
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนงานพัฒนาและสงเสริมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได
ดําเนินการจัดกิจกรรมแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายเปนการ
ขยายกิจกรรมการตอบปญหาใหกวางขวางทั่วภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน สนใจ และ
เตรียมพรอม นอกจากน้ียังกอใหเกิดการต่ืนตัว การประเมินตนเอง และสรางบรรยากาศของการเรียนรูทางวิทยาศาสตรนอกหองเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาคนควา หาความรูใหมๆ ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
 2. เพ่ือใหนักเรียนสามารถแสดงออกซ่ึงความรู ความสามารถทางวิทยาศาสตร และใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน 
 3. เพ่ือใหนักเรียนไดคิดรวมกันอยางมีเหตุผล  ตัดสินใจ และแกปญหาตางๆ ไดในเวลาที่จํากัด 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ  ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ไดรวมกิจกรรม
แขงขันเปนทีม ทีมละ 2 คน ตองเปนนักเรียนจากโรงเรียนเดียวกันเพ่ือคัดเลือกตอใหไดผูชนะเลิศ 
 3.2 ดานคุณภาพ  นักเรียนที่ไดเขารวมกิจกรรมตอบปญหาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมจะได ความรูและ
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  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ 
 7.2 ภาคเหนือตอนลาง  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 7.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน    
      และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 7.4 ภาคตะวันออก   คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยบรูพา 
 7.5 ภาคใต    คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 7.6 ภาคกลาง   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และองคการ 
      พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) 
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สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน  

8. การติดตามผล 
 8.1 การสังเกตการรวมกิจกรรมของนักเรียน 
 8.2 การใชแบบสอบถามผูเขาชมนิทรรศการงานสัปดาหวิทยาศาสตร 
 8.3 สรุปผลการประเมินและรายงานผล 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผลการดําเนินการแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดการต่ืนตัวในโรงเรียนประถมศึกษา
ทั่วประเทศ 
 9.2 นักเรียนจะมีความสนใจ ใฝหาความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม มากขึ้น 
 9.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดลอม   
 
 
 
 
 

************************************* 
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สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน  

รายละเอียด หลักเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 
1. กติกา ข้อกําหนดของการแข่งขัน 

 1.1 ประเภทการแขงขัน เปนการแขงขันประเภททีม ทีมละ 2 คน แบงเปน 3 ระดับ ดังน้ี   
1.1.1 ระดับประถมศึกษา   
1.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
1.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.2 สมัครทางออนไลนที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนยภาคท่ีครอบคลุมจังหวัดของโรงเรียนที่สมัคร 
1.2.1 ผูเขารวมการแขงขันเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับช้ันเดียวกับระดับช้ันของกิจกรรมตอบปญหานั้นๆ  
1.2.2 สมัครเปนทีมๆ ละ 2 คน  
1.2.3 แตละโรงเรียนสามารถเขารวมแขงขันไดมากกวา 1 ระดับช้ันๆ ละไมเกิน 2 ทีม (ทีมละ 2 คน) 

 1.3 วิธีการแขงขัน แบงเปน 2 รอบ 
1.3.1 รอบคัดเลือก นักเรียนทุกคนในแตละทีมที่สมัครเขารวมกิจกรรมตอง ผานรอบคัดเลือกเพ่ือเขาสูรอบตัดสินโดยวิธีการท่ี

 คณะกรรมการกําหนด 
1.3.2 รอบตัดสิน ทีมที่คัดเลือกไดทั้งหมด ที่ผานเขาสูรอบตัดสินแขงขันตอบปญหา บนเวทีเพ่ือชิงรางวัลที่ 1,2,3 และรางวัล

 ชมเชยโดยวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 1.4 ลักษณะขอสอบ และโจทยคําถาม 

1.4.1 ระดับประถมศึกษา ครอบคลุมเน้ือหาทางดานวิทยาศาสตร 
1.4.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ครอบคลุมเน้ือหาวิทยาศาสตรต้ังแต ม.1 – ม.3 (ไมรวมคณิตศาสตร) 
1.4.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ครอบคลุมเน้ือหารายวิชา ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ม.4 - ม.6 

 1.5 คณะกรรมการตัดสิน 
  คณาจารย  คณะวิทยาศาสตรของศูนยภาคท่ีจัดกิจกรรม  และอาจเชิญกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก 

2. รางวัล  
ทีมที่ชนะการแขงขัน จะไดรับรางวัลดังน้ี  (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 จะไดรับรางวัลดังน้ี  (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 จะไดรับของที่ระลกึ พรอมใบประกาศเกียรติคุณ  

3. สถานท่ีติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทางระบบระบบออนไลน์ ท่ี www.scisoc.or.th/sciweek 
1. ภาคเหนือตอนบน   คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ 

 2. ภาคเหนือตอนลาง  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน  

 4. ภาคตะวันออก  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 5. ภาคใต  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร      
   มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 6. ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และองคการ  
   พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) 

(ศูนยภาคจะประชาสัมพันธและแจงรายละเอียดใหทราบ  การสมัครผานทาง www.scisoc.or.th/sciweek) 
4. แผนการดําเนินกิจกรม        

วันเวลาขึ้นอยูกับศูนยการจัดกิจกรรมของแตละภาค     
 ..................... รับสมัคร   
 .....................  ผูสมัครตรวจสอบผลการสมัครทางเว็บไซต 
 ..................... ประกาศตารางเวลาแขงขันกิจกรรมตอบปญหาของแตระดับช้ัน 
 .....................  แขงขันตอบปญหารอบคัดเลือกระดับประถมศึกษา แบบขอเขียน  
 .....................  แขงขันตอบปญหารอบตัดสินระดับประถมศึกษา แบบปากเปลา บนเวทีและประกาศผลผูชนะ 
 .....................   แขงขันตอบปญหารอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบขอเขียน 
 .....................   แขงขันตอบปญหารอบตัดสินระดับมัธยมศึกษา แบบปากเปลา บนเวทีและประกาศผลผูชนะ 
 .....................   ผูชนะรางวัลทุกระดับ เขารับรางวัล ที่ศูนยจัดกิจกรรม  

  *** แผนการดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ขอความกรุณาผูเขารวมแขงขัน โปรดติดตามทางผูจัดของแตละศูนยภาค 
 
 
 
 
 

***************************** 
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สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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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 .......................................................... 
  เลขท่ีบัตรประชาชน .....................................................................................................................................ชั้นประถม/มัธยมศึกษาปที่...........................   
      โทรศัพท ................................................................................................... E-mail ............................................................................................................. 
3.2 ชื่อ – สกุล .................................................................................................................................................... วันเกิด ........................................................... 
  เลขท่ีบัตรประชาชน .....................................................................................................................................ชั้นประถม/มัธยมศึกษาปที่ ...........................   
       โทรศัพท ................................................................................................. E-mail .............................................................................................................. 

4.  อาจารยที่ปรึกษา ......................................................................................................................................................................................................       
              โทรศัพท .........................................................................................E-mail .................................................................................................... 

โรงเรียน อาจารยที่ปรึกษา และ นักเรียนที่ประสงคเขารวมกิจกรรม ไดทราบถึงหลักเกณฑในการแขงขันคร้ังนี้แลว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังกลาวทุกประการและขอยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ 

     ลงชื่อผูสมัคร 1.........................................................................                        
       (...........................................................................) ตัวบรรจง 

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

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

     ลงนามผูบริหารสถานศึกษา             ......................................................................... 
                        พรอม ตราประทับสถานศึกษา (ถามี)   (.......................................................................... ) ตัวบรรจง 

                                                             วันที่ ……. เดือน .………….. พ.ศ………..… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


