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การแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะทางวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

งาน WALAILAK DAY 2020  
วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 

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

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งการที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่
หลากหลาย ทั้งด้วยตนเองและจากกระบวนการกลุ่ม เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้ใช้ความคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและ        
การตัดสินใจ รวมทั้งสามารถใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ทักษะการสื่อสารตลอดจนทักษะทางสังคม ซึ่งนับว่า
เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ตามมาตรฐานและค้นหาความรู้ใหม่  ไม่เฉพาะแต่
ทางด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้กับด้านอ่ืนๆ ได้อีกด้วย ผู้จัดได้เล็งเห็นความสำคัญและต้องการ
ส่งเสริมให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงให้มีการแข่งขันความสามารถด้านกระบวน             
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการเรียนการสอน 
และยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ในงาน WALAILAK DAY 2020 
 
วัตถุประสงค์ 

 1.   ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
2.   ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเน้นกระบวนการคิดและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
3.   ส่งเสริมบรรยากาศด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนของชาติ 
4.   ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

 
กติกาการแข่งขัน 
 ทดสอบความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
จากสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ ออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบัติการและเขียนรายงาน 

 
ผู้เข้าแข่งขัน 

-     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับคัดเลือก  ทีมละ  2  คน 
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รายละเอียด หลักเกณฑ์โครงการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะทางวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งาน WALAILAK DAY  

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 
********************************** 

 
1.  การสมัคร  
  - ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

-  สมัครเป็นทีมๆ ละ  2  คน ไม่จำกัดเพศ 
           - โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโรงเรียนละไมเ่กนิ 2 ทีม 

2.  วิธีการสมัคร  
  -   สมัครด้วยตัวเอง ที่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

-   สมัครทางwebsite https://cse.wu.ac.th ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  -   ส่งใบสมัครทางemail rattana.ch@mail.wu.ac.th (คณุรัตนา จันทร์นาม) 
-   QR CODE ใบสมัครการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หมดเขตรับสมัคร วันที่  15 มีนาคม 2563 
- สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ คุณอัจฉราวดี ชูยิ้มพานิช  โทรศัพท์ 075-673248-51, โทรสาร 

075-673247   
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3.  กำหนดการ     
 1 - 15  มีนาคม 2563  รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน 

15  มีนาคม 2563  วันสุดท้ายของการส่งใบสมัคร 
20  มีนาคม 2563  แจ้งชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน และสถานที่จัดการแข่งขันทางเว็บไซด์ 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(https://cse.wu.ac.th และ FB:CSEWU  

25  มีนาคม 2563  ดำเนินการแข่งขัน ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  อาคารศูนย์ 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7   มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ 

 08.45 – 09.00 น  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันลงทะเบียน โดยแสดงหลักฐานที่มีรูปถ่าย 
        ชื่อ-สกุลเช่น บัตรประจำตัวนักเรียน/บัตรประจำตัวประชาชน 

 09.30  น.   ดำเนินการแข่งขัน 
11.45 น.   ประกาศผลการแข่งขัน และมอบรางวัล 

 
หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   
 

 
 

กติกาการแข่งขันโดยสังเขป 
การแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะทางวิทยาศาสตร์  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งาน WALAILAK DAY  

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 
 

1. เป็นการแข่งขันทดสอบความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ ออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบัติการและเขียนรายงาน  

2. ทีมท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นทีมชนะเลิศ และคะแนนถัดไปจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไป
ตามลำดับจนถึงรางวัลชมเชย 

3. เงินรางวัล 
  รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  รางวัลชมเชย 1 รางวัล  เงินรางวัล  1,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร  
 
**ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้** 
 
** หมายเหตุ  :  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

การแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

งาน WALAILAK DAY 2020  
วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 

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

1.   ชื่อสถานศึกษา ……………………………………………………..  สังกัด ..................................................................... 

     ที่อยู่ …………………....................................................................................…………………………………………………. 

     ซอย ……………………………ตำบล/แขวง …….……………………….อำเภอ / เขต …………………..……………………….. 

     จังหวัด………..………….รหสัไปรษณีย์ ……….……….. โทร……………………..โทรสาร …....………….......................... 

2.  ชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 

 ทีมท่ี 1  1.……………………………..............…..………….. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …...........…………………. 

   2.……………..………….……................………….. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..........…….................. 

ทีมท่ี 2  1.………………………………................………….. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …...........…………………. 

   2.……………..………….…………...............…….. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..........…….................. 

3.  อาจารย์ผู้ควบคุม  ชื่อ-สกุล……………………………….........โทรศัพท์มือถือ……................................................... 

4.  สถานที่ติดต่อได้สะดวก  
........................................................................................................................................................................... 

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

4.  คำรบัรองจากผู้บริหาร    

ข้าพเจ้า.................................................... ยินดีสนับสนุนและอนุญาตให้นักเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุม 

ดังรายชื่อข้างต้นเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์งาน Walailak Day 2020 
โดยทางโรงเรียน อาจารย์ผู้ควบคุม และนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการแข่งขันครั้ง
นี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการและยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น   

 

 ผู้บริหารโรงเรียน      ………………………………………………………….  

     (………………………………………………..  )   

 วันที่ ………… เดือน …………………….. พ.ศ. ........... 

 
หมายเหตุ 1. หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2563   


