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การแขงขันกระบวนการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 

ระดบัมัธยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย  

งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 

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

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบนักระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นบัวา่มีความสาํคญัอยา่งยิ่งซ่ึงมุ่งเนน้ไปท่ี

การเรียนรู้ของผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ดงันั้นโครงการน้ีจึงมีความ

มุ่งหวงัท่ีจะใหน้กัเรียนไดท้าํกิจกรรมท่ีหลากหลาย ทั้งดว้ยตนเองและจากกระบวนการกลุ่ม เพื่อ

ฝึกให้นกัเรียนไดใ้ชค้วามคิดวิเคราะห์การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ รวมทั้งสามารถใชท้กัษะ

กระบวนการวทิยาศาสตร์ ทกัษะการส่ือสารตลอดจนทกัษะทางสงัคม ซ่ึงนบัวา่เป็นส่ิงท่ีสาํคญัใน

การทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ไดต้ามมาตรฐานและคน้หาความรู้ใหม่ ไม่เฉพาะแต่

ทางด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้ น แต่ยงัสามารถนําไปใช้กับด้านอื่นๆได้อีกด้วย ผูจ้ ัดได้เล็งเห็น

ความสาํคญัและตอ้งการส่งเสริมให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงข้ึน จึงให้มี

การแข่งขนัความสามารถดา้นกระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

และตอนปลายข้ึน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการเรียนการสอน และยงัเป็นการส่งเสริม

บรรยากาศทางวชิาการดา้นวทิยาศาสตร์ในสปัดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ 

2. วัตถุประสงค 

 2.1ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถดา้นกระบวนการแกปั้ญหาทาง 
วทิยาศาสตร์ 
 2.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์โดยเนน้กระบวนการคิดและแกปั้ญหาทาง 

วทิยาศาสตร์ 
 2.3   ส่งเสริมบรรยากาศดา้นวชิาการทางวทิยาศาสตร์ใหแ้ก่เยาวชนของชาติ 
 2.4   ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ในโรงเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน 

3. การจัดการแขงขัน 

 แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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4. ผูเขาแขงขัน 

-  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีไดรั้บคดัเลือก  ทีมละ  2  คน 

 
-  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีไดรั้บคดัเลือก   ทีมละ  2  คน 

5. กิจกรรมการแขงขัน 

 ทดสอบความสามารถด้านกระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ที่กาํหนดให้ ออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบติัการและ

เขียนรายงาน 

6. ระยะเวลาดําเนนิการขั้นเตรียมการ   

 5.1 กาํหนดและแจง้หลกัเกณฑ ์ ...................... 
 5.2 ขั้นดาํเนินการ  ................................... 
 5.3 ขั้นติดตามและประเมินผล 

7.  งบประมาณ 

 งบประมาณการดําเนินการประกวด ได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

8.  การประกาศผลและรับรางวัล 

 ประกาศผลการแข่งขนัวนัท่ี  ............................................ 

9.  ผูรับผิดชอบ 6 ศูนยภาค 

 9.1   ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือ 

     มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 9.2  ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 
 9.3  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 9.4  ภาคตะวนัออก   คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 
 9.5  ภาคใต ้  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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 9.6  ภาคกลาง   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และองคก์าร 

    พิพธิภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

10. การตดิตามผล 

 10.1 การสงัเกตการร่วมกิจกรรมของนกัเรียน 
 10.2 การใชแ้บบสอบถามผูเ้ขา้ชมนิทรรศการงานสปัดาห์วทิยาศาสตร์ 
 10.3  สรุปผลการประเมินและรายงานผล 

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

12.1 นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดแ้สดงความ          
สามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความรู้ในชั้น

เรียน 
12.2 ครูและนกัเรียนตระหนกัและเห็นคุณค่าของการจดัการเรียนการสอน  โดยใช ้    

กระบวนการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์  และฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มากข้ึน 
12.3 ส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการดา้นวทิยาศาสตร์ใหแ้ก่เยาวชนของชาติ 

 
 

***************************** 
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รายละเอยีด หลกัเกณฑโครงการแขงขันกระบวนการแกปญหาทางวทิยาศาสตร 

ระดบัมัธยมศกึษาตอนตนและตอนปลาย  

งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 

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

1. กตกิา ขอกําหนด ของการแขงขัน  

 1.1  ประเภทการแข่งขัน   แบ่งเป็น 2 ระดบั  คือ มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษา

ตอนปลาย   

1.2  สมคัรทาง  Online ไปยงัศูนยภ์าคท่ีครอบคลุมจงัหวดัของโรงเรียนท่ีสมคัร 

 1.2.1 ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเป็นนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัชั้นเดียวกบั 

          ระดบัชั้นของกิจกรรมการแข่งขนั 

 1.2.2 สมคัรเป็นทีมๆ ละ  2  คน  

 1.2.3 โรงเรียนสามารถส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนัในระดบัละ 1 ทีม 

1.3  วธีิการแข่งขนั    
ศูนยภ์าคแต่ละศูนยจ์ะเป็นผูก้าํหนดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

 1.4  คณะกรรมการตดัสิน 
คณาจารย ์คณะวิทยาศาสตร์ของศูนยภ์าคที่จัดกิจกรรม และอาจเชิญกรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก 

2. รางวัล  

 ทีมท่ีชนะการแข่งขนั จะได้รับรางวลัดงันี ้ (ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น) 
 รางวลัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 3 ไดรั้บเงินรางวลั 1,500  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัชมเชย   มี 2 รางวลั  จะไดรั้บของท่ีระลึกพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ทีมท่ีชนะการแข่งขนั จะได้รับรางวลัดงันี ้ (ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) 
 รางวลัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
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 รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 รางวลัท่ี 3 ไดรั้บเงินรางวลั 2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  
 รางวลัชมเชย   มี 2 รางวลั  จะไดรั้บของท่ีระลึกพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ                
*** เงื่อนไขของผู้ได้รับรางวลั  ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัทุกระดบั ร่วมแสดงผลงาน และเขา้รับรางวลัในงาน

สปัดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ (รับทราบกาํหนดการชดัเจนอีกคร้ังในวนัประกาศผล )  

3. สถานที่ติดตอสอบถามและรับสมัครผานทาง  Online  www.scisoc.or.th 

  1.  ภาคเหนือตอนบน คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หรือ  

    มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 2.  ภาคเหนือตอนล่าง คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 

 3.  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  มหาวิทยาลยั

    มหาสารคาม และมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

 4.  ภาคตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 

 5.  ภาคใต ้ คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

    มหาวิทยาลัยทักษิณ และสํานักวิชาวิทยาศาสตร์   

    มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 6.  ภาคกลาง  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

    หาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ และองคก์ารพิพธิภณัฑ ์

    วทิยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

(ศูนย์ภาคจะประชาสัมพนัธ์และแจ้งรายละเอยีดให้ทราบ  การสมคัรผ่านทาง  www.scisoc.or.th) 

4.   วธิกีารสมัคร  

4.1   สมคัรทางเวบ็ไซด ์  www.scisoc.or.th        

5.  แผนการดาํเนนิกิจกรม       

 วนัเวลาข้ึนอยูก่บัศูนยก์ารจดักิจกรรมของแต่ละภาค     
 ...................... รับสมคัร  
 .....................  ผูส้มคัรตรวจสอบผลการสมคัรทางเวบ็ไซต ์
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 ..................... ประกาศตารางเวลาแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาของ

   แต่ระดบัชั้น 
....................   แข่งขนัทกัษะกระบวนการแกปั้ญหารอบคดัเลือกระดบัมธัยมศึกษา

   ตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย แบบขอ้เขียน 
 ...................   แข่งขนัทกัษะกระบวนการแกปั้ญหารอบตดัสินระดบัมธัยมศึกษา  
   แบบปากเปล่าบนเวที  และประกาศผลผูช้นะ 
 ....................    ผูช้นะรางวลัทุกระดบั เขา้รับรางวลั ท่ี.......................... 

***   แผนการดาํเนินการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้  ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมแข่งขัน โปรดตดิตาม

ทางผู้จดัของแต่ละศูนย์ภาค 
 
 

***************************** 
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ใบสมัครเขารวมกิจกรรม 

การแขงขันทักษะกระบวนการแกปญหาทางดานวิทยาศาสตร 

ระดบั มัธยมศึกษาตอนตน - ตอนปลาย    

งานสปัดาหวทิยาศาสตรแหงชาติ  

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

1.   ช่ือสถานศึกษา……………………................................……………สงักดั....................................................... 

     ท่ีอยู ่....................ซอย ……………….....…………………ตาํบล/แขวง …….…………......…………………. 

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

     โทร……………….......................................…………..โทรสาร ……...................................................……… 

2.  ระดบั     [     ]  มธัยมศึกษาตอนตน้     [     ]  มธัยมศึกษาตอนปลาย 

3.  ช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั 1.……………………………………………………….. ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ……...... 

         2.………………………………..………….…….....….. ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี …......…. 

4.  อาจารยผ์ูค้วบคุม ……………………………………………………..………………………………………… 

5.  สถานท่ีติดต่อไดส้ะดวก....................................................................................................................................... 

โทร. ................................................... โทรสาร ...................................... e-mail ..................................................... 

 โรงเรียน อาจารยผ์ูดู้แล และ นกัเรียนท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมกิจกรรม ไดท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์นการแข่งขนั

คร้ังน้ีแลว้  ยนิดีปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทุกประการ  และยอมรับวา่ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็น

เด็ดขาดไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน   

 

 ลงช่ือนกัเรียนผูส้มคัร  1.……...............…………………………….....………  

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

   2 .……...............……………....……...………………..   

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

 ลงช่ืออาจารยผ์ูดู้แล   .……...............………………….…….………………..   

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

 ผูบ้ริหารโรงเรียน  ……………………………………...………………….  

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

                     วนัท่ี ………… เดือน …………………….. พ.ศ. ........... 



สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

  <<  คู่มือกิจกรรมวทิยาศาสตร์สาํหรับเยาวชน 34 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ดว้ยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์  ได้จดักิจกรรมการ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อเน่ืองเป็นเวลามากกว่า  25  ปี  และได้มีการปรับปรุงการจัด

กิจกรรมดงักล่าวมาเป็นลาํดบัขั้น  ในปี พ.ศ. 2556  สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ  เห็นสมควรให้มีการ

ปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรมการประกวดอีกคร้ังหน่ึง  เพื่อมุ่งเน้นให้สังคมเกิดความต่ืนตวั

ทางดา้นวิทยาศาสตร์ นักเรียนสนใจทาํโครงงานวิทยาศาสตร์และส่งโครงงานเขา้ประกวดเพ่ิม

มากข้ึน  เขา้ใจคุณค่าของการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์  และอีกทั้งขยายโอกาสให้กบัโครงงานท่ี

ร่วมการประกวด  มุ่งหวงัท่ีจะยก 

ระดบัมาตรฐานโครงงานใหมี้คุณภาพสูงข้ึนเพ่ือรองรับการแข่งขนัระดบันานาชาติ  

 ในการปรับปรุงคร้ังน้ี จะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะตน้ เร่ิมดาํเนินการในปี พ.ศ. 2556  

น้ี  โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือ 

1. เพ่ิมจาํนวนรางวลัในระดบัภูมิภาค และปรับลกัษณะรางวลั  ทั้งน้ีมีการปรับเงินรางวลั

และการมอบเหรียญรางวลัแทนโล่รางวลั 
2. เพ่ิมจาํนวนโครงงานท่ีจะเขา้มาแข่งขนัระดบัประเทศ  ในทั้งระดบั ม. ตน้ และ ม.ปลาย  

โดยทุกโครงงานท่ีเขา้มาแข่งขนัระดบัประเทศจะไดรั้บรางวลัทุกโครงงาน 
3. ในระดับประเทศจะมีการคัดเลือกโครงงานที ่ดี ที ่สุดในแต่ละสาขาเพือ่ รับโล่

พระราชทาน  
4. ดว้ยงบประมาณจาํนวนเท่าเดิมและการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้  สมาคมฯ ใคร่ขอ

งดการให้เงินสนับสนุนการจัดทาํโครงงานในระดับภูมิภาค  และปรับรูปแบบการ

สนับสนุนค่าเดินทางเพื่อเขา้มาประกวดในระดับประเทศในลกัษณะเหมาจ่ายตาม

ภูมิภาค 
5. ทั้งน้ี สมาคมฯ  เสนอให้นักเรียนของบสนับสนุนจาก โรงเรียน / หน่วยงาน / องค์กร

ท้องถ่ิน  เพือ่ให้หน่วยงานระดับท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการประกวด

โครงงานวทิยาศาสตร์ 


