
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื ่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื ่อให้สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาและส่งเสริมทาง
ว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี  สมาคมว ิทยาศาสตร ์แห ่งประเทศไทยในพระบรมราช ูปถ ัมภ ์  ร ่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขัน
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการขยาย
กิจกรรมการตอบปัญหาให้กว้างขวางทั่วภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรอืร้น 
สนใจ และเตรียมพร้อม นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการต่ืนตัว การประเมินตนเอง และสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 3. เพื่อให้นักเรียนได้คิดร่วมกันอย่างมีเหตุผล  ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ในเวลาท่ีจำกัด 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายท่ัว
ประเทศ ได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน และต้องเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดียวกันเพื่อคัดเลือกต่อให้
ได้ผู้ชนะเลิศ 
 3.2 ด้านคุณภาพ  นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจะได้ 
ความรู้และประสบการณ์มากขึ้น 

4. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4.1 ข้ันเตรียมการ  เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 
 4.2 กำหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ให้เขตต่างๆ ทราบ (ตามประกาศของแต่ละศูนย์ภาค)  
 4.3 ข้ันดำเนินการแข่งขันช่วง เดือนสิงหาคม 2564  
 4.4 ข้ันติดตามและประเมินผล เดือนตุลาคม 2564 

5. เนื้อหาสาระ 
 5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 - ม. 3 
) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม. 6) 
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 5.2 ความรู้ท่ัวไปทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

6. งบประมาณ 
 งบประมาณการดำเนินการประกวด ได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

7. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภูมิภาค 
 7.1 ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 7.2 ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 7.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 7.4 ภาคตะวันออก   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 7.5 ภาคใต้    คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 7.6 ภาคกลาง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 
      องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

8. การติดตามผล 
 8.1 การสังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 8.2 สรุปผลการประเมินและรายงานผล 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผลการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการตื่นตัวใน
โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ 
 9.2 นักเรียนมีความสนใจ ใฝ่หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม มากขึ้น 
 9.3 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดล้อม   
 

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

***************************** 
1. กติกา ข้อกำหนดของการแข่งขัน 
 1.1 ประเภทการแข่งขัน เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน แบ่งเป็น 3 ระดับช้ัน ดังนี้   

1.1.1 ระดับประถมศึกษา   
1.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
1.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.2 สมัครทางออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนย์ภูมิภาคที่ครอบคลุมจังหวัดของโรงเรียนท่ี
สมัคร 

1.2.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาในระดับเดียวกับระดับช้ันของกิจกรรมตอบปัญหา
นั้นๆ  

1.2.2 สมัครเป็นทีมๆ ละ 2 คน  
1.2.3 แต่ละโรงเรียนสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้มากกว่า 1 ระดับช้ันๆ ละไม่เกิน 2 ทีม  

 1.3 วิธีการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ 
1.3.1 รอบคัดเลือก นักเรียนทุกคนในแต่ละทีมที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู่

รอบตัดสินโดยวิธีการท่ี คณะกรรมการกำหนด 
1.3.2 รอบตัดสิน ทีมท่ีคัดเลือกได้ท้ังหมด ท่ีผ่านเข้าสู่รอบตัดสินแข่งขันตอบปัญหา บนเวทีเพื่อชิงรางวัล

ท่ี 1, 2, 3 และรางวัล ชมเชยโดยวิธีการท่ีคณะกรรมการกำหนด 
 1.4 ลักษณะข้อสอบ และโจทย์คำถาม 

1.4.1 ระดับประถมศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ต้ังแต่ ป. 4 – ป. 6 
1.4.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ต้ังแต่ ม.1 – ม.3 (ไม่รวมคณิตศาสตร์) 
1.4.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ม.4 - ม.6 

 1.5 คณะกรรมการตัดสิน 
  คณาจารย์  คณะวิทยาศาสตร์ของศูนย์ภูมิภาคท่ีจัดกิจกรรม  และอาจเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม
จากหน่วยงานภายนอก 
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2. รางวัล  
ทีมท่ีชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี้  (สำหรับระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น) 

รางวัลท่ี 1   ได้รับเงินรางวัล  3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลท่ี 2  ได้รับเงินรางวัล  2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลท่ี 3  ได้รับเงินรางวัล  1,500  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลชมเชย    มี 2 รางวัล จะได้รับของท่ีระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

ทีมท่ีชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี้  (สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

รางวัลท่ี 1   ได้รับเงินรางวัล  4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลท่ี 2  ได้รับเงินรางวัล  3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลท่ี 3  ได้รับเงินรางวัล  2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลชมเชย    มี 2 รางวัล จะได้รับของท่ีระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ระดับประเทศ (ระดับประถมศึกษา) 
รางวัลท่ี 1 ได้รับเงินรางวัล 9,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลท่ี 2 ได้รับเงินรางวัล 7,500  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลท่ี 3     ได้รับเงินรางวัล 6,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลชมเชย   มี 3 รางวัล  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
รางวัลท่ี 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลท่ี 2 ได้รับเงินรางวัล 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลท่ี 3     ได้รับเงินรางวัล 6,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลชมเชย   มี 3 รางวัล  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
รางวัลท่ี 1 ได้รับเงินรางวัล 12,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลท่ี 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลท่ี 3     ได้รับเงินรางวัล 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลชมเชย   มี 3 รางวัล  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  
3. สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทางระบบระบบออนไลน์ ท่ี www.scisoc.or.th/sciweek 
1. ภาคเหนือตอนบน   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 2. ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 4. ภาคตะวันออก  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 5. ภาคใต้  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 6. ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 
   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
(ศูนย์ภูมิภาคจะประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียดให้ทราบ  การสมัครสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek) 

4. แผนการดำเนินกิจกรม        
วันเวลาขึ้นอยู่กับศูนย์การจัดกิจกรรมของแต่ละภูมิภาค     

ต้ังแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2564 รับสมัคร 
ต้ังแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2564 ผู้สมัครตรวจสอบผลการสมัครทางเว็บไซต์ 
26 กรกฎาคม 2564   ประกาศตารางเวลาแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาของแต่ระดับช้ัน 
1 สิงหาคม 2564  (ภาคเช้า) แข่งขันตอบปัญหารอบคัดเลือกระดับประถมศึกษา แบบข้อเขียน  
   (ภาคบ่าย) แข่งขันตอบปัญหารอบตัดสินระดับประถมศึกษา ตามรูปแบบที่ผู้จัดงาน 
     กำหนด และประกาศผลผู้ชนะ 
1 สิงหาคม 2564  (ภาคเช้า) แข่งขันตอบปัญหารอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา 
     ตอนปลาย แบบข้อเขียน 
   (ภาคบ่าย) แข่งขันตอบปัญหารอบตัดสินระดับมัธยมศึกษา ตามรูปแบบที่ผู้จัดงาน 
     กำหนด และประกาศผลผู้ชนะ 
    ผู้ชนะรางวัลทุกระดับ เข้ารับรางวัล ท่ีศูนย์จัดกิจกรรม  

5. สถานที่ดำเนินการประกวดและติดต่อสอบถามรายละเอียด 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์รังสิต 
ช้ัน 3 อาคารบรรยายรวม 5 เลขท่ี 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 02-564-4440-59 ต่อ 2020, 2079 มือถือ 089-0000950 (คุณกาญจนา) 
 

  *** แผนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ผู ้เข้าร่วมแข่งขัน ติดตามทางผู้จัดของแต่ละ
ศูนย์ภูมิภาค 
 
 
 
 

http://www.scisoc.or.th/sciweek


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์

  

 
ใบสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

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

1. รายละเอยีดสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา............................................................................................................ .................สังกดั........................................................................ 
    ที่อยู่..................................................................................................ต าบล/แขวง.......................................................................................................... 
   อ าเภอ/เขต.................................................................จงัหวดั........................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................... 

      โทรศพัท์ ...............................................................................................................โทรสาร........................................................................................... 
2.  ระดบั 

❑ ประถมศึกษา   
❑ มธัยมศึกษาตอนตน้   
❑ มธัยมศึกษาตอนปลาย   

3.  ขอ้มูลนกัเรียนผูส้มคัร   
3.1 ช่ือ – สกุล .............................................................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด ........................................................ 
  เลขที่บตัรประชาชน ...........................................................................................ชั้นประถมศึกษา/มธัยมศึกษาปีที่.................................................   
      โทรศพัท์ .......................................................................E-mail .............................................................................................................................. 
3.2 ช่ือ – สกุล ............................................................................... .............................................วนั-เดอืน-ปี เกิด ......................................................... 
  เลขที่บตัรประชาชน ...........................................................................................ชั้นประถมศึกษา/มธัยมศึกษาปีที่ ................................................   
     โทรศพัท์ .......................................................................E-mail ................................................................................................................................ 

4.  อาจารยท์ี่ปรึกษา ............................................................................................................ ..................................................................................................      
            โทรศพัท์ .......................................................................E-mail ................................................................................................................................ 

โรงเรียน อาจารยท์ี่ปรึกษา และ นักเรียนที่ประสงค์เขา้ร่วมกิจกรรม ได้ทราบถึงหลกัเกณฑ์ในการแข่งขนัครั้ งน้ีแลว้ ยินดีปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวทุกประการและยอมรับผลการตดัสินของคณะกรรมการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
  เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง สถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนที่
ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตามค าแนะน าของภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุกกรณี 
 

     ลงช่ือผูส้มคัร 1.........................................................................                        
       (...........................................................................) ตวับรรจง 

       2.........................................................................                        
       (...........................................................................) ตวับรรจง 

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

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

                                                             วนัที่ ……. เดือน .………….. พ.ศ………..… 
 

 
 


