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ระเบียบการรับสมัครประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2561 
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 เป็นนักเรียนที่ก ำลังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษำ 
2.  เงื่อนไขของการแข่งขัน 

2.1  กำรแสดงวิทยำศำสตร์ (Science  Show)  เป็นกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ที่สำมำรถพิสูจน์และอธิบำย
หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ได้ 

2.2  สถำนศึกษำสำมำรถส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้เพียง   1  ทีม ๆ ละ  3 คน  
2.3  เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  15 นำที  ต่อ 1 ทีม  (รวมทั้งเวลำที่ใช้ในกำรเตรียมอุปกรณ์) 
2.4  วิธีด ำเนินกำรแข่งขัน 
  -  ผู้เข้ำแข่งขันแสดงผลงำนทำงวิทยำศำสตร์บนเวทีต่อหน้ำคณะกรรมกำร 
  -  ผู้เข้ำแข่งขันเตรียมกำรแสดงจ ำนวน  5  ชุดกำรแสดง พร้อมส่งรำยงำนกำรแสดงให้คณะกรรมกำรก่อนกำร

ตัดสิน จ ำนวน 1 ชุด(ตัวอย่ำงรำยงำนกำรแสดงดังเอกสำรที่แนบ) 
   -  ชุดกำรแสดงจะต้องไม่เป็นอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน (งดกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงไวไฟหรือวัตถุไวไฟ) 
   -  ผู้เข้ำแข่งขันต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน  ทั้งนี้สำมำรถตกแต่งเครื่องแต่งกำยโดยไม่ปกคลุมชุดนักเรียนได้ 
3.  เกณฑ์การตัดสิน 
 3.1  เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนเต็ม         100 คะแนน  
      - ควำมคิดสร้ำงสรรค์            30  คะแนน 
      - ถูกต้องตำมหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์          20  คะแนน  
      - ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ         10  คะแนน 
      - ล ำดับขั้นตอนในกำรแสดงมีควำมต่อเนื่อง        20  คะแนน 
      - ผู้ชมสำมำรถมองเห็นผลที่จะเกิดขึ้นอย่ำงชัดเจน        20  คะแนน 
 3.2  กำรตัดสินเป็นไปตำมข้อตกลงของคณะกรรมกำร  โดยพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรตัดสินและผลกำรตัดสินของ
คณะกรรมกำรให้ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด 
4. รางวัลแข่งขัน  
 4.1  ชนะเลิศ        เงินรำงวัล       1,500  บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
 4.2  รองชนะเลิศอันดับที ่1  เงินรำงวัล       1,200  บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
 4.3  รองชนะเลิศอันดับที ่2          เงินรำงวัล       1,000  บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
 * ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับใบรับรองการแข่งขัน 
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5.  ก าหนดการแข่งขัน 

วันที่แข่งขัน  16  สิงหำคม 2561 
เวลำ 08.00 - 09.00 น.    ลงทะเบียน 
เวลำ 09.30 เป็นต้นไป       ด ำเนินกำรแข่งขัน 
เวลำ 14.00 น.     ประกำศผลกำรแข่งขัน 
สถานที่การแข่งขัน  หอประชุมจำมจุรี 1  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

6.  การสมัคร 
 ส่งใบสมัคร  ในนำมหัวหน้ำสถำนศึกษำ  พิมพ์ชื่อ – สกุล ผู้เข้ำแข่งขัน  ระดับชั้นเรียน  และชื่ออำจำรย์ 
ผู้ควบคุม ให้ชัดเจน (ตำมแบบฟอร์มแนบท้ำย)  ไปยัง  
 คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี            

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
           มหำวิทยำลัยรำชภฏัสกลนคร   
           อ.เมือง  จ. สกลนคร  47000   
หรือส่งมาที่  e-mail: pui_nate@hotmail.com 
หมดเขตรับสมัคร  วันที่   8  สิงหาคม  2561 (ยึดตามไปรษณีย์ต้นทาง ) 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน   ภายในวันที่  11  สิงหาคม  2561 
ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทร. 0 4297 0030  โทรสาร  0 4297 0029  หรือจากเว็บไซต์  http://sci.snru.ac.th 
 
หมายเหตุ     หำกมีข้อสงสัยในกำรจัดชุดกำรแสดงที่คำดว่ำน่ำจะเป็นอันตรำยสำมำรถประสำนติดต่อได้ที่  
อำจำรย์ ดร.นพรัตน์   สิทธิวงศ์   โทร 08 0198 6556 

---------------------------------------------- 
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(ตัวอย่างชุดการแสดง ) 
 

ชุดที่ 1 
หนักแค่ไหนก็รับได ้

 
อุปกรณ์  

1. แผ่นไม้กระดำนที่มีขำที่จับ  4  มุม   1  แผ่น  
2. ลูกโป่งขนำดใหญ่     6-8 ลูก  
3. ยำงรัดของ      6-8 เส้น 
4. เชือกฟำง     1  เส้น  

 
วิธีท า 

1. เป่ำลูกโป่งให้มีขนำดใหญ่พอประมำณจ ำนวน  6 - 8 ลูก  รัดด้วยยำงรัดของ  น ำเชือกฟำงมำร้อยเป็นวงกลม  
2. น ำแผ่นไม้กระดำนมำวำงทับแล้วให้คนขึ้นเหยียบบนแผ่นไม้กระดำน  สังเกตผล  

 
ผลการทดลอง  
 เมื่อให้คนข้ึนเหยียบบนแผ่นไม้กระดำนปรำกฏว่ำลูกโป่งรับน้ ำหนักได้โดยไม่แตก  
 
สาเหตุ  
 เมื่อให้คนข้ึนเหยียบบนแผ่นไม้กระดำนลูกโป่งรับน้ ำหนักได้โดยไม่แตก  เพรำะว่ำน้ ำหนักที่ข้ึนเหยียบกระจำยไปทั่ว
แผ่นกระดำนประกอบกับแรงดันอำกำศจำกลูกโป่งทุกลูกท่ีดันไว้ท ำให้ลูกโป่งรับน้ ำหนักได้โดยไม่แตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sci.snru.ac.th/


 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                              อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000 โทร.042 970 030  http://sci.snru.ac.th 
 

 
ใบสมัครเข้าร่วมประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2561 

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 
ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ชื่อสถานศึกษา ….…………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………….. 
ที่อยู่          ……………………………………………………………………………………………………….…………………………........................... 
โทรศัพท์    …………………………………………….……………………………….…………..…………. 
โทรสาร     ….…………………………………………………………..…………………..………………… 
 
รายช่ือนักเรียน 
1. ……………………………………………………………………………..……………………………..…………………. .ชั้น…………………………….... 
2. ……………………………………………………………………………………………………………...……………….. .ชั้น…………………………....... 
3. ………………………………………………………………………………………………………………….…………….. .ชั้น………………………………. 
 
รายช่ืออาจารย์ผู้ควบคุม 
1…………………………………………………………………………….……………………………………หมำยเลขโทรศัพท์………………………….. 
 
  
 
       ลงชื่อ…………….………………….…………………… 
          (……………..…..……………………..………………) 
                                                                    ต ำแหน่ง…………………………................................... 
 
 
หมำยเหตุ   -  หมดเขตรับสมัคร วันที่  8  สิงหำคม  2561 
        ส่งมำที่  e-mail: pui_nate@hotmail.com 
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