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 การแขงขันตอบปญหาทางวทิยาศาสตร 

ระดบัประถมศกึษา  มัธยมศกึษาตอนตน  มัธยมศกึษาตอนปลาย 

งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 

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

1.  หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานพฒันาและ

ส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถมัภ ์ร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดด้าํเนินการจดั

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนต้น และ

มธัยมศึกษาตอนปลายเป็นการขยายกิจกรรมการตอบปัญหาให้กวา้งขวางทัว่ภูมิภาคของประเทศ  

ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจ และเตรียมพร้อม  นอกจากน้ียงั

ก่อให้เกิดการต่ืนตวั  การประเมินตนเอง  และสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

นอกหอ้งเรียน 

2.  วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาคน้ควา้ หาความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 
 2.  เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถแสดงออกซ่ึงความรู้  ความสามารถทางวทิยาศาสตร์  และใช้

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในชีวติประจาํวนั 
 3.  เพื่อให้นกัเรียนไดคิ้ดร่วมกนัอยา่งมีเหตุผล   ตดัสินใจ  และแกปั้ญหาต่างๆ  ไดใ้น

เวลาท่ีจาํกดั 

3.  เปาหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ

 3.2   

  ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และ

มธัยมศึกษาตอนปลายทัว่ประเทศ  ไดร่้วมกิจกรรมแข่งขนั  เป็นทีม ทีมละ  2   คน     ตอ้งเป็น

นกัเรียนจากโรงเรียนเดียวกนั    เพ่ือคดัเลือกต่อใหไ้ดผู้ช้นะเลิศ 
ดา้นคุณภาพ  นกัเรียนท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี

และส่ิงแวดลอ้มจะได ้ความรู้และประสบการณ์มากข้ึน 
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4.  ระยะเวลาดําเนนิการ  

4.1  ขั้นเตรียมการ  เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 
 4.2  กาํหนดและแจง้หลกัเกณฑใ์หเ้ขตต่างๆ  ทราบ  เดือน ................ 
 4.3  ขั้นดาํเนินการ  วนัท่ี  ............. สิงหาคม  .........  เวลา  09.00 – 15.30 น. 
 4.4  ขั้นติดตามและประเมินผล  เดือนสิงหาคม  ........... 

5.  เนื้อหาสาระ 

 5.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดบัประถมศึกษาปีที่  4 – 5 - 6  ระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม. 1 - ม. 3 )     และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 4 – ม. 6) 

 5.2  ความรู้ทัว่ไปทางวทิยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 

6.  งบประมาณ 

 งบประมาณการดําเนินการประกวด ได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

7.  ผูรบัผดิชอบ 6 ศูนยภาค 

 7.1   ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือ 

     มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 7.2  ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 
 7.3  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 7.4  ภาคตะวนัออก   คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 
 7.5  ภาคใต ้  คณะวทิยาศาสตร์  หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 7.6  ภาคกลาง   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และองคก์าร 

     พิพธิภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

8. การตดิตามผล 

 8.1 การสงัเกตการร่วมกิจกรรมของนกัเรียน 
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8.2 การใชแ้บบสอบถามผูเ้ขา้ชมนิทรรศการงานสปัดาห์วทิยาศาสตร์ 

 8.3  สรุปผลการประเมินและรายงานผล 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 9.1 ผลการดาํเนินการแข่งขนัตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ทาํ

ใหเ้กิดการต่ืนตวัในโรงเรียนประถมศึกษาทัว่ประเทศ 
 9.2 นักเรียนจะมีความสนใจ  ใฝ่หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และ

ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
 9.3 นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ี และส่ิงแวดลอ้ม   
 
 

***************************** 
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รายละเอยีด หลกัเกณฑการแขงขันตอบปญหาทางวทิยาศาสตร 

ระดบัประถมศกึษา  มัธยมศกึษาตอนตน  และมัธยมศกึษาตอนปลาย 

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

1.  กติกา ขอกําหนดของการแขงขัน 

 1.1   ประเภทการแข่งขัน    เป็นการแข่งขนัประเภททีม ทีมละ  2   คน

1.1.1   ระดบัประถมศึกษา   

 แบ่งเป็น  3  

ระดบั   ดงัน้ี   

1.1.2   ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  

1.1.3   ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

1.2   สมคัรทาง  Online ไปยงัศูนยภ์าคท่ีครอบคลุมจงัหวดัของโรงเรียนท่ีสมคัร 

1.2.1  ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเป็นนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัชั้นเดียวกบัระดบัชั้น

                     ของกิจกรรมตอบปัญหานั้นๆ  

1.2.2  สมคัรเป็นทีมๆ ละ 2 คน  

1.2.3  แต่ละโรงเรียนสามารถเขา้ร่วมแข่งขนัไดม้ากกวา่ 1 ระดบัชั้นๆ ละไม่เกิน 2 

            ทีม (ทีมละ  2   คน) 

 1.3  วธีิการแข่งขนั   แบ่งเป็น   2 รอบ 

1.3.1 รอบคดัเลือก

1.3.2 

   นกัเรียนทุกคนในแต่ละทีมท่ีสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมตอ้งผ่าน

      รอบคดัเลือกเพ่ือเขา้สู่รอบตดัสินโดยวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

รอบตดัสิน

 1.4 ลกัษณะข้อสอบ และโจทย์คาํถาม 

 ทีมท่ีคดัเลือกไดท้ั้ งหมด ท่ีผ่านเขา้สู่รอบตดัสินแข่งขนัตอบ

     ปัญหาบนเวทีเพ่ือชิงรางวลัท่ี 1, 2, 3 และรางวลัชมเชย โดยวธีิการท่ี

     คณะกรรมการกาํหนด 

1.4.1  ระดบัประถมศึกษา ครอบคลุมเน้ือหาทางดา้นวทิยาศาสตร์ 

1.4.2  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ครอบคลุมเน้ือหาวทิยาศาสตร์ตั้งแต่ ม.1 – ม.

     3 (ไม่รวมคณิตศาสตร์) 
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1.4.3  ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ครอบคลุมเน้ือหารายวิชา ฟิสิกส์ เคมี 

     ชีววทิยา  ม.4 - ม.6 

 1.5  คณะกรรมการตดัสิน 

คณาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร์ของศูนย์ภาคท่ีจัดกิจกรรม  และอาจเชิญกรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก 

2.  รางวัล  

ทีมที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี้   (สําหรับ ระดับประถมศึกษา และ

มธัยมศึกษาตอนต้น) 

รางวลัท่ี 1   ไดรั้บเงินรางวลั 3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัท่ี 2  ไดรั้บเงินรางวลั 2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัท่ี 3  ไดรั้บเงินรางวลั 1,500  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัชมเชย   มี 2 รางวลั  จะไดรั้บของท่ีระลึก  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

ทีมท่ีชนะการแข่งขนั จะได้รับรางวลัดงันี ้ (สาํหรับระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย) 

รางวลัท่ี 1   ไดรั้บเงินรางวลั 4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัท่ี 2  ไดรั้บเงินรางวลั 3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัท่ี 3  ไดรั้บเงินรางวลั 2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัชมเชย   มี 2 รางวลั  จะไดรั้บของท่ีระลึก  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

3.  สถานที่ติดตอสอบถามและรับสมัครผานทาง  Online  www.scisoc.or.th 

1.  ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือ 

 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 2.  ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 

 3.  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

     มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

     และมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

 4.  ภาคตะวนัออก   คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 

  



สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

                                                         คู่มือกิจกรรมวทิยาศาสตร์สาํหรับเยาวชน  >> 25 

 

 5.  ภาคใต ้  คณะวิทยาศาสตร์  หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

     มหาวทิยาลยัทกัษิณ และสาํนกัวชิาวทิยาศาสตร์  

     มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 6.  ภาคกลาง   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และองคก์าร 

     พิพธิภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

(ศูนย์ภาคจะประชาสัมพนัธ์และแจ้งรายละเอยีดให้ทราบ  การสมคัรผ่านทาง  www.scisoc.or.th) 

4.  แผนการดาํเนนิกิจกรม       

วนัเวลาข้ึนอยูก่บัศูนยก์ารจดักิจกรรมของแต่ละภาค     

 ......................  รับสมคัร  

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

 .....................  ประกาศตารางเวลาแข่งขนักิจกรรมตอบปัญหาของแต่ระดบัชั้น 

 .....................   แข่งขนัตอบปัญหารอบคดัเลือกระดบัประถมศึกษา  

     แบบขอ้เขียน  

 ....................    แข่งขนัตอบปัญหารอบตดัสินระดบัประถมศึกษา  

     แบบปากเปล่าบนเวที  และประกาศผลผูช้นะ 

 ..................    แข่งขนัตอบปัญหารอบคดัเลือกระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

     และมธัยมศึกษาตอนปลาย แบบขอ้เขียน 

 ...................    แข่งขนัตอบปัญหารอบตดัสินระดบัมธัยมศึกษา  

     แบบปากเปล่าบนเวที  และประกาศผลผูช้นะ 

 ....................    ผูช้นะรางวลัทุกระดบั เขา้รับรางวลั ท่ี.......................... 

  *** แผนการดาํเนินการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมแข่งขัน โปรดติดตาม

ทางผู้จดัของแต่ละศูนย์ภาค 

 

***************************** 
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ใบสมัครแขงขนัตอบปญหาทางวิทยาศาสตร 

ระดบัประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

งานสปัดาหวทิยาศาสตรแหงชาติ 

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

1.  ช่ือสถานศึกษา ……………………….........................................…………สงักดั ............................................. 

     ท่ีอยู ่……....………. ซอย ………………..........……………ตาํบล/แขวง.....……............…………………….     

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

     โทร……………………..................................……..โทรสาร ……........................................................……… 

2.  ระดบั     [     ]  ประถมศึกษา     [     ]  มธัยมศึกษาตอนตน้     [     ]  มธัยมศึกษาตอนปลาย 

3.  ช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  1..………….............………….........…… ชั้นประถม/มธัยมศึกษาปีท่ี ……....…..….. 

          2.……….............……….........…………  ชั้นประถม/มธัยมศึกษาปีท่ี ……............… 

4.  อาจารยผ์ูค้วบคุม ………………………………………………......…………………………………..……….. 

5.  สถานท่ีติดต่อไดส้ะดวก ...................................................................................................................................... 

…………………………………………………...............................................................................................

โทร. ................................................ โทรสาร ................................... e-mail .................................................... 

โรงเรียน อาจารยผ์ูดู้แล และ นกัเรียนท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมกิจกรรม ไดท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์นการแข่งขนั

คร้ังน้ีแลว้ ยนิดีปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทุกประการและขอยอมรับผลการตดัสินของคณะกรรมการโดยไม่มี

เง่ือนไขใด ๆ   

 ลงช่ือนกัเรียนผูส้มคัร 1.……...............…………………………….....………  

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

   2 .……...............…………………….....………………   

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

   3 .……...............………………………………………  

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

 ลงช่ืออาจารยผ์ูดู้แล    .……...............………………………………….……..   

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

 ผูบ้ริหารโรงเรียน  ………………………………………………..……….  

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

                                                 วนัท่ี ………… เดือน …………………….. พ.ศ…………… 


