การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
*****************************

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ เพื่อใหสอดคลองกับแผนงานพัฒนาและสงเสริมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได
ดําเนินการจัดกิจกรรมแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายเปนการ
ขยายกิจกรรมการตอบปญหาใหกวางขวางทั่วภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน สนใจ และ
เตรียมพรอม นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการตื่นตัว การประเมินตนเอง และสรางบรรยากาศของการเรียนรูทางวิทยาศาสตรนอกหองเรียน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาคนควา หาความรูใหมๆ ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถทางวิทยาศาสตร และใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
3. เพื่อใหนักเรียนไดคิดรวมกันอยางมีเหตุผล ตัดสินใจ และแกปญหาตางๆ ไดในเวลาที่จํากัด
3. เป้าหมาย
3.1 ดานปริมาณ ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ไดรวมกิจกรรม
แขงขันเปนทีม ทีมละ 2 คน ตองเปนนักเรียนจากโรงเรียนเดียวกันเพื่อคัดเลือกตอใหไดผูชนะเลิศ
3.2 ด า นคุ ณ ภาพ นั ก เรี ย นที่ ไ ด เ ข า ร ว มกิ จ กรรมตอบป ญ หาวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล อ มจะได ความรู แ ละ
ประสบการณมากขึ้น
4. ระยะเวลาดําเนินการ
4.1 ขั้นเตรียมการ เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
4.2 กําหนดและแจงหลักเกณฑใหเขตตางๆ ทราบ
4.3 ขั้นดําเนินการแขงขันชวง เดือนสิงหาคม 2561
4.4 ขั้นติดตามและประเมินผล เดือนสิงหาคม 2561
5. เนื้อหาสาระ
5.1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม. 1 - ม. 3 ) และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม. 4 - ม. 6)
5.2 ความรูทั่วไปทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
6. งบประมาณ
งบประมาณการดําเนินการประกวด ไดรับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
7. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภาค
7.1 ภาคเหนือตอนบน
7.2 ภาคเหนือตอนลาง
7.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7.4 ภาคตะวันออก
7.5 ภาคใต
7.6 ภาคกลาง

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และองคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

8. การติดตามผล
8.1 การสังเกตการรวมกิจกรรมของนักเรียน
8.2 การใชแบบสอบถามผูเขาชมนิทรรศการงานสัปดาหวิทยาศาสตร
8.3 สรุปผลการประเมินและรายงานผล
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลการดําเนินการแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดการตื่นตัวในโรงเรียนประถมศึกษา
ทั่วประเทศ
9.2 นักเรียนจะมีความสนใจ ใฝหาความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม มากขึ้น
9.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม

*************************************
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รายละเอียด หลักเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
*****************************

1. กติกา ข้อกําหนดของการแข่งขัน
1.1 ประเภทการแขงขัน เปนการแขงขันประเภททีม ทีมละ 2 คน แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
1.1.1 ระดับประถมศึกษา
1.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2 สมัครทางออนไลนที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนยภาคที่ครอบคลุมจังหวัดของโรงเรียนที่สมัคร
1.2.1 ผูเขารวมการแขงขันเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นเดียวกับระดับชั้นของกิจกรรมตอบปญหานั้นๆ
1.2.2 สมัครเปนทีมๆ ละ 2 คน
1.2.3 แตละโรงเรียนสามารถเขารวมแขงขันไดมากกวา 1 ระดับชั้นๆ ละไมเกิน 2 ทีม (ทีมละ 2 คน)
1.3 วิธีการแขงขัน แบงเปน 2 รอบ
1.3.1 รอบคัดเลือก นักเรียนทุกคนในแตละทีมที่สมัครเขารวมกิจกรรมตอง ผานรอบคัดเลือกเพื่อเขาสูรอบตัดสินโดยวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด
1.3.2 รอบตัดสิน ทีมที่คัดเลือกไดทั้งหมด ที่ผานเขาสูรอบตัดสินแขงขันตอบปญหา บนเวทีเพื่อชิงรางวัลที่ 1,2,3 และรางวัล
ชมเชยโดยวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
1.4 ลักษณะขอสอบ และโจทยคําถาม
1.4.1 ระดับประถมศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาทางดานวิทยาศาสตร
1.4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตรตั้งแต ม.1 – ม.3 (ไมรวมคณิตศาสตร)
1.4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ม.4 - ม.6
1.5 คณะกรรมการตัดสิน
คณาจารย คณะวิทยาศาสตรของศูนยภาคที่จัดกิจกรรม และอาจเชิญกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมจากหนวยงานภายนอก
2. รางวัล

ทีมที่ชนะการแขงขัน จะไดรับรางวัลดังนี้ (สําหรับระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน)
รางวัลที่ 1
ไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ไดรับเงินรางวัล 2,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ไดรับเงินรางวัล 1,500 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 2 รางวัล จะไดรับของที่ระลึก พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
ทีมที่ชนะการแขงขัน จะไดรับรางวัลดังนี้ (สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
รางวัลที่ 1
ไดรับเงินรางวัล 4,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ไดรับเงินรางวัล 2,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 2 รางวัล จะไดรับของที่ระลึก พรอมใบประกาศเกียรติคุณ

3. สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทางระบบระบบออนไลน์ ที่ www.scisoc.or.th/sciweek
1. ภาคเหนือตอนบน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
2. ภาคเหนือตอนลาง
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน
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สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

4. ภาคตะวันออก
5. ภาคใต
6. ภาคกลาง

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และองคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)

(ศูนยภาคจะประชาสัมพันธและแจงรายละเอียดใหทราบ การสมัครผานทาง www.scisoc.or.th/sciweek)
4. แผนการดําเนินกิจกรม
วันเวลาขึ้นอยูกับศูนยการจัดกิจกรรมของแตละภาค
..................... รับสมัคร
..................... ผูสมัครตรวจสอบผลการสมัครทางเว็บไซต
..................... ประกาศตารางเวลาแขงขันกิจกรรมตอบปญหาของแตระดับชั้น
..................... แขงขันตอบปญหารอบคัดเลือกระดับประถมศึกษา แบบขอเขียน
..................... แขงขันตอบปญหารอบตัดสินระดับประถมศึกษา แบบปากเปลา บนเวทีและประกาศผลผูชนะ
..................... แขงขันตอบปญหารอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบขอเขียน
..................... แขงขันตอบปญหารอบตัดสินระดับมัธยมศึกษา แบบปากเปลา บนเวทีและประกาศผลผูชนะ
..................... ผูชนะรางวัลทุกระดับ เขารับรางวัล ที่ศูนยจัดกิจกรรม

*** แผนการดําเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขอความกรุณาผูเขารวมแขงขัน โปรดติดตามทางผูจัดของแตละศูนยภาค

*****************************
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ใบสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
*****************************
1. รายละเอียดสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา..............................................................................................................................................................สังกัด....................................................
ที่อยู. ...............................................................................................................................ตําบล/แขวง........................................................................................
อําเภอ/เขต..........................................................................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย...........................
โทรศัพท ..........................................................................................................โทรสาร............................................................................................................
2. ระดับ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนตน
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ขอมูลนักเรียนผูสมัคร
3.1 ชื่อ – สกุล .................................................................................................................................................... วันเกิด ..........................................................
เลขที่บัตรประชาชน .....................................................................................................................................ชั้นประถม/มัธยมศึกษาปที่...........................
โทรศัพท ................................................................................................... E-mail .............................................................................................................
3.2 ชื่อ – สกุล .................................................................................................................................................... วันเกิด ...........................................................
เลขที่บัตรประชาชน .....................................................................................................................................ชั้นประถม/มัธยมศึกษาปที่ ...........................
โทรศัพท ................................................................................................. E-mail ..............................................................................................................
4. อาจารยที่ปรึกษา ......................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท .........................................................................................E-mail ....................................................................................................
โรงเรียน อาจารยที่ปรึกษา และ นักเรียนที่ประสงคเขารวมกิจกรรม ไดทราบถึงหลักเกณฑในการแขงขันครั้งนี้แลว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังกลาวทุกประการและขอยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ
ลงชื่อผูสมัคร

1.........................................................................
(...........................................................................) ตัวบรรจง
2.........................................................................
(...........................................................................) ตัวบรรจง

ลงนามอาจารยที่ปรึกษา

........................................................................
(...........................................................................) ตัวบรรจง

ลงนามผูบริหารสถานศึกษา
.........................................................................
พรอม ตราประทับสถานศึกษา (ถามี) (.......................................................................... ) ตัวบรรจง
วันที่ ……. เดือน .………….. พ.ศ………..…

คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน
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