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การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนงานพฒันาและส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวตักรรม ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมแข่งขนัตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษา
ตอนปลายเป็นการขยายกิจกรรมการตอบปัญหาให้กวา้งขวางทั่วภูมิภาคของประเทศ ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้น สนใจ และเตรียมพร้อม นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดการต่ืนตวั การประเมินตนเอง และสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์นอกหอ้งเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ หาความรู้ใหม่ๆ ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 
 2. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถแสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจาํวนั 
 3. เพ่ือใหน้กัเรียนไดคิ้ดร่วมกนัอยา่งมีเหตุผล ตดัสินใจ และแกปั้ญหาต่างๆ ไดใ้นเวลาท่ีจาํกดั 

3. เป้าหมาย 

3.1 ดา้นปริมาณ  ตวัแทนนักเรียนระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลายทัว่ประเทศ ไดร่้วม
กิจกรรมแข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 2 คน และตอ้งเป็นนกัเรียนจากโรงเรียนเดียวกนัเพ่ือคดัเลือกต่อให้ไดผู้ช้นะเลิศ 

3.2 ด้านคุณภาพ  นักเรียนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมจะได้ ความรู้และ
ประสบการณ์มากข้ึน 

4. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4.1 ขั้นเตรียมการ  เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 
 4.2 กาํหนดและแจง้หลกัเกณฑใ์หเ้ขตต่างๆ ทราบ (ตามประกาศของแต่ละศูนยภ์าค)    
 4.3 ขั้นดาํเนินการแข่งขนัช่วง เดือนสิงหาคม 2565 
 4.4 ขั้นติดตามและประเมินผล เดือนตุลาคม 2565 

5. เน้ือหาสาระ 
 5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม. 1 - ม. 3 ) และระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม. 6) 
 5.2 ความรู้ทัว่ไปทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 

6. งบประมาณ 
 งบประมาณการดาํเนินการประกวด ไดรั้บการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวตักรรม  และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
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7. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภาค  
 7.1 ภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 7.2 ภาคเหนือตอนล่าง คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
 7.3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 7.4 ภาคตะวนัออก  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
 7.5 ภาคใต ้   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 7.6 ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และองคก์าร       พิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) 

8. การติดตามผล 
 8.1 การสงัเกตการร่วมกิจกรรมของนกัเรียน 
 8.2 สรุปผลการประเมินและรายงานผล  

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผลการดําเนินการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ทําให้เกิดการต่ืนตัวในโรงเรียน
ประถมศึกษา และมธัยมศึกษาทัว่ประเทศ 
 9.2 นกัเรียนมีความสนใจ ใฝ่หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม มากข้ึน 
 9.3 นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี และส่ิงแวดลอ้ม   
 
 
 
 

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

***************************** 
1. กติกา ข้อกำหนดของการแข่งขัน 
 1.1 ประเภทการแข่งขนั เป็นการแข่งขนัประเภททีม ทีมละ 2 คน แบ่งเป็น 3 ระดบัชั้น ดงัน้ี       

1.1.1 ระดบัประถมศึกษา   
1.1.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
1.1.3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 1.2 สมคัรทางออนไลน์ท่ี www.scisoc.or.th/sciweek ไปยงัศูนยภู์มิภาคท่ีครอบคลุมจงัหวดัของโรงเรียนท่ีสมคัร 
1.2.1 ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเป็นนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัเดียวกบัระดบัชั้น ของกิจกรรมตอบปัญหานั้นๆ  
1.2.2 สมคัรเป็นทีมๆ ละ 2 คน   
1.2.3 แต่ละโรงเรียนสามารถเขา้ร่วมแข่งขนัไดม้ากกวา่ 1 ระดบัชั้นๆ ละไม่เกิน 2 ทีม  

 1.3 วิธีการแข่งขนั แบ่งเป็น 2 รอบ 
1.3.1 รอบคดัเลือก นักเรียนทุกคนในแต่ละทีมท่ีสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมตอ้งผ่านรอบคดัเลือกเพ่ือเขา้สู่รอบตดัสินโดย

วิธีการท่ี คณะกรรมการกาํหนด 
1.3.2 รอบตดัสิน ทีมท่ีคดัเลือกไดท้ั้งหมด ท่ีผ่านเขา้สู่รอบตดัสินแข่งขนัตอบปัญหาบนเวทีเพ่ือชิงรางวลัท่ี 1, 2, 3 และ

รางวลั ชมเชยโดยวิธีการท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
 1.4 ลกัษณะขอ้สอบ และโจทยค์าํถาม   

1.4.1 ระดบัประถมศึกษา ครอบคลุมเน้ือหาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ ป. 4 – ป. 6 
1.4.2 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ครอบคลุมเน้ือหาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ ม.1 – ม.3  (ไม่รวมคณิตศาสตร์) 
1.4.3 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ครอบคลุมเน้ือหารายวิชา ฟิสิกส์ เคมี  ชีววิทยา ม.4 - ม.6  

 1.5 คณะกรรมการตดัสิน 
  คณาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร์ของศูนยภ์ูมิภาคท่ีจดักิจกรรม  และอาจเชิญกรรมการ ผูท้รงคุณวฒิุเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก 

2. รางวัล  
ทีมท่ีชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี ้   (สาํหรับระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น) 

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  

ทีมท่ีชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี ้ (สาํหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

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  
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ระดับประเทศ (ระดับประถมศึกษา) 
รางวลัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 9,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 7,500  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 3     ไดรั้บเงินรางวลั 6,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัชมเชย   มี 3 รางวลั  ไดรั้บเงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
รางวลัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 3     ไดรั้บเงินรางวลั 6,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัชมเชย   มี 3 รางวลั  ไดรั้บเงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
รางวลัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 12,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 3     ไดรั้บเงินรางวลั 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัชมเชย   มี 3 รางวลั  ไดรั้บเงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

3. สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทางระบบระบบออนไลน์ท่ี www.scisoc.or.th/sciweek  
1. ภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 2. ภาคเหนือตอนล่าง คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
 3. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
   4. ภาคตะวนัออก  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
 5. ภาคใต ้  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์     

6. ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
และ องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

(ศูนย์ภาคจะประชาสัมพนัธ์และแจ้งรายละเอียดให้ทราบ  การสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek) 

4. แผนการดำเนินกิจกรม        
วนัเวลาข้ึนอยูก่บัศูนยก์ารจดักิจกรรมของแต่ละภูมิภาค     
..................... รับสมคัร   
.....................  ผูส้มคัรตรวจสอบผลการสมคัรทางเวบ็ไซต ์
..................... ประกาศตารางเวลาแข่งขนักิจกรรมตอบปัญหาของแต่ระดบัชั้น 
.....................  แข่งขนัตอบปัญหารอบคดัเลือกระดบัประถมศึกษา แบบขอ้เขียน  

            .....................  แข่งขนัตอบปัญหารอบตดัสินระดบัประถมศึกษา ตามรูปแบบท่ีผู้จัดงานกาํหนด และประกาศผลผูช้นะ 
.....................   แข่งขนัตอบปัญหารอบคดัเลือกระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย แบบขอ้เขียน 
.....................   แข่งขนัตอบปัญหารอบตดัสินระดบัมธัยมศึกษา ตามรูปแบบที่ผู้จัดงานกาํหนด และประกาศผลผูช้นะ 
.....................   ผูช้นะรางวลัทุกระดบั เขา้รับรางวลั ท่ีศูนยจ์ดักิจกรรม  

  *** แผนการดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ขอให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ติดตามทางผู้จัดของแต่ละศูนย์ภูมิภาค 
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ใบสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 
1. รายละเอียดสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา.....................................................................................................................สงักดั...................................................... 
    ท่ีอยู.่....................................................................................................ตาํบล/แขวง............................................................................. 
   อาํเภอ/เขต...................................................................จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย.์................................ 
    โทรศพัท ์.........................................................................................โทรสาร...................................................................................... 
2.  ระดบั 

 ประถมศึกษา   
 มธัยมศึกษาตอนตน้   
 มธัยมศึกษาตอนปลาย   

3.  ขอ้มูลนกัเรียนผูส้มคัร   
3.1 ช่ือ – สกลุ ...................................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด....................................................... 
  เลขท่ีบตัรประชาชน ....................................................................................ชั้นประถม/มธัยมศึกษาปีท่ี......................................  
      โทรศพัท ์............................................................................... E-mail .......................................................................................... 
3.2 ช่ือ – สกลุ ............................................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด.............................................. 
  เลขท่ีบตัรประชาชน ............................................................................................ชั้นประถม/มธัยมศึกษาปีท่ี..............................   
      โทรศพัท ์............................................................. E-mail ............................................................................................................ 

4.  อาจารยท่ี์ปรึกษา ..................................................................................................................................................................................       
              โทรศพัท ์........................................................... E-mail ............................................................................................................. 

โรงเรียน อาจารยท่ี์ปรึกษา และ นกัเรียนท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมกิจกรรม ไดท้ราบถึงหลกัเกณฑ์ในการแข่งขนัคร้ังน้ีแลว้ ยินดี
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทุกประการและยอมรับผลการตดัสินของคณะกรรมการโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง สถานศึกษา อาจารย์ท่ี
ปรึกษา และนักเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ยนิดีปฏิบัติตามคาํแนะนําของภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุก
กรณี  

                                                                 ลงช่ือผูส้มคัร 1......................................................................... 

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

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

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

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

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