สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

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

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาและส่ งเสริ มทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่ วมกับกระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม ได้ดาํ เนินการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลายเป็ นการขยายกิ จ กรรมการตอบปั ญ หาให้ ก ว้า งขวางทั่ว ภู มิ ภ าคของประเทศ ซึ่ ง จะช่ ว ยกระตุ ้น ให้ นัก เรี ย นเกิ ด ความ
กระตือรื อร้น สนใจ และเตรี ยมพร้อม นอกจากนี้ยงั ก่อให้เกิดการตื่นตัว การประเมินตนเอง และสร้างบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรี ยน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู ้ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
2. เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถแสดงออกซึ่ งความรู ้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใน
ชีวิตประจําวัน
3. เพื่อให้นกั เรี ยนได้คิดร่ วมกันอย่างมีเหตุผล ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ในเวลาที่จาํ กัด
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ ตัวแทนนักเรี ยนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายทัว่ ประเทศ ได้ร่วม
กิจกรรมแข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 2 คน และต้องเป็ นนักเรี ยนจากโรงเรี ยนเดียวกันเพื่อคัดเลือกต่อให้ได้ผชู ้ นะเลิศ
3.2 ด้านคุ ณภาพ นัก เรี ย นที่ ไ ด้เ ข้าร่ วมกิ จ กรรมตอบปั ญ หาวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อ มจะได้ ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์มากขึ้น
4. ระยะเวลาดำเนินการ
4.1 ขั้นเตรี ยมการ เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565
4.2 กําหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ให้เขตต่างๆ ทราบ (ตามประกาศของแต่ละศูนย์ภาค)
4.3 ขั้นดําเนินการแข่งขันช่วง เดือนสิ งหาคม 2565
4.4 ขั้นติดตามและประเมินผล เดือนตุลาคม 2565
5. เนื้อหาสาระ
5.1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 - ม. 3 ) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม. 6)
5.2 ความรู ้ทวั่ ไปทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
6. งบประมาณ
งบประมาณการดําเนิ นการประกวด ได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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7. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภาค
7.1 ภาคเหนือตอนบน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7.2 ภาคเหนือตอนล่าง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7.3 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.4 ภาคตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7.5 ภาคใต้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
7.6 ภาคกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การ
แห่งชาติ (อพวช.)

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

8. การติดตามผล
8.1 การสังเกตการร่ วมกิจกรรมของนักเรี ยน
8.2 สรุ ปผลการประเมินและรายงานผล
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลการดํา เนิ น การแข่ ง ขัน ตอบปั ญ หาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม ทํา ให้ เ กิ ด การตื่ น ตัว ในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทัว่ ประเทศ
9.2 นักเรี ยนมีความสนใจ ใฝ่ หาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม มากขึ้น
9.3 นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม

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

1. กติกา ข้อกำหนดของการแข่งขัน
1.1 ประเภทการแข่งขัน เป็ นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน แบ่งเป็ น 3 ระดับชั้น ดังนี้
1.1.1 ระดับประถมศึกษา
1.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2 สมัครทางออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนย์ภูมิภาคที่ครอบคลุมจังหวัดของโรงเรี ยนที่สมัคร
1.2.1 ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันเป็ นนักเรี ยนที่กาํ ลังศึกษาในระดับเดียวกับระดับชั้น ของกิจกรรมตอบปัญหานั้นๆ
1.2.2 สมัครเป็ นทีมๆ ละ 2 คน
1.2.3 แต่ละโรงเรี ยนสามารถเข้าร่ วมแข่งขันได้มากกว่า 1 ระดับชั้นๆ ละไม่เกิน 2 ทีม
1.3 วิธีการแข่งขัน แบ่งเป็ น 2 รอบ
1.3.1 รอบคัดเลือก นักเรี ยนทุกคนในแต่ละที มที่สมัครเข้าร่ วมกิ จกรรมต้องผ่านรอบคัดเลื อกเพื่อเข้าสู่ รอบตัดสิ นโดย
วิธีการที่ คณะกรรมการกําหนด
1.3.2 รอบตัดสิ น ทีมที่คดั เลือกได้ท้ งั หมด ที่ผ่านเข้าสู่ รอบตัดสิ นแข่งขันตอบปั ญหาบนเวทีเพื่อชิ งรางวัลที่ 1, 2, 3 และ
รางวัล ชมเชยโดยวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
1.4 ลักษณะข้อสอบ และโจทย์คาํ ถาม
1.4.1 ระดับประถมศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ต้ งั แต่ ป. 4 – ป. 6
1.4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ต้ งั แต่ ม.1 – ม.3 (ไม่รวมคณิ ตศาสตร์)
1.4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา ฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา ม.4 - ม.6
1.5 คณะกรรมการตัดสิ น
คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ของศูนย์ภูมิภาคที่จดั กิจกรรม และอาจเชิญกรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก
2. รางวัล
ทีมที่ชนะการแข่ งขัน จะได้ รับรางวัลดังนี ้ (สําหรั บระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้ น)
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 2 รางวัล จะได้รับของที่ระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ทีมที่ชนะการแข่ งขัน จะได้ รับรางวัลดังนี ้ (สําหรั บระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 2 รางวัล จะได้รับของที่ระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
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ระดับประเทศ (ระดับประถมศึกษา)
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น)
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
3. สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทางระบบระบบออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek
1. ภาคเหนือตอนบน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. ภาคเหนือตอนล่าง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ภาคตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ภาคใต้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
6. ภาคกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
(ศูนย์ ภาคจะประชาสั มพันธ์ และแจ้ งรายละเอียดให้ ทราบ การสมัครผ่ านทาง www.scisoc.or.th/sciweek)

4. แผนการดำเนินกิจกรม
วันเวลาขึ้นอยูก่ บั ศูนย์การจัดกิจกรรมของแต่ละภูมิภาค
..................... รับสมัคร
..................... ผูส้ มัครตรวจสอบผลการสมัครทางเว็บไซต์
..................... ประกาศตารางเวลาแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาของแต่ระดับชั้น
..................... แข่งขันตอบปัญหารอบคัดเลือกระดับประถมศึกษา แบบข้อเขียน
..................... แข่งขันตอบปัญหารอบตัดสิ นระดับประถมศึกษา ตามรูปแบบที่ผ้ จู ัดงานกําหนด และประกาศผลผูช้ นะ
..................... แข่งขันตอบปัญหารอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบข้อเขียน
..................... แข่งขันตอบปัญหารอบตัดสิ นระดับมัธยมศึกษา ตามรูปแบบที่ผ้ จู ัดงานกําหนด และประกาศผลผูช้ นะ
..................... ผูช้ นะรางวัลทุกระดับ เข้ารับรางวัล ที่ศูนย์จดั กิจกรรม
*** แผนการดําเนินการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขอให้ ผ้เู ข้ าร่ วมแข่ งขัน ติดตามทางผู้จัดของแต่ ละศูนย์ ภูมิภาค
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ใบสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
*****************************
1. รายละเอียดสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา.....................................................................................................................สังกัด......................................................
ที่อยู.่ ....................................................................................................ตําบล/แขวง.............................................................................
อําเภอ/เขต...................................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................
โทรศัพท์ .........................................................................................โทรสาร......................................................................................
2. ระดับ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ข้อมูลนักเรี ยนผูส้ มัคร
3.1 ชื่อ – สกุล ...................................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด.......................................................
เลขที่บตั รประชาชน ....................................................................................ชั้นประถม/มัธยมศึกษาปี ที่......................................
โทรศัพท์ ............................................................................... E-mail ..........................................................................................
3.2 ชื่อ – สกุล ............................................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด..............................................
เลขที่บตั รประชาชน ............................................................................................ชั้นประถม/มัธยมศึกษาปี ที่..............................
โทรศัพท์ ............................................................. E-mail ............................................................................................................
4. อาจารย์ที่ปรึ กษา ..................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ........................................................... E-mail .............................................................................................................
โรงเรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษา และ นักเรี ยนที่ประสงค์เข้าร่ วมกิจกรรม ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการแข่งขันครั้งนี้ แล้ว ยินดี
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทุกประการและยอมรับผลการตัดสิ นของคณะกรรมการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
เนื่ องด้ วยสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดไวรั สโคโรน่ า (โควิด -19) เพื่ อเป็ นการป้ องกันและเฝ้ าระวัง สถานศึ กษา อาจารย์ ที่
ปรึกษา และนักเรียนที่ประสงค์ เข้ าร่ วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของภาครัฐ และผู้จัดงานอย่ างเคร่ งครัด โดยไม่ มีเงื่อนไขทุก
กรณี
ลงชื่อผูส้ มัคร 1.........................................................................
(...........................................................................) ตัวบรรจง
2.........................................................................
(...........................................................................) ตัวบรรจง
ลงนามอาจารย์ที่ปรึ กษา ........................................................................
(...........................................................................) ตัวบรรจง
ลงนามผูบ้ ริ หารสถานศึกษา .........................................................................
พร้อม ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี) (...........................................................................) ตัวบรรจง
วันที่ ……. เดือน .………….. พ.ศ………...…
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