
กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565 

ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน  เศรษฐกิจสีเขียว BCG” 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

----------------------------------------------------------------------- 
2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2.1 ระเบียบการแข่งขัน  
 2.1.1 การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ  

1) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.1.2 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ระดับละ 1 ทีม 
2.1.3 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ 

1) รอบคัดเลือก แข่งขันโดยใช้ข้อสอบปรนัย เพ่ือหาทีมเข้ารอบจ านวน 10 ทีม 
2) รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันโดยตอบค าถามที่ละค าถาม จ านวน 16 ข้อ 

2.1.4 แข่งขันในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
  รอบคัดเลือก เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องประชุมวิษณุกรรม
ประสิทธิ์ อาคาร 38 ชั้น 2 
  รอบชิงชนะเลิศ เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องประชุมวิษณุกรรม
ประสิทธิ์ อาคาร 38 ชั้น 2 
  1) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  เวลา  12.00 - 13.00 น. 
  2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เวลา  13.00 - 14.00 น. 
                     3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เวลา 14.00 - 15.00 น. 

2.1.5 เนื้อหาที่ใช้แข่งขัน 
1) ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เนื้อหาที่ประกอบด้วย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เนื้อหาที่ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
2.1.6 ประกาศผลรอบคัดเลือก เวลา 11.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องประชุมวิษณุกรรม

ประสิทธิ์ อาคาร 38 ชั้น 2 
2.1.7 ผู้เข้าแข่งขันต้องน าดินสอ 2B หรือสูงกว่า และยางลบ ส าหรับท าข้อสอบมาเอง พร้อมน าบัตรประจ าตัว

นักเรียนหรือเอกสารที่แสดงระดับช่วงชั้นของนักเรียนที่ชัดเจน 
2.18 การรับสมัคร ให้โรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันในระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น เมื่อผู้สมัครกรอก

แบบฟอร์มและส่งข้อมูลการสมัครมาแล้ว ให้ตรวจสอบสถานการณ์สมัครทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ หากไม่
พบรายชื่อหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรุณาแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 17 สิงหาคม  2565 ก่อนเวลา 16.00 น. 
(*** หากด าเนินการช้ากว่าก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการเปลี่ยนแปลงรายชื่อในวันที่แข่งขัน) 
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่  
 อาจารย์สงกรานต์ ปลื้มปรีดาพร   เบอร์โทรศัพท์ 083-8543131 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภัทร เปี่ยมอรุณ เบอร์โทรศัพท์ 085-6637913 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร มูลรังษี เบอร์โทรศัพท์ 084-0475076 



2.2 การประกาศผล 
      ประกาศผลหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน 

2.3 รางวัล 
  ชนะเลิศ   1,000 บาท 
  รองชนะเลิศอันดับ 1   800 บาท  

รองชนะเลิศอันดับ 2   500 บาท   
3. การประกวดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ 

3.1 ระเบียบการประกวด 
3.1.1 การประกวดแบ่งเป็น ระดับ คือ 3 ระดับ 

1) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.1.2 ประกวดเป็นรายบุคคล โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ระดับละ 1 คน 
3.1.3 ใช้เวลาในการพูด 5 นาที โดยพูดขาด หรือเกินเวลาได้ 45 วินาที (4 นาที 15 วินาที หรือ 5 นาที 45 

วินาที) ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี  สู่วิถีแห่ง
นวัตกรรม” เมื่อพูดไปได้ 4 นาที กรรมการจัดเวลาจะยกป้ายเหลือง (เหลือ 1 นาที) และเมื่อหมดเวลาจะยกป้ายแดง 
(หมดเวลา) 

3.1.4 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
1) เนื้อหา 15 คะแนน หมายถึง ค าน า เนื้อเรื่อง สรุป ความสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง ความถูกต้อง

แม่นย าในเนื้อหา การจัดล าดับเนื้อหา การขยายความที่ชัดเจน มีเอกภาพ สัมพันธภาพและสารัตถภาพ มีความ
ทันสมัยของเนื้อหาหรือการแสดงความต่อเนื่องจากข่าวสารในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งเป็นการแสดงถึงการติดตาม
ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยสามารถแสดงความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันได้ 

2) การใช้ภาษา และจังหวะในการพูด 10 คะแนน หมายถึง การพูดอย่างเป็นทางการ ผู้พูดต้อง
เตรียมเนื้อเรื่องให้เหมาะสมกับโอกาสหรือสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ฟังได้รับสารที่จรรโลงใจและสัมผัสถ้อยค าภาษาที่
มีความไพเราะ สละสลวย ลักษณะการพูดสุนทรพจน์ใช้ถ้อยค าไพเราะลึกซึ้งกินใจ จับใจ โน้มน้าวให้ผู้ฟังเห็น
คล้อยตาม กระตุ้นผู้ฟัง มีความม่ันใจและยินดีร่วมมือ สร้างบรรยากาศให้เกิดความหรรษาและให้ความสุขแก่ผู้ฟัง 
น้ าเสียงแบบทางการ ไม่ใส่ลูกเล่นมากเกินไป 

3) คุณค่าของเนื้อหา 15 คะแนน หมายถึง เนื้อหาที่น ามาพูดนั้นมีคุณค่าต่อสังคม ประเทศชาติ 
มนุษยชาติ หรือด้านอ่ืน ๆ ที่สามารถให้ความรู้แก่ผู้ฟังเพ่ืออาจน าไปสู่การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4) บุคลิกภาพ 5 คะแนน หมายถึง การปรากฏตัว การใช้สายตามองทั่วถึง การใช้ท่าทางประกอบเป็น
ธรรมชาติอย่างเหมาะสม มีความเชื่อม่ันในตนเอง การแต่งกายสุภาพ 

5) การรักษาเวลา 5 คะแนน 
3.1.5 ประกวดในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

1) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ห้องประชุมปะการัง 
                  2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ณ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 40  (ห้อง 40203) 
                  3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 40  (ห้อง 40301) 
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ระพีแสง เบอร์โทรศัพท์ 092-8969142 
 
 

 



3.2 การประกาศผล 
ประกาศผลหลังเสร็จสิ้นการประกวด 

3.3 รางวัล 
ชนะเลิศ   1,500 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 2    800 บาท 

 


