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การแข&งขันกระบวนการแก-ป/ญหาทางวิทยาศาสตร8 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต-น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบนักระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นบัว่ามีความสาํคญัอยา่งยิ>งซึ> งมุ่งเนน้ไปที>การเรียนรู้ของผูเ้รียนตามหลกัสูตร

การศึกษาขัGนพืGนฐาน พ.ศ. 2551 ดงันัGนโครงการนีG จึงมีความมุ่งหวงัที>จะใหน้กัเรียนไดท้าํกิจกรรมที>หลากหลาย ทัGงดว้ยตนเองและจาก

กระบวนการกลุ่ม เพื>อฝึกให้นกัเรียนไดใ้ชค้วามคิดวิเคราะห์การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ รวมทัGงสามารถใชท้กัษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์ ทกัษะการสื>อสารตลอดจนทกัษะทางสังคม ซึ> งนบัวา่เป็นสิ>งที>สาํคญัในการทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้

ตามมาตรฐานและคน้หาความรู้ใหม่ ไม่เฉพาะแต่ทางดา้นวิทยาศาสตร์เท่านัGน แต่ยงัสามารถนาํไปใชก้บัดา้นอื>นๆไดอี้กดว้ย ผูจ้ดัได้

เลง็เห็นความสาํคญัและตอ้งการส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงขึGน จึงใหมี้การแข่งขนัความสามารถดา้น

กระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายขึGน เพื>อใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการเรียนการ

สอน และยงัเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการดา้นวทิยาศาสตร์ในสปัดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ 

2. วัตถุประสงค8 

2.1 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถดา้นกระบวนการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ 

2.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์โดยเนน้กระบวนการคิดและแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ 

2.3 ส่งเสริมบรรยากาศดา้นวชิาการทางวทิยาศาสตร์ใหแ้ก่เยาวชนของชาติ 

2.4 ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ในโรงเรียนใหดี้ยิ>งขึGน 

3. การจัดการแข&งขัน 

แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

4. ผู-เข-าแข&งขัน 

-  นกัเรียนชัGนมธัยมศึกษาตอนตน้  ทีมละ 2 คน 

-  นกัเรียนชัGนมธัยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 2 คน 

5. กิจกรรมการแข&งขัน 

 ทดสอบความสามารถดา้นกระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยให้นกัเรียนศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ที>

กาํหนดให ้ออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบติัการและเขียนรายงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ (แต่ละศูนยภู์มิภาคเป็นผูก้าํหนด) 

 6.1 กาํหนดและแจง้หลกัเกณฑ ์  

 6.2 ขัGนดาํเนินการ   

 6.3 ขัGนติดตามและประเมินผล 

7. งบประมาณ 

 งบประมาณการดาํเนินการประกวด ไดรั้บการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั

และนวตักรรม และสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

8. การประกาศผลและรับรางวัล 

 ประกาศผลการแข่งขนั (แต่ละศูนยภู์มิภาคเป็นผูก้าํหนด) 

9. ผู-รับผิดชอบ 6 ศูนย8ภูมิภาค 
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 9.1 ภาคเหนือตอนบน คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 9.2 ภาคเหนือตอนล่าง คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

 9.3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 9.4 ภาคตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

 9.5 ภาคใต ้   คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 9.6 ภาคกลาง  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

     และ องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

10. การติดตามผล 

 10.1 การสงัเกตการร่วมกิจกรรมของนกัเรียน 

 10.2 การใชแ้บบสอบถามผูเ้ขา้ชมนิทรรศการงานสปัดาห์วทิยาศาสตร์ 

 10.3 สรุปผลการประเมินและรายงานผล 

11. ผลที่คาดว&าจะได-รับ 

11.1 นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดแ้สดงความสามารถ ในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ 

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และความรู้ในชัGนเรียน 

11.2 ครูและนกัเรียนตระหนกัและเห็นคุณค่าของการจดัการเรียนการสอน โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์  และ

ฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มากขึGน 

11.3 ส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการดา้นวทิยาศาสตร์ใหแ้ก่เยาวชนของชาติ 

 

 

 

***************************** 
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รายละเอียด หลักเกณฑ8การแข&งขันกระบวนการแก-ป/ญหาทางวิทยาศาสตร8 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต-น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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

1. กติกา ข-อกำหนด ของการแข&งขัน 

1.1 การแข่งขนัแบ่งเป็น 2 ระดบั  คือ มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 1.2 สมคัรทางระบบออนไลนไ์ปยงัศูนยภู์มิภาคที>ครอบคลุมจงัหวดัของโรงเรียนที>สมคัร 

1.2.1 ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเป็นนกัเรียนที>กาํลงัศึกษาในระดบัชัGนเดียวกบัระดบัชัGนของกิจกรรมการแข่งขนั 

 1.2.2 สมคัรเป็นทีมๆ ละ 2 คน  

 1.2.3 โรงเรียนสามารถส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนัไดร้ะดบัละ 1 ทีม 

1.3 วธีิการแข่งขนั  

 ศูนยภู์มิภาคแต่ละศูนยจ์ะเป็นผูก้าํหนดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

1.4 คณะกรรมการตดัสิน 

คณาจารย ์คณะวทิยาศาสตร์ของศูนยภู์มิภาคที>จดักิจกรรม และอาจเชิญกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพิ>มเติมจากหน่วยงานภายนอก 

2. รางวัล  

ทีมที$ชนะการแข่งขนั จะได้รับรางวลัดงันี 7  (ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น) 

 รางวลัที> 1 ไดรั้บเงินรางวลั  3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 รางวลัที> 2 ไดรั้บเงินรางวลั  2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 รางวลัที> 3 ไดรั้บเงินรางวลั  1,500  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 รางวลัชมเชย    มี 2 รางวลั จะไดรั้บของที>ระลึกพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ทีมที$ชนะการแข่งขนั จะได้รับรางวลัดงันี 7 (ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) 

 รางวลัที> 1 ไดรั้บเงินรางวลั  4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 รางวลัที> 2 ไดรั้บเงินรางวลั  3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 รางวลัที> 3 ไดรั้บเงินรางวลั  2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

 รางวลัชมเชย    มี 2 รางวลั จะไดรั้บของที>ระลึกพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ระดบัประเทศ (ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น) 

รางวลัที> 1 ไดรั้บเงินรางวลั 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัที> 2 ไดรั้บเงินรางวลั 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัที> 3     ไดรั้บเงินรางวลั 6,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัชมเชย   มี 3 รางวลั  ไดรั้บเงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ระดบัประเทศ (ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) 

รางวลัที> 1 ไดรั้บเงินรางวลั 12,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัที> 2 ไดรั้บเงินรางวลั 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัที> 3     ไดรั้บเงินรางวลั 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัชมเชย   มี 3 รางวลั  ไดรั้บเงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
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3. สถานที่ติดต&อสอบถามและรับสมัครผ&านทางระบบออนไลน8ที ่www.scisoc.or.th/sciweek 

  1. ภาคเหนือตอนบน  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 2. ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

 3. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 4. ภาคตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

 5. ภาคใต ้   คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

 6. ภาคกลาง  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

     และ องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

4. วิธีการสมัคร  

 สมคัรทางระบบออนไลนที์>   www.scisoc.or.th/sciweek         

5. แผนการดำเนินกิจกรม       

 วนัเวลาขึ0นอยู่กบัศูนย์การจดักจิกรรมของแต่ละภูมภิาค     

.....................     รับสมคัร   

.....................   ผูส้มคัรตรวจสอบผลการสมคัรทางเวบ็ไซต ์

สิงหาคม  ประกาศตารางเวลาแข่งขนัทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา 

สิงหาคม-ตุลาคม     - แข่งขนัทกัษะกระบวนการแกปั้ญหารอบคดัเลือกระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย 
  - แข่งขนัทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา รอบตดัสิน และประกาศผลผูช้นะ ผูช้นะรางวลัทุกระดบั เขา้รับ

รางวลั ที>ศูนยจ์ดักิจกรรม 

***   แผนการดาํเนินการอาจมกีารเปลีBยนแปลงได้  ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมแข่งขนั โปรดตดิตามทางผู้จดัของแต่ละศูนย์ภาค 

 

***************************** 
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ใบสมัครการแข&งขันกระบวนการแก-ป/ญหาทางวิทยาศาสตร8 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต-น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  

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

1. รายละเอียดสถานศึกษา 

 ชื4อสถานศึกษา........................................................................................................................................................สงักดั..................................................... 

    ที4อยู.่.......................................................................................................ตาํบล/แขวง............................................................................................................ 

   อาํเภอ/เขต...............................................................................จงัหวดั................................................................... รหสัไปรษณีย.์....................................... 

    โทรศพัท ์...............................................................................โทรสาร.................................................................................................................................. 

2.  ระดบั 

q มธัยมศึกษาตอนตน้   

q มธัยมศึกษาตอนปลาย   

3.  ขอ้มูลนกัเรียนผูส้มคัร   

3.1 ชื4อ – สกลุ ..........................................................................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด................................................... 

เลขที4บตัรประชาชน ..........................................................................................................................ชัRนมธัยมศึกษาปีที4 ..............................................     

โทรศพัท ์........................................................................ E-mail .................................................................................................................................... 

3.2 ชื4อ – สกลุ ..........................................................................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด.................................................... 

  เลขที4บตัรประชาชน ..........................................................................................................................ชัRนมธัยมศึกษาปีที4 ..............................................

 โทรศพัท ์....................................................................... E-mail .................................................................................................................................... 

4.  อาจารยที์4ปรึกษา ..................................................................................................................................................................................................................... 

     โทรศพัท ์................................................................................ E-mail ....................................................................................................................................  

โรงเรียน อาจารยที์4ปรึกษา และ นกัเรียนที4ประสงคเ์ขา้ร่วมกิจกรรม ไดท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์นการแข่งขนัครัR งนีR แลว้ ยนิดีปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

ดงักล่าวทุกประการและยอมรับผลการตดัสินของคณะกรรมการโดยไม่มีเงื4อนไขใดๆ  

เนื$องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื$อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง สถานศึกษา อาจารย์ที$ปรึกษา และนักเรียนที$

ประสงค์เข้าร่วมกจิกรรม ยนิดปีฏบัิตติามคาํแนะนําของภาครัฐ และผู้จดังานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มเีงื$อนไขทุกกรณ ี 

          ลงชื4อผูส้มคัร 1......................................................................... 

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

               2.........................................................................                        

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

                              ลงนามอาจารยที์4ปรึกษา      .......................................................................... 

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

                          ลงนามผูบ้ริหารสถานศึกษา    .........................................................................                                           

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

                                  วนัที4 ……. เดือน .…….…….. พ.ศ………...… 

 

 

 

 

 

 

 


