
 
 

โครงการแข่งขันตอบปัญหา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจ าปี ๒๕๖๕ คร้ังท่ี ๑๗ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
************************************** 

๑. หลักการและเหตุผล  
 ทักษะสําคัญอย่างหน่ึงของคนในศตวรรษที่ ๒๑ คือทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นทักษะด้านน้ีให้กับเยาวชนของชาติจึงมีความจําเป็นและ
สําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเยาวชน ให้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเพื่อจะได้ดํารงชีวิตใน
สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันน้ีได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนมีองค์ความรู้ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ และสมรรถนะอื่นๆ ที่สัมพันธ์กันอันจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ด้วยตระหนักในความสําคัญดังกล่าว ในโอกาสงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ประจําปี ๒๕๖๕ คร้ังที่ ๑๗ น้ีทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้
จัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น เพื่อเป็นอีกหน่ึง
โอกาสที่นักเรียนจะได้ฝึกคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านโลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศผ่านการทํากิจกรรมการตอบปัญหา โดยการจัดการแข่งขันอยู่บนพื้นฐานของการตระหนักถึงมาตราการ
ความปลอดภัยในสภาวะปัจจุบันที่ยังต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) โดยการเว้นระยะทาง
สังคม 
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑  ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนของชาติตามกรอบแนวคิด เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้น
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  

๒.๒  ส่งเสริมให้เกิดทรรศนะคติที่ดีต่อการศึกษาทางด้านโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ แก่คนรุ่นใหม่เพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

๒.๓  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถแสดงออกซึ่งความรู้ด้านดาราศาสตร์ สามารถตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาต่างๆได้ในเวลาจํากัด 

๓. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
๓.๑  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ในเขต ๑๔ จังหวัดภาคใต้ 
๓.๒  แข่งขันประเภทเด่ียว โรงเรียนสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้แค่ ๑ คน/๑ โรงเรียนเท่าน้ัน 
๓.๓  รับสมัครทั้งสิ้น ๒๐ โรงเรียน 



๓.๔  นักเรียนต้องมีเอกสารรับรอง "ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙" อย่างน้อย ๑ เข็ม โดยแนบเอกสารในใบสมัคร 
๓.๕  นักเรียนต้องยินยอมตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ก่อนเข้ารับการแข่งขัน  
๓.๖  นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 

๔. กติกา และข้อก าหนดของการแข่งขัน  
๔.๑  วิธีการแข่งขัน  

๑) การแข่งขันจะจัดขึ้นในรูปแบบในห้องปกติ (On-site) โดยมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)  
๒) นักเรียนตอบปัญหาสั้นๆ เกี่ยวกับ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ จํานวน ๒๐ ข้อ ข้อละ ๒ นาที 
โดยเริ่มทําทีละข้อพร้อมกัน เพื่อหาผู้ชนะอันดับที่ ๑, ๒ และ ๓ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะตัดสิน
ด้วยคําถามสํารอง นักเรียนคนใดตอบถูกเป็นคนแรกถือเป็นผ็ชนะทันที 
๓) ห้ามใช้เคร่ืองคํานวณเลข หรืออุปกรณ์ช่วยคํานวณอื่นๆในการแข่งขัน 

๔.๒  ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นการตอบปัญหาเกี่ยวกับ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๔-๖ โดย
มีเน้ือหาเน้นครอบคลุมเร่ือง เอกภพและกาแล็กซี ดาวฤกษ์และวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ 
เทคโนโลยีอวกาศ เหตุการณ์ดาราศาสตร์ โลกและปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ธรณีภาค และธรณีประวัติ  

๔.๓  คณะกรรมการการตัดสิน 
 คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านฟิสิกส์ และฟิสิกส์ประยุกต์ 

๔.๔  สถานท่ีแข่งขัน 
แข่งขันรูปแบบห้องเรียนปกติ (On-site) สถานที่ห้อง ST ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
๔.๕  รางวัล 

 รางวัลที่ ๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจํานวน ๑,๐๐๐ บาท 
 รางวัลที่ ๒ รางวัลรองชนะเลิศันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๘๐๐ บาท 

รางวัลที่ ๓ รางวัลรองชนะเลิศันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๕๐๐ บาท 
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้เกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขัน 

๔.๖  วิธีการสมัคร 
๑) การสมัครต้องผ่านทางโรงเรียนเท่าน้ัน ส่งใบสมัคร (ดังเอกสารแนบท้าย) พร้อมแนบใบรับรองการ
ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ของผู้เข้าแข่งขันที่ได้จากแอปฯหมอพร้อม ทางอีเมล์ nikruesong.t@pnu.ac.th 
โดยระบุหัวข้ออีเมล์ว่า การแข่งขันตอบปัญหาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
๒) เริ่มรับสมัครต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และจะปิดรับสมัครเมื่อครบจํานวน  
รับจ านวนจ ากัด ไม่เกิน ๒๐ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน โดยยึดล าดับการสมัครเข้าร่วมการ
แข่งขัน การสมัครจะเป็นผลเมื่อได้รับโทรศัพท์ตอบรับจากผู้จัดการแข่งขันเท่าน้ัน 



๓) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขันในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในเว็บไซด์ 
http://www.st.pnu.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ท่ีมีรายช่ือตามท่ีประกาศอย่างเป็น
ทางการเท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้ 
๔) หากมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงผู้เข้าแข่งขัน หรือแก้ไข ชื่อ-สกุล หลังจากที่ได้มีการประกาศ
รายชื่ออย่างเป็นทางการแล้ว ขอให้แจ้งชื่อผ่านทางเมล์ nikruesong.t@pnu.ac.th ภายในวันที่  
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. มิฉะน้ันผู้ที่มีรายชื่อตามที่ประกาศอย่างเป็นทางการ
เท่าน้ัน จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้ 
๕) การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขันจะกระท ามิได้  

          ๖) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครในวันแข่งขัน 
๖. ก าหนดการ และแผนการจัดกิจกรรม วันแข่งขัน วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 

เวลา ก าหนดการ 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  ผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาลงทะเบียน ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ 

อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยต้องเตรียมบัตรประชาชนเพื่อ
เป็นหลักฐานแสดงตน  

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ผู้เข้าแข่งขันตรวจ ATK ก่อนเข้าการแข่งขัน โดยคณะผู้จัดจะเตรียมชุด
ตรวจ ATK ให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน  

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เริ่มการแข่งขันตอบปัญหาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้อง ST ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ไม่อนุญาตให้อาจารย์ที่ปรึกษาขึ้นอาคาร)  

๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป  ประธานในพิธีกล่าวปิดการแข่งขัน ณ เวทีลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
รายงานผลการแข่งขัน  
มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้ชนะอับดับที่ ๑, ๒ และ ๓  
มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษา 
ณ ลานอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

* แผนกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นกับคณะกรรมการดําเนินงานเป็นหลัก 
๗. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  
 อาจารย์ ดร.นิกรือซง โต๊ะลือบาจิ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ ๙๙ หมู่ ๘ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐  
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๔ – ๙๖๓๔๘๘๒ E-mail : nikruesong.t@pnu.ac.th 
 



 
ใบสมัครแขง่ขันตอบปัญหาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย  

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คร้ังที่ ๑๗ 
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

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

๑. ชื่อสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………………………………….. 
เลขที่ ……………… ถนน …………………………… ซอย …………………….. ตําบล ………………………………….. 
อําเภอ ………………………………………… จังหวัด ………………………… รหัสไปรษณีย์ …………….……………. 
โทรศัพท์ …………………………………… โทรสาร …………………………… มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันตอบปัญหา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังน้ี  
 

๒. ชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  
นาย/นางสาว………………………………………….........ระดับชั้น ……………โทรศัพท์มือถือ………………………. 

 

๓. อาจารย์ผู้ควบคุม  
          นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………โทรศัพท์มือถือ…………………….. 
 

๔. สถานที่ติดต่อได้สะดวก …………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E – mail ………………………………………..………………..  

อาจารย์ผู้ควบคุมและนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงเกณฑ์ในการแข่งขันคร้ังน้ีแล้ว ยินดีปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการ และขอยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
        
            อาจารย์ผู้ควบคุม ………………………………………………………  
              (……………………………………………………..) ตัวบรรจง  
 
            ผู้บริหารโรงเรียน ………………………………………………………  
              (……………………………………………………..) ตัวบรรจง  
        วันที่ ……… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………. 



ตัวอย่างการแนบเอกสาร ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ 
 

 


