  และเจตคตทิี่ดีตอ่การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
4.3 การใช้ภาษาตอ้งใช้ค าสภุาพเหมาะสมในการน าเสนอไม่ใช้ถ้อยค าทีก่่อให้เกิดความหมายก ากวมหรือค าที่แสดงถึงการไม่ให้เกียรติผูอ้ื่น 
4.4 เกณฑ์การให้คะแนน  (100  คะแนน) 

4.4.1 ความถูกต้องเชิงวิชาการ  (50 คะแนน) 
- อธิบายหลักการทดลองได้ถูกต้องชัดเจน 
- สามารถตั้งค าถามและค าตอบไดถู้กต้องชัดเจน 

4.4.2 ความส าเร็จของการทดลอง  (10  คะแนน) 
- ผลสัมฤทธิ์ของการทดลอง 

4.4.3 การน าหลักการไปใช้ประโยชน์  (5  คะแนน) 

https://www.aru.ac.th/sciweek/
https://bit.ly/3HPB2Og


4.4.4 ความมั่นใจ  ลีลาในการเสนอ ความสนุกสนาน  (10  คะแนน) 
- ไหวพริบปฏิภาณและความสามารถในการแก้ปัญหา 
- บุคลิกภาพและความมัน่ใจในการน าเสนอ 

4.4.5 การใช้ภาษา  (5  คะแนน) 
- การใช้ภาษาสุภาพเหมาะสม 
- การใช้ศัพท์วิชาการได้อย่างถูกต้อง 

4.4.6 การมีส่วนร่วมในการแสดง  (5  คะแนน) 
- จังหวะในการน าเสนอของแตล่ะบุคคลในทีม 
- การมีส่วนร่วมโดยรวมของทีม 

4.4.7 เวลาที่ใช้ในการแสดง  (5  คะแนน) 
4.4.8 การเปิดโอกาสใหผู้้เข้าชมมีส่วนรว่มในกิจกรรม  (5  คะแนน) 
4.4.9 การแต่งกาย  (5  คะแนน) 

- เป็นไปโดยประหยัดและปลอดภัย 
4.5 การตัดสนิของคณะกรรมการถือเป็นที่สิน้สดุ 

 

**  หมายเหตุ : เกณฑ์การหักคะแนนการใช้เวลาในการแสดง 
แสดงเกินเวลา  15  นาที แสดงจบก่อนเวลา  15  นาที หักคะแนน 

เกิน  2  นาท ี จบก่อน  2  นาท ี -2 
เกิน  3  นาท ี จบก่อน  3  นาท ี -4 
เกิน  4  นาท ี จบก่อน  4  นาท ี -6 

*แสดงเกินเวลา  5  นาที  ให้จบการแสดงทันที 
  

**  หมายเหตุ 1.   ห้ามการแสดงที่ผู้แสดงอาจได้รับอนัตรายจากการแสดง 
 

5. ประกาศผลการตัดสิน 
ภายในวันจันทร์ที่  20   สิงหาคม  2565  ทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

6. รางวัลการแข่งขัน 

รางวัลการประกวด/แข่งขัน 
ระดับการประกวด/แข่งขัน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ชนะเลิศ 2,000 2,000 
รองชนะเลิศอนัดับที่  1 1,500 1,500 
รองชนะเลิศอนัดับที่  2 1,200 1,200 

 

** หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด  

 

7. ก าหนดการรับรางวัลการประกวด/แข่งขัน  
ก าหนดการรับโล่  เงินรางวัล  และเกียรติบัตรจะแจ้งให้ทราบทาง  https://www.aru.ac.th/sciweek/  อีกครั้ง 

https://www.aru.ac.th/sciweek/


เกณฑ์การตัดสินการประกวด  science  show 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

โรงเรียน............................................................................ระดับ.......................................................... 
 

หัวข้อ คะแนน คะแนนที่ได้ 
1.  ความถูกต้องเชิงวิชาการ 
     -  อธิบายหลักการทดลองไดถู้กต้องชัดเจน 
     -  สามารถตั้งค าถามได้ถูกต้องชัดเจน 

 
50  คะแนน 

 

 

2.  ความส าเร็จของการทดลอง 
     -  ผลสัมฤทธิ์ของการทดลอง 

 
10  คะแนน 

 

3.  การน าหลักการไปใช้ประโยชน์ 
     -  สามารถยกตัวอย่างและอธบิายความสัมพนัธ์ได้อย่างชัดเจน 

 
5  คะแนน 

 

4.  ความมั่นใจ  ลีลาในการเสนอ 
     -  ไหวพริบปฏิภาณและความสามารถในการแก้ปัญหา 
     -  บุคลิกภาพและความมัน่ใจในการน าเสนอ 

 
10  คะแนน 

 

 

5.  การใช้ภาษา 
     -  การใช้ภาษาสุภาพเหมาะสม 
     -  การใช้ศัพท์วิชาการได้อย่างถูกต้อง 

 
5  คะแนน 

 

 

6.  การมีส่วนร่วมในการแสดง 
     -  จังหวะในการน าเสนอของแต่ละบุคคลในทีม 
     -  การมีส่วนร่วมโดยรวมของทีม 

 
5  คะแนน 

 

 

7.  เวลาที่ใช้ในการแสดง 
    -  พอดี  15  นาท ี
    -  เกินเวลาตดั  1  คะแนน/นาท ี
    -  จบก่อนเวลาตัด  1  คะแนน/นาที 

 
 

5  คะแนน 

 

8.  การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5  คะแนน  
9. การแต่งกาย 
    -  เป็นไปโดยประหยัดและปลอดภัย 

 
5  คะแนน 

 

รวม 100  คะแนน  
 

 
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ 
      (..........................................................) 
 
 
 



 
 

 

แบบฟอร์มเค้าโครงการน าเสนอการแสดง  science  show 
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