
การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตรนับวามีความสําคัญอยางยิ่งซึ่งมุงเนนไปท่ีการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ดังน้ันโครงการน้ีจึงมีความมุงหวังที่จะใหนักเรียนไดทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย ทั้งดวยตนเองและจาก
กระบวนการกลุม เพ่ือฝกใหนักเรียนไดใชความคิดวิเคราะหการแกปญหาและการตัดสินใจ รวมทั้งสามารถใชทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร ทักษะการสื่อสารตลอดจนทักษะทางสังคม ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่สําคัญในการทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรไดตาม
มาตรฐานและคนหาความรูใหม ไมเฉพาะแตทางดานวิทยาศาสตรเทาน้ัน แตยังสามารถนําไปใชกับดานอื่นๆไดอีกดวย ผูจัดไดเล็งเห็น
ความสําคัญและตองการสงเสริมใหการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงใหมีการแขงขันความสามารถดาน
กระบวนการ แกปญหาทางวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับจุดประสงคในการเรียนการ
สอน และยังเปนการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการดานวิทยาศาสตรในสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถดานกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 2.2 สงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยเนนกระบวนการคิดและแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 2.3 สงเสริมบรรยากาศดานวิชาการทางวิทยาศาสตรใหแกเยาวชนของชาติ 
 2.4 สงเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในโรงเรยีนใหดียิ่งขึ้น 

3. การจัดการแข่งขัน 
แบงออกเปน 2 ระดับ คือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4. ผู้เข้าแข่งขัน 
-  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ที่ไดรับคัดเลือก  ทีมละ  2  คน 
-  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ไดรับคัดเลือก   ทีมละ  2  คน 

5. กิจกรรมการแข่งขัน 
 ทดสอบความสามารถดานกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใหนักเรียนศึกษาวิเคราะหปญหาจากสถานการณที่
กําหนดให ออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบัติการและเขียนรายงาน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ (แตละศูนยภาคเปนผูกําหนด) 
 6.1 กําหนดและแจงหลักเกณฑ   
 6.2 ขั้นดําเนินการ   
 6.3 ขั้นติดตามและประเมินผล 
7. งบประมาณ 
 งบประมาณการดําเนินการประกวด ไดรับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

8. การประกาศผลและรับรางวัล 
 ประกาศผลการแขงขัน (แตละศูนยภาคเปนผูกําหนด) 

9. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภาค 
 9.1 ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ 
 9.2 ภาคเหนือตอนลาง  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 9.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน  

 9.4 ภาคตะวันออก   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 9.5 ภาคใต    คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 9.6 ภาคกลาง   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และองคการ 
      พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) 

10. การติดตามผล 
 10.1 การสังเกตการรวมกิจกรรมของนักเรียน 
 10.2 การใชแบบสอบถามผูเขาชมนิทรรศการงานสัปดาหวิทยาศาสตร 
 10.3 สรุปผลการประเมินและรายงานผล 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแสดงความ สามารถ ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดย
ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความรูในช้ันเรียน 
 11.2 ครูและนักเรียนตระหนักและเห็นคุณคาของการจัดการเรียนการสอน โดยใช    กระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  และ
ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมากขึ้น 
 11.3 สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการดานวิทยาศาสตรใหแกเยาวชนของชาติ 
 
 
 
 
 

***************************** 
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สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน  

รายละเอียด หลักเกณฑ์การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 
1. กติกา ข้อกําหนด ของการแข่งขัน  
 1.1 ประเภทการแขงขันแบงเปน 2 ระดับ  คือ มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย   
 1.2 สมัครทางระบบออนไลนไปยังศูนยภาคท่ีครอบคลุมจังหวัดของโรงเรียนที่สมัคร 
 1.2.1 ผูเขารวมการแขงขันเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับช้ันเดียวกับระดับช้ันของกิจกรรมการแขงขัน 
 1.2.2 สมัครเปนทีมๆ ละ 2 คน  
 1.2.3 โรงเรียนสามารถสงนักเรียนเขาแขงขันไดระดับละ 1 ทีม 

1.3 วิธีการแขงขัน  
  ศูนยภาคแตละศูนยจะเปนผูกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

  1.4 คณะกรรมการตัดสิน 
คณาจารย คณะวิทยาศาสตรของศูนยภาคท่ีจัดกิจกรรม และอาจเชิญกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก 

2. รางวัล  
 ทีมที่ชนะการแขงขัน จะไดรับรางวัลดังน้ี  (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) 
 รางวัลที่ 1 ไดรับเงินรางวัล  3,000  บาท  พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลที่ 2 ไดรับเงินรางวัล  2,000  บาท  พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลที่ 3 ไดรับเงินรางวัล  1,500  บาท  พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลชมเชย    มี 2 รางวัล จะไดรับของที่ระลึกพรอมใบประกาศเกียรติคุณ 

ทีมที่ชนะการแขงขัน จะไดรับรางวัลดังน้ี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 รางวัลที่ 1 ไดรับเงินรางวัล  4,000  บาท  พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลที่ 2 ไดรับเงินรางวัล  3,000  บาท  พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลที่ 3 ไดรับเงินรางวัล  2,000  บาท  พรอมใบประกาศเกียรติคุณ  
 รางวัลชมเชย    มี 2 รางวัล จะไดรบัของที่ระลึกพรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
 ***  เง่ือนไขของผูไดรับรางวัล ผูที่ไดรับรางวัลทุกระดับ รวมแสดงผลงานและเขารับรางวัล  ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 

(รับทราบกําหนดการชัดเจนอีกครั้งในวันประกาศผล)  
3. สถานท่ีติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ท่ี www.scisoc.or.th/sciweek 
  1. ภาคเหนือตอนบน   คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ 
 2. ภาคเหนือตอนลาง   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   
      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 4. ภาคตะวันออก   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 5. ภาคใต    คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 6. ภาคกลาง   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
      และองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) 

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

5. แผนการดําเนินกิจกรม       
 วันเวลาขึ้นอยูกับศูนยการจัดกิจกรรมของแตละภาค     
 มิถุนายน-กรกฎาคม  รับสมัคร  
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สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน  

 กรกฎาคม   ผูสมัครตรวจสอบผลการสมัครทางเว็บไซต 
 สิงหาคม    ประกาศตารางเวลาแขงขันทักษะกระบวนการแกปญหา 
 สิงหาคม  - แขงขันทักษะกระบวนการแกปญหารอบคัดเลือกระดับ มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      แบบขอเขียน 
    - แขงขันทักษะกระบวนการแกปญหา รอบตัดสินแบบปากเปลา และประกาศผลผูชนะ   

   ผูชนะรางวัลทุกระดับ เขารับรางวัล ที่ศูนยจัดกิจกรรม 

***   แผนการดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงได  ขอความกรุณาผูเขารวมแขงขัน โปรดติดตามทางผูจัดของแตละศูนยภาค 
 

***************************** 
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สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน  

ใบสมัครการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 
1. รายละเอียดสถานศึกษา 
 ชื่อสถานศึกษา..................................................................................................................................................................สังกัด................................................. 
    ที่อยู.....................................................................................................................................ตําบล/แขวง.................................................................................... 
   อําเภอ/เขต................................................................................................จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย............................ 
    โทรศัพท .................................................................................................โทรสาร..................................................................................................................... 
2.  ระดับ 

 มัธยมศึกษาตอนตน   
 มัธยมศึกษาตอนปลาย   

3.  ขอมูลนักเรียนผูสมัคร   
3.1 ชื่อ – สกุล ...................................................................................................................................................... วันเกิด ....................................................... 

เลขท่ีบัตรประชาชน ...................................................................................................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปที่ .....................................      
โทรศัพท .................................................................................................... E-mail ........................................................................................................... 

3.2 ชื่อ – สกุล ........................................................................................................................................................ วันเกิด ...................................................... 
  เลขท่ีบัตรประชาชน ...................................................................................................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ..................................... 
 โทรศัพท ....................................................................................................E-mail ............................................................................................................ 
4.  อาจารยที่ปรึกษา ..................................................................................................................................................................................................... 
     โทรศัพท ...................................................................................................E-mail .................................................................................................  

โรงเรียน อาจารยที่ปรึกษา และ นักเรียนที่ประสงคเขารวมกิจกรรม ไดทราบถึงหลักเกณฑในการแขงขันคร้ังนี้แลว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังกลาวทุกประการและขอยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ  
     ลงชื่อผูสมัคร 1.........................................................................                        
       (.........................................................................) ตัวบรรจง 

       2.........................................................................                        
       (.........................................................................) ตัวบรรจง 

                                                                                      ลงนามอาจารยที่ปรึกษา     .......................................................................... 
      (........................................................................) ตัวบรรจง 

                             ลงนามผูบริหารสถานศึกษา    ......................................................................... 
         พรอม ตราประทับสถานศึกษา (ถามี)   (.........................................................................) ตัวบรรจง 
                                                                    วันที่ ……. เดือน .…….…….. พ.ศ………...… 


