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การแข&งขันตอบป.ญหาทางวิทยาศาสตร7 

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต@น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื$องในงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื$อใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานพฒันาและส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั

และนวตักรรม ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมแข่งขนัตอบปัญหาทางวทิยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษา

ตอนปลายเป็นการขยายกิจกรรมการตอบปัญหาให้กวา้งขวางทั$วภูมิภาคของประเทศ ซึ$ งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ

กระตือรือร้น สนใจ และเตรียมพร้อม นอกจากนีS ยงัก่อให้เกิดการตื$นตวั การประเมินตนเอง และสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ทาง

วทิยาศาสตร์นอกหอ้งเรียน 

2. วัตถุประสงค7 

 1. เพื$อส่งเสริมใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ หาความรู้ใหม่ๆ ทางดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิ$งแวดลอ้ม 

 2. เพื$อใหน้กัเรียนสามารถแสดงออกซึ$ งความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน

ชีวติประจาํวนั 

 3. เพื$อใหน้กัเรียนไดคิ้ดร่วมกนัอยา่งมีเหตุผล ตดัสินใจ และแกปั้ญหาต่างๆ ไดใ้นเวลาที$จาํกดั 

3. เปJาหมาย 

3.1 ดา้นปริมาณ  ตวัแทนนักเรียนระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลายทั$วประเทศ ไดร่้วม

กิจกรรมแข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 2 คน และตอ้งเป็นนกัเรียนจากโรงเรียนเดียวกนัเพื$อคดัเลือกต่อใหไ้ดผู้ช้นะเลิศ 

3.2 ด้านคุณภาพ  นักเรียนที$ได้เขา้ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ$ งแวดลอ้มจะได้ ความรู้และ

ประสบการณ์มากขึSน 

4. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4.1 ขัSนเตรียมการ  เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 

 4.2 กาํหนดและแจง้หลกัเกณฑใ์หเ้ขตต่างๆ ทราบ (ตามประกาศของแต่ละศูนยภ์าค)    

 4.3 ขัSนดาํเนินการแข่งขนัช่วง เดือนสิงหาคม 2565 

 4.4 ขัSนติดตามและประเมินผล เดือนตุลาคม 2565 

5. เนื้อหาสาระ 

 5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีที$ 4 – 6 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม. 1 - ม. 3 ) และระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม. 6) 

 5.2 ความรู้ทั$วไปทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิ$งแวดลอ้ม 

6. งบประมาณ 

 งบประมาณการดาํเนินการประกวด ไดรั้บการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจยั

และนวตักรรม  และสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

 



สมาคมวิทยาศาสตร,แห/งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ, 

2 
 

7. ผู@รับผิดชอบ 6 ศูนย7ภาค  

 7.1 ภาคเหนือตอนบน คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 7.2 ภาคเหนือตอนล่าง คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 

 7.3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 7.4 ภาคตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 

 7.5 ภาคใต ้   คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 7.6 ภาคกลาง  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และองคก์าร       พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์

แห่งชาติ (อพวช.) 

8. การติดตามผล 

 8.1 การสงัเกตการร่วมกิจกรรมของนกัเรียน 

 8.2 สรุปผลการประเมินและรายงานผล  

9. ผลที่คาดว&าจะได@รับ 

 9.1 ผลการดําเนินการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ$ งแวดล้อม ทาํให้เกิดการตื$นตัวในโรงเรียน

ประถมศึกษา และมธัยมศึกษาทั$วประเทศ 

 9.2 นกัเรียนมีความสนใจ ใฝ่หาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสิ$งแวดลอ้ม มากขึSน 

 9.3 นกัเรียนมีเจตคติที$ดีต่อวทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ี และสิ$งแวดลอ้ม   
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รายละเอียด หลักเกณฑ7การแข&งขันตอบป.ญหาทางวิทยาศาสตร7 

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต@น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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

1. กติกา ข@อกำหนดของการแข&งขัน 

 1.1 ประเภทการแข่งขนั เป็นการแข่งขนัประเภททีม ทีมละ 2 คน แบ่งเป็น 3 ระดบัชัSน ดงันีS        

1.1.1 ระดบัประถมศึกษา   

1.1.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  

1.1.3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 1.2 สมคัรทางออนไลนที์$ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยงัศูนยภู์มิภาคที$ครอบคลุมจงัหวดัของโรงเรียนที$สมคัร 

1.2.1 ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเป็นนกัเรียนที$กาํลงัศึกษาในระดบัเดียวกบัระดบัชัSน ของกิจกรรมตอบปัญหานัSนๆ  

1.2.2 สมคัรเป็นทีมๆ ละ 2 คน   

1.2.3 แต่ละโรงเรียนสามารถเขา้ร่วมแข่งขนัไดม้ากกวา่ 1 ระดบัชัSนๆ ละไม่เกิน 2 ทีม  

 1.3 วธีิการแข่งขนั แบ่งเป็น 2 รอบ 

1.3.1 รอบคดัเลือก นักเรียนทุกคนในแต่ละทีมที$สมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมตอ้งผ่านรอบคดัเลือกเพื$อเขา้สู่รอบตดัสินโดย

วธีิการที$ คณะกรรมการกาํหนด 

1.3.2 รอบตดัสิน ทีมที$คดัเลือกไดท้ัSงหมด ที$ผ่านเขา้สู่รอบตดัสินแข่งขนัตอบปัญหาบนเวทีเพื$อชิงรางวลัที$ 1, 2, 3 และ

รางวลั ชมเชยโดยวธีิการที$คณะกรรมการกาํหนด 

 1.4 ลกัษณะขอ้สอบ และโจทยค์าํถาม   

1.4.1 ระดบัประถมศึกษา ครอบคลุมเนืSอหาวทิยาศาสตร์ตัSงแต่ ป. 4 – ป. 6 

1.4.2 ระดบัชัSนมธัยมศึกษาตอนตน้ ครอบคลุมเนืSอหาวทิยาศาสตร์ตัSงแต่ ม.1 – ม.3  (ไม่รวมคณิตศาสตร์) 

1.4.3 ระดบัชัSนมธัยมศึกษาตอนปลาย ครอบคลุมเนืSอหารายวชิา ฟิสิกส์ เคมี  ชีววทิยา ม.4 - ม.6  

 1.5 คณะกรรมการตดัสิน 

  คณาจารย ์ คณะวทิยาศาสตร์ของศูนยภู์มิภาคที$จดักิจกรรม  และอาจเชิญกรรมการ ผูท้รงคุณวฒิุเพิ$มเติมจากหน่วยงานภายนอก 

2. รางวัล  

ทีมที$ชนะการแข่งขนั จะได้รับรางวลัดงันี 7    (สาํหรับระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนต้น) 

รางวลัที$ 1   ไดรั้บเงินรางวลั  3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัที$ 2  ไดรั้บเงินรางวลั  2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัที$ 3  ไดรั้บเงินรางวลั  1,500  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัชมเชย    มี 2 รางวลั จะไดรั้บของที$ระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

ทีมที$ชนะการแข่งขนั จะได้รับรางวลัดงันี 7  (สาํหรับระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) 

รางวลัที$ 1   ไดรั้บเงินรางวลั  4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัที$ 2  ไดรั้บเงินรางวลั  3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัที$ 3  ไดรั้บเงินรางวลั  2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัชมเชย    มี 2 รางวลั จะไดรั้บของที$ระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  
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ระดบัประเทศ (ระดบัประถมศึกษา) 

รางวลัที$ 1 ไดรั้บเงินรางวลั 9,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 รางวลัที$ 2 ไดรั้บเงินรางวลั 7,500  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 รางวลัที$ 3     ไดรั้บเงินรางวลั 6,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 รางวลัชมเชย   มี 3 รางวลั  ไดรั้บเงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ระดบัประเทศ (ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น) 

รางวลัที$ 1 ไดรั้บเงินรางวลั 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 รางวลัที$ 2 ไดรั้บเงินรางวลั 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 รางวลัที$ 3     ไดรั้บเงินรางวลั 6,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 รางวลัชมเชย   มี 3 รางวลั  ไดรั้บเงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ระดบัประเทศ (ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) 

รางวลัที$ 1 ไดรั้บเงินรางวลั 12,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 รางวลัที$ 2 ไดรั้บเงินรางวลั 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 รางวลัที$ 3     ไดรั้บเงินรางวลั 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 รางวลัชมเชย   มี 3 รางวลั  ไดรั้บเงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

3. สถานที่ติดต&อสอบถามและรับสมัครผ&านทางระบบระบบออนไลน7ที่ www.scisoc.or.th/sciweek  

1. ภาคเหนือตอนบน คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 2. ภาคเหนือตอนล่าง คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 

 3. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น   

   4. ภาคตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 

 5. ภาคใต ้  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์     

6. ภาคกลาง  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

และ องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

(ศูนย์ภาคจะประชาสัมพนัธ์และแจ้งรายละเอยีดให้ทราบ  การสมคัรผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek) 

4. แผนการดำเนินกิจกรม        

วนัเวลาขึSนอยูก่บัศูนยก์ารจดักิจกรรมของแต่ละภูมิภาค     

..................... รับสมคัร   

.....................  ผูส้มคัรตรวจสอบผลการสมคัรทางเวบ็ไซต ์

..................... ประกาศตารางเวลาแข่งขนักิจกรรมตอบปัญหาของแต่ระดบัชัSน 

.....................  แข่งขนัตอบปัญหารอบคดัเลือกระดบัประถมศึกษา แบบขอ้เขียน  

            .....................  แข่งขนัตอบปัญหารอบตดัสินระดบัประถมศึกษา ตามรูปแบบที+ผู้จดังานกาํหนด และประกาศผลผูช้นะ 

.....................   แข่งขนัตอบปัญหารอบคดัเลือกระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย แบบขอ้เขียน 

.....................   แข่งขนัตอบปัญหารอบตดัสินระดบัมธัยมศึกษา ตามรูปแบบที+ผู้จดังานกาํหนด และประกาศผลผูช้นะ 

.....................   ผูช้นะรางวลัทุกระดบั เขา้รับรางวลั ที$ศูนยจ์ดักิจกรรม  

  *** แผนการดาํเนินการอาจมกีารเปลี6ยนแปลงได้ ขอให้ผู้เข้าร่วมแข่งขนั ตดิตามทางผู้จดัของแต่ละศูนย์ภูมภิาค 
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ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต@น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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

1. รายละเอียดสถานศึกษา 

 ชื$อสถานศึกษา.....................................................................................................................สงักดั...................................................... 

    ที$อยู.่....................................................................................................ตาํบล/แขวง............................................................................. 

   อาํเภอ/เขต...................................................................จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย.์................................ 

    โทรศพัท ์.........................................................................................โทรสาร...................................................................................... 

2.  ระดบั 

q ประถมศึกษา   

q มธัยมศึกษาตอนตน้   

q มธัยมศึกษาตอนปลาย   

3.  ขอ้มูลนกัเรียนผูส้มคัร   

3.1 ชื$อ – สกลุ ...................................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด....................................................... 

  เลขที$บตัรประชาชน ....................................................................................ชัSนประถม/มธัยมศึกษาปีที$......................................  

      โทรศพัท ์............................................................................... E-mail .......................................................................................... 

3.2 ชื$อ – สกลุ ............................................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด.............................................. 

  เลขที$บตัรประชาชน ............................................................................................ชัSนประถม/มธัยมศึกษาปีที$..............................   

      โทรศพัท ์............................................................. E-mail ............................................................................................................ 

4.  อาจารยที์$ปรึกษา ..................................................................................................................................................................................       

              โทรศพัท ์........................................................... E-mail ............................................................................................................. 

โรงเรียน อาจารยที์$ปรึกษา และ นกัเรียนที$ประสงคเ์ขา้ร่วมกิจกรรม ไดท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์นการแข่งขนัครัS งนีS แลว้ ยินดี

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทุกประการและยอมรับผลการตดัสินของคณะกรรมการโดยไม่มีเงื$อนไขใด ๆ  

เนื6องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื6อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง สถานศึกษา อาจารย์ที6

ปรึกษา และนักเรียนที6ประสงค์เข้าร่วมกจิกรรม ยนิดปีฏบิัตติามคาํแนะนําของภาครัฐ และผู้จดังานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มเีงื6อนไขทุก

กรณ ี 

                                                                 ลงชื$อผูส้มคัร 1......................................................................... 

                              (...........................................................................) ตวับรรจง 

                       2.........................................................................  

      (...........................................................................) ตวับรรจง 

               ลงนามอาจารยที์$ปรึกษา  ........................................................................  

     (...........................................................................) ตวับรรจง 

                                                        ลงนามผูบ้ริหารสถานศึกษา    ......................................................................... 

             พร้อม ตราประทบัสถานศึกษา (ถา้มี)   (...........................................................................) ตวับรรจง 

          วนัที$ ……. เดือน .………….. พ.ศ………...… 


