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

1. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั กระบวนการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ นับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งซึ่ งมุ่งเน้นไปที่การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความมุ่งหวังที่จะให้นกั เรี ยนได้ทาํ กิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งด้วยตนเองและจาก
กระบวนการกลุ่ม เพื่อฝึ กให้นกั เรี ยนได้ใช้ความคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ รวมทั้งสามารถใช้ทกั ษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ ทักษะการสื่ อสารตลอดจนทักษะทางสังคม ซึ่ งนับว่าเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญในการทําให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ได้
ตามมาตรฐานและค้นหาความรู ้ใหม่ ไม่เฉพาะแต่ทางด้านวิทยาศาสตร์ เท่านั้น แต่ยงั สามารถนําไปใช้กบั ด้านอื่นๆได้อีกด้วย ผูจ้ ดั ได้
เล็งเห็นความสําคัญและต้องการส่ งเสริ มให้การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น จึงให้มีการแข่งขันความสามารถด้าน
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการเรี ยนการ
สอน และยังเป็ นการส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้แสดงความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
2.2 ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเน้นกระบวนการคิดและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
2.3 ส่งเสริ มบรรยากาศด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนของชาติ
2.4 ส่งเสริ มประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนให้ดียิ่งขึ้น
3. การจัดการแข่งขัน
แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ผู้เข้าแข่งขัน
- นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมละ 2 คน
- นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 2 คน
5. กิจกรรมการแข่งขัน
ทดสอบความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยให้นกั เรี ยนศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ที่
กําหนดให้ ออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบตั ิการและเขียนรายงาน
6. ระยะเวลาดำเนินการ (แต่ละศูนย์ภูมิภาคเป็ นผูก้ าํ หนด)
6.1 กําหนดและแจ้งหลักเกณฑ์
6.2 ขั้นดําเนินการ
6.3 ขั้นติดตามและประเมินผล
7. งบประมาณ
งบประมาณการดําเนิ นการประกวด ได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
8. การประกาศผลและรับรางวัล
ประกาศผลการแข่งขัน (แต่ละศูนย์ภูมิภาคเป็ นผูก้ าํ หนด)
9. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภูมิภาค
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9.1 ภาคเหนือตอนบน
9.2 ภาคเหนือตอนล่าง
9.3 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
9.4 ภาคตะวันออก
9.5 ภาคใต้
9.6 ภาคกลาง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

10. การติดตามผล
10.1 การสังเกตการร่ วมกิจกรรมของนักเรี ยน
10.2 การใช้แบบสอบถามผูเ้ ข้าชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
10.3 สรุ ปผลการประเมินและรายงานผล
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แสดงความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความรู ้ในชั้นเรี ยน
11.2 ครู และนักเรี ยนตระหนักและเห็นคุณค่าของการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และ
ฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
11.3 ส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนของชาติ

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

2

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียด หลักเกณฑ์การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
*****************************

1. กติกา ข้อกำหนด ของการแข่งขัน
1.1 การแข่งขันแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2 สมัครทางระบบออนไลน์ไปยังศูนย์ภูมิภาคที่ครอบคลุมจังหวัดของโรงเรี ยนที่สมัคร
1.2.1 ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันเป็ นนักเรี ยนที่กาํ ลังศึกษาในระดับชั้นเดียวกับระดับชั้นของกิจกรรมการแข่งขัน
1.2.2 สมัครเป็ นทีมๆ ละ 2 คน
1.2.3 โรงเรี ยนสามารถส่ งนักเรี ยนเข้าแข่งขันได้ระดับละ 1 ทีม
1.3 วิธีการแข่งขัน
ศูนย์ภูมิภาคแต่ละศูนย์จะเป็ นผูก้ าํ หนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1.4 คณะกรรมการตัดสิ น
คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ของศูนย์ภูมิภาคที่จดั กิจกรรม และอาจเชิญกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพิม่ เติมจากหน่วยงานภายนอก
2. รางวัล
ทีมที่ชนะการแข่ งขัน จะได้ รับรางวัลดังนี ้ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น)
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 2 รางวัล จะได้รับของที่ระลึกพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ทีมที่ชนะการแข่ งขัน จะได้ รับรางวัลดังนี ้ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
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 จะได้รับของที่ระลึกพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
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
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3. สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek
1. ภาคเหนือตอนบน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. ภาคเหนือตอนล่าง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ภาคตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ภาคใต้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. ภาคกลาง
และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
4. วิธีการสมัคร
สมัครทางระบบออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek
5. แผนการดำเนินกิจกรม
วันเวลาขึน้ อยู่กบั ศูนย์ การจัดกิจกรรมของแต่ ละภูมิภาค
.....................
รับสมัคร
.....................
ผูส้ มัครตรวจสอบผลการสมัครทางเว็บไซต์
ประกาศตารางเวลาแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
สิ งหาคม
สิ งหาคม-ตุลาคม - แข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหารอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
- แข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหา รอบตัดสิ น และประกาศผลผูช้ นะ ผูช้ นะรางวัลทุกระดับ เข้ารับ
รางวัล ที่ศูนย์จดั กิจกรรม
*** แผนการดําเนินการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขอความกรุณาผู้เข้ าร่ วมแข่ งขัน โปรดติดตามทางผู้จัดของแต่ ละศูนย์ภาค
*****************************
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ใบสมัครการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
*****************************
1. รายละเอียดสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................................สังกัด.....................................................
ที่อยู.่ .......................................................................................................ตําบล/แขวง............................................................................................................
อําเภอ/เขต...............................................................................จังหวัด................................................................... รหัสไปรษณี ย.์ .......................................
โทรศัพท์ ...............................................................................โทรสาร..................................................................................................................................
2. ระดับ
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ข้อมูลนักเรี ยนผูส้ มัคร
3.1 ชื่อ – สกุล ..........................................................................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด...................................................
เลขที่บตั รประชาชน ..........................................................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ..............................................
โทรศัพท์ ........................................................................ E-mail ....................................................................................................................................
3.2 ชื่อ – สกุล ..........................................................................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด....................................................
เลขที่บตั รประชาชน ..........................................................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ..............................................
โทรศัพท์ ....................................................................... E-mail ....................................................................................................................................
4. อาจารย์ที่ปรึ กษา .....................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................................................ E-mail ....................................................................................................................................
โรงเรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษา และ นักเรี ยนที่ประสงค์เข้าร่ วมกิจกรรม ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการแข่งขันครั้งนี้ แล้ว ยินดีปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวทุกประการและยอมรับผลการตัดสิ นของคณะกรรมการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
เนื่ องด้ วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดไวรั สโคโรน่ า (โควิด-19) เพื่อเป็ นการป้ องกันและเฝ้ าระวัง สถานศึกษา อาจารย์ ที่ปรึ กษา และนักเรี ย นที่
ประสงค์ เข้ าร่ วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของภาครัฐ และผู้จัดงานอย่ างเคร่ งครัด โดยไม่ มีเงื่อนไขทุกกรณี
ลงชื่อผูส้ มัคร 1.........................................................................
(.........................................................................) ตัวบรรจง
2.........................................................................
(.........................................................................) ตัวบรรจง
ลงนามอาจารย์ที่ปรึ กษา ..........................................................................
(........................................................................) ตัวบรรจง
ลงนามผูบ้ ริ หารสถานศึกษา .........................................................................
พร้อม ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี) (........................................................................) ตัวบรรจง
วันที่ ……. เดือน .…….…….. พ.ศ………...…
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