
การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
***************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งมุ่งเน้นไปท่ีการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนได้ทำ
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังด้วยตนเองและจากกระบวนการกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ใช้ความคิดวิเคราะห์การ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ รวมทั้งสามารถใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ทักษะการสื่อสารตลอดจน
ทักษะทางสังคม ซึ่งนับว่าเป็นส่ิงท่ีสำคัญในการทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ตามมาตรฐานและ
ค้นหาความรู้ใหม่ ไม่เฉพาะแต่ทางด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้กับด้านอื่นๆได้อีกด้วย ผู้จัด
ได้เล็งเห็นความสำคัญและต้องการส่งเสริมให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงให้มีการ
แข่งขันความสามารถด้านกระบวนการ แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายขึ้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการเรียนการสอน และยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
 2.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเน้นกระบวนการคิดและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

 2.3 ส่งเสริมบรรยากาศด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนของชาติ 
 2.4 ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

3. การจัดการแข่งขัน 
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4. ผู้เข้าแข่งขัน 
-  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ทีมละ 2 คน 
-  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 2 คน 

5. กิจกรรมการแข่งขัน 
 ทดสอบความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
จากสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ ออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบัติการและเขียนรายงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ (แต่ละศูนย์ภูมิภาคเป็นผู้กำหนด) 
 6.1 กำหนดและแจ้งหลักเกณฑ์  
 6.2 ข้ันดำเนินการ  
 6.3 ข้ันติดตามและประเมินผล  
7. งบประมาณ 
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 งบประมาณการดำเนินการประกวด ได้ร ับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

8. การประกาศผลและรับรางวัล 
 ประกาศผลการแข่งขัน (แต่ละศูนย์ภูมิภาคเป็นผู้กำหนด) 

9. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภูมิภาค 
 9.1 ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 9.2 ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 9.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 9.4 ภาคตะวันออก   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 9.5 ภาคใต้   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 9.6 ภาคกลาง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 
      องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

10. การติดตามผล 
 10.1 การสังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 10.2 การใช้แบบสอบถามผู้เข้าชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 10.3 สรุปผลการประเมินและรายงานผล 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แสดงความสามารถ ในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความรู้ในชั้นเรียน 
 11.2 ครูและนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
 11.3 ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนของชาติ 
 
 

***************************** 
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ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
***************************** 

1. กติกา ข้อกำหนด ของการแข่งขัน  
 1.1 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ  คือ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย   
 1.2 สมัครทางระบบออนไลน์ไปยังศูนย์ภูมิภาคท่ีครอบคลุมจังหวัดของโรงเรียนท่ีสมัคร 
 1.2.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาในระดับช้ันเดียวกับระดับช้ันของกิจกรรมการ
แข่งขัน 
 1.2.2 สมัครเป็นทีมๆ ละ 2 คน  
 1.2.3 โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ระดับละ 1 ทีม 

1.3 วิธีการแข่งขัน  
  ศูนย์ภูมิภาคแต่ละศูนย์จะเป็นผู้กำหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

  1.4 คณะกรรมการตัดสิน 
คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ของศูนย์ภูมิภาคที่จัดกิจกรรม และอาจเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก 

2. รางวัล  
 ทีมท่ีชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี้  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
 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 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 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 (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 
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 รางวัลท่ี 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลท่ี 3     ได้รับเงินรางวัล 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลชมเชย   มี 3 รางวัล  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

 
3. สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek 
  1. ภาคเหนือตอนบน   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2. ภาคเหนือตอนล่าง   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 4. ภาคตะวันออก   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 5. ภาคใต้    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 6. ภาคกลาง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
      และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

4. วิธีการสมัคร  
 สมัครทางระบบออนไลน์ท่ี   www.scisoc.or.th/sciweek         

5. แผนการดำเนินกิจกรม       
วันเวลาขึ้นอยู่กับศูนย์การจัดกิจกรรมของแต่ละภูมิภาค     
ต้ังแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2564 รับสมัคร  
ต้ังแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2564 ผู้สมัครตรวจสอบผลการสมัครทางเว็บไซต์ 
26 กรกฎาคม 2564    ประกาศตารางเวลาแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
8 สิงหาคม 2564  (ภาคเช้า)  - แข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหารอบคัดเลือกระดับ  
        มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
    (ภาคบ่าย) - แข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหา รอบตัดสิน และประกาศผลผู้ชนะ   

    ผู้ชนะรางวัลทุกระดับ เข้ารับรางวัล ท่ีศูนย์จัดกิจกรรม 
6. 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  ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมแข่งขัน โปรดติดตามทางผู้
จัดของแต่ละศูนย์ภาค 
 

***************************** 
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ใบสมัครการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 
1. รายละเอยีดสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา................................................................................................................ ................... สังกดั............................................................................... 
    ที่อยู่.....................................................................................................................................ต าบล/แขวง.................................................................................... 
   อ าเภอ/เขต................................................................................................จงัหวดั.....................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... 
    โทรศพัท์ .................................................................................................โทรสาร..................................................................................................................... 
2.  ระดบั 

❑ มธัยมศึกษาตอนตน้   
❑ มธัยมศึกษาตอนปลาย   

3.  ขอ้มูลนกัเรียนผูส้มคัร   
3.1 ช่ือ – สกุล .................................................................................................................................................... .. วนั-เดือน-ปี เกิด............................................ 

เลขที่บตัรประชาชน .................................................................................................................................... .. ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ .....................................      
โทรศพัท์ .................................................................................................... E-mail ........................................................................................................... 

3.2 ช่ือ – สกุล ...................................................................................................................................................... .. วนั-เดือน-ปี เกิด ....................................... 
  เลขที่บตัรประชาชน ........................................................................................................... ........................... ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ..................................... 
 โทรศพัท์ ....................................................................................................E-mail ............................................................................................................ 
4.  อาจารยท์ี่ปรึกษา ............................................................................................................................................................................. ........................ 
     โทรศพัท์ ............................................................................................ .......E-mail .................................................................................................  

โรงเรียน อาจารยท์ี่ปรึกษา และ นกัเรียนที่ประสงคเ์ขา้ร่วมกิจกรรม ไดท้ราบถึงหลกัเกณฑ์ในการแข่งขนัครั้ งน้ีแลว้ ยินดีปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าวทุก
ประการและยอมรับผลการตดัสินของคณะกรรมการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  
  เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง สถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วม
กิจกรรม ยินดีปฏิบัติตามค าแนะน าของภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุกกรณี 
 

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

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

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

                             ลงนามผูบ้ริหารสถานศึกษา    ......................................................................... 
         พร้อม ตราประทบัสถานศึกษา (ถา้มี)   (.........................................................................) ตวับรรจง 
                                                                    วนัที่ ……. เดือน .…….…….. พ.ศ………...… 

 

 
 


