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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: 2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  4-6 

1.2 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.3 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภททีม  

2.2 จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัระดบัละ 3 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าแขง่ขนั พร้อมรายช่ือครูผู้ ฝึกสอนทีมละไม่เกิน 2 คน ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

3.2 สง่รายงานการแขง่ขนัการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เป็ นรูปเลม่ และรายงานการแขง่ขนั 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  (ให้แนบมากบัรูปเลม่)   จ านวน 5 ชุด ภายในวันท่ี 31 มกร

าคม 2563  สง่ที่โรงเรียนท่ีเป็ นสถานท่ีแขง่ขนั  

3.3 การน าเสนอ Science Show เป็นไปตามล าดบัท่ีลงทะเบียน 

3.4 เวลาที่ใช้ในการแสดง ทีมละ 13 – 15 นาท ีกรณีใช้เวลาแสดงเกินหรือขาด จะถกูหกัคะแนน นาทีละ 1 

คะแนน (เศษวินาทีท่ีเกินหรือขาดตัง้แต ่30 วินาที ให้ปัดเป็น 1 นาที) ทัง้นีก้ารหกัคะแนนเร่ืองการใช้เวลาแสดง หกั

ได้สงูสดุได้ไม่เกิน 5คะแนน 

3.5 ก าหนดให้มีผู้แสดงบนเวที จ านวน 3 คน เทา่นัน้ ไม่อนญุาตให้ใช้บุคคลประกอบฉาก หรือท าหน้าที่ใด ๆ 

ประกอบการแสดงบนเวที (ยกเว้น ผู้ชมท่ีถกูเชิญขึน้ไป ในช่วงเวลาที่เชิญผู้ชมเข้าไปมีสว่นร่วมในการแสดง) 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน

4.1 สาระทางวิชาการ 30 คะแนน 

- เนือ้หาทางวิทยาศาสตร์ท่ีถกูต้อง  10    คะแนน 

- ความเช่ือมโยงสมัพนัธ์ของกิจกรรมที่นามาแสดง  8     คะแนน 

- ผลส าเร็จของการทดลอง    7     คะแนน 

- ความนา่สนใจของประเด็นในกิจกรรมที่นาเสนอ   5     คะแนน 

4.2 มีความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมการแสดงที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ได้ 25 คะแนน 

4.3 การแสดง   30 คะแนน 

- วสัดอุุปกรณ์ท่ีใช้ในการแสดง (มีความเหมาะสม ประหยดั  5    คะแนน 

และใช้วสัดท่ีุเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม) 

- เทคนิคการน าเสนอ   5     คะแนน 

- การใช้ภาษา   5     คะแนน 

- ความปลอดภยั    5     คะแนน 
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- การมีสว่นร่วมของผู้ชมในกิจกรรมที่แสดง  5     คะแนน 

- เวลาในการแสดงภายในเวลา 13-15 นาที    5     คะแนน 

4.4 การสรุปคุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมที่แสดง 10 คะแนน 

4.5 รายงานการแสดง    5 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80 – 100 ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70 – 79  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60 – 69  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการตดัสิน ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวนระดบัชัน้ละ 1 ทีม ทีมละ  3-5 คน

6.1 คณุสมบติัของคณะกรรมการ 

- บุคลากรในท้องถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 

- ครูและบุคลากรทางการศกึษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 

- บุคลากรสงักดัอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศกึษา/วิทยาลยั/มหาวิทยาลยั เป็นต้น6.2 ข้อควรค านงึ 

6.2 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการควรชีแ้จงกติกาการแขง่ขนัและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแขง่ขนั  
- กรรมการควรมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืน หรือสถาบนัการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ให้ใช้พืน้ท่ีหรือเวทีในการแขง่ขนั ท่ีมีบริเวณให้ผู้สนใจเข้าชมได้ 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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9. รูปแบบการเขียนรายงาน     (ปกนอก) 
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ค าน า 

สารบญั 

๑. มลูเหตจุงูใจ (บทน าอธิบายถึงท่ีมาของเร่ืองท่ีน ามาแสดง 

๒. เนือ้หาโดยย่อ 

๓. การน าหลกัการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้    
๔. การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้  

บรรณานกุรม 

ภาคผนวก จ านวนไมเ่กิน 5 หน้า 

หมายเหต ุ ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์ ขนาด A4  พิมพ์หน้าเดียว  ความยาวไม่เกิน 5 หน้า 

(จากข้อ 1-4 ) อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 5 หน้า  และท ารายงานสง่ตามรูปแบบการเขียนรายงานท่ีก าหนด โดย

จดัสง่เอกสารให้แก่โรงเรียนท่ีเป็นสถานท่ีแขง่ขนัระดบัภาค สามารถจดัสง่โดยตรงหรือจดัสง่ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน EMS ตามระยะเวลาที่ก าหนดเทา่นัน้ 

เร่ือง ………………………………………………………………. 
โดย 

๑. ………………………………………………………………. 
๒. ………………………………………………………………. 
๓. ………………………………………………………………. 

ครูผูฝึ้กสอน 
๑. ………………………………………………………………. 
๒. ………………………………………………………………. 

ความยาวไม่เกิน 5 หนา้ 

รายงานการแสดงทางวทิยาศาสตร์  (Science Show) 
เร่ือง ………………………………………………………………. 

โดย 
๑. ………………………………………………………………. 
๒. ………………………………………………………………. 
๓. ………………………………………………………………. 

ครูผูฝึ้กสอน 
๑. ………………………………………………………………. 
๒. ………………………………………………………………. 

โรงเรียน …………………… อ าเภอ …………………… จงัหวดั…………………… 
รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ประเภทส่ิงประดิษฐ์  ระดบัชั้น ………………… 
เน่ืองในการแข่งขนัทกัษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นกัเรียนโรงเรียนเอกชนภาค........ คร้ังท่ี 3 

วนัที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. .. ................... 

Apple




เกณฑ์การแขง่ขนัทกัษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นกัเรียนโรงเรียนเอกชน ครัง้ที่  ปี 2 3 หน้า 16 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดษิฐ์ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

1.2 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.3 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภททีม  

2.2 จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัระดบัละ 3 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1. สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าแขง่ขนั พร้อมรายช่ือครูท่ีปรึกษาทีมละไม่เกิน 2 คน ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

3.2. โครงงานท่ีสง่เข้าประกวดต้องเป็นโครงงานประเภทสิง่ประดิษฐ์ ท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ท่ีใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศกึษาหาความรู้เพื่อให้ได้ค าตอบในเร่ืองท่ีศกึษา 

3.3. ส่งรายงานโครงงานเป็ นรูปเล่ม จ านวน 5 ชุด ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2563  สง่ท่ีโรงเรียนท่ี

เป็นสถานท่ีแขง่ขนั (หากสง่รูปเลม่ในวนัท่ีแขง่ขนั ให้แขง่ขนัได้แตไ่ม่ตดัสิน) 
3.4. น าผงัโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 60 ซม.                60 ซม. 

ก ข ก 

 120 ซม. 

3.5. อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีน ามาสาธิต อาจวางบนโต๊ะ โดยไม่ยื่นออกมาจากโต๊ะเกิน 60 ซม. 

3.6. น าเสนอโครงงานตอ่คณะกรรมการและตอบข้อซกัถามใช้เวลาประมาณ 10 นาท ี

3.7. สิง่ประดิษฐ์ ผู้สง่โครงงานเข้าประกวดจดัเตรียมมาเอง 

3.8. พืน้ท่ีจดัวางแผงโครงงาน คณะกรรมการด าเนินงานจดัให้เทา่กนัไม่เกิน 1.50 เมตร x 1.00 เมตร 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน

4.1 การก าหนดปัญหาและตัง้สมมติฐาน  10  คะแนน 
4.2 ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องประกอบการท าโครงงาน 10  คะแนน 

4.3 การออกแบบสิง่ประดิษฐ์  10  คะแนน 

4.4 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประดิษฐ์   5  คะแนน 

4.5 การด าเนินการ   5  คะแนน 

4.6 การบนัทกึข้อมลูและจดัท าข้อมลู    5  คะแนน 

4.7 การแปลความหมายข้อมลูและสรุปผล    5  คะแนน 

60 ซม. 
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4.8 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์     10  คะแนน 

4.9 ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน   5  คะแนน 

4.10 การน าเสนอปากเปลา่ 10  คะแนน 

4.11 การตอบข้อซกัถามของกรรมการ 10  คะแนน 

4.12 รูปแบบการเขียนรายงาน    5  คะแนน 

4.13 การน าไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งคุ้มคา่ 10  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80 – 100 ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70 – 79  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60 – 69  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการตดัสิน ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวนระดบัชัน้ละ 1 ทีม ทีมละ  3-5 คน

6.1 คณุสมบติัของคณะกรรมการ 

- บุคลากรในท้องถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 

- ครูและบุคลากรทางการศกึษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 

- บุคลากรสงักดัอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศกึษา/วิทยาลยั/มหาวิทยาลยั เป็นต้น 

6.2 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการควรชีแ้จงกติกาการแขง่ขนัและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแขง่ขนั  
- กรรมการควรมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืน หรือสถาบนัการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ห้องโถง มีบริเวณให้ผู้สนใจเข้าชมได้ 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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8. รูปแบบการเขียนรายงาน      (ปกนอก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ปกใน) 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 

กิตติกรรมประกาศ 

สารบญั 

สารบญัตาราง 

สารบญัรูปภาพ 

บทท่ี ๑    บทน า 

บทท่ี ๒    เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

บทท่ี ๓    อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการ     
บทท่ี ๔    ผลการด าเนินการ  

บทท่ี ๕    สรุปผลการด าเนินการ / อภิปรายผลการด าเนินการ 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก     จ านวนไมเ่กิน 10 หน้า 

หมายเหต ุ ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพมิพ์ ขนาด A4  พมิพ์หน้าเดียว  ความยาวไมเ่กิน 20 หน้า เฉพาะบทท่ี 1-5 รวม

สรุปผลการด าเนินการ  มีภาคผนวกได้อีกไมเ่กิน 10 หน้า และท ารายงานสง่ตามรูปแบบการเขียนรายงานท่ีก าหนด โดยจดัสง่เอกสารให้แก่

โรงเรียนท่ีเป็นสถานท่ีแขง่ขนัระดบัภาค สามารถจดัสง่โดยตรงหรือจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS ตามระยะเวลาท่ีก าหนดเท่านัน้  

เร่ือง ………………………………………………………………. 
โดย 

๑. ………………………………………………………………. 
๒. ………………………………………………………………. 
๓. ………………………………………………………………. 

ครูท่ีปรึกษา 
๑. ………………………………………………………………. 
๒. ………………………………………………………………. 

ความยาวไม่เกิน 20 หนา้ 

รายงานโครงงานวทิยาศาสตร์  ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
เร่ือง ………………………………………………………………. 

โดย 
๑. ………………………………………………………………. 
๒. ………………………………………………………………. 
๓. ………………………………………………………………. 

ครูท่ีปรึกษา 
๑. ………………………………………………………………. 
๒. ………………………………………………………………. 

โรงเรียน …………………… อ าเภอ …………………… จงัหวดั…………………… 
รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ประเภทส่ิงประดิษฐ์  ระดบัชั้น ………………… 
เน่ืองในการแข่งขนัทกัษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นกัเรียนโรงเรียนเอกชนภาค........ คร้ังท่ี 3 

วนัที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. .....................  
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