กิจกรรมการแข่งขัน/การประกวด
โครงการสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. ชื่อกิจกรรม : การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
2. รายชื่อคณะกรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นฤมล
เถื่อนกูล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์
ศรีโสภา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา
วงศ์กระจ่าง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติพร
ตังควิเวชกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ
รักผกาวงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ
จันทร์มะณี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ์
รักผกาวงศ์
อาจารย์ ดร.ไกรลาส
มาตรมูล
อาจารย์ ดร.ชุติพนธ์
ศรีสวัสดิ์
ว่าที่ ร.ต.ดร.พงษ์พันธ์
จุลทา
อาจารย์ ดร.วราภรณ์
ผาลี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ
สุจริตตั้งธรรม
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง
ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ๆ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์
4. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น แบ่ ง ออกเป็ น 2 ระดั บ เป็ น นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 และระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง โดย
กาหนดให้แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียน เข้าแข่งขันในระดับละ 1 ทีมๆ ละ 3 คน
5. ขอบข่ายเนื้อหา
หลักสูตรความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
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6. วิธีดาเนินการแข่งขัน
ดาเนินการแข่งขันจากทีมที่สมัครให้ได้ 3 ทีม คือ ทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศ
อันดับ 2 โดยให้ทีมผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาแบบถามตอบ โดยแบ่งคาถามเป็นดังนี้
6.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
* คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
- ข้อสอบเลือกตอบ
จานวน 40 ข้อ (4 ตัวเลือก)
- ถามสด
จานวน 20 ข้อ
6.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3
* คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
- ข้อข้อสอบเลือกตอบ จานวน 40 ข้อ (4 ตัวเลือก)
- ถามสด
จานวน 20
7. การตัดสิน
คณะกรรมการรวบรวมคะแนนจากการตอบคาถามครบทุกข้อ ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ คือ ทีมที่ได้
คะแนนสูงสุด ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 คือ ทีมที่ได้รับคะแนนรองลงมาตามลาดับ
ในกรณีที่ทีมได้รับคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะตัดสินโดยใช้คาถามสารอง
8. กาหนดการแข่งขัน
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง ศว 115 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 แข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เวลา 08.30 – 11.30 น.
 แข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เวลา 13.00 – 16.00 น.
9. รางวัลในการแข่งขัน
9.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย
9.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย

(มี 4 รางวัล)
เงินรางวัล
1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
เงินรางวัล
700 บาท พร้อมเกียรติบัตร
เงินรางวัล
500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
เกียรติบัตร
(มี 4 รางวัล)
เงินรางวัล
1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
เงินรางวัล
700 บาท พร้อมเกียรติบัตร
เงินรางวัล
500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
เกียรติบัตร
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10. ระยะเวลาในการส่งใบสมัคร
ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถกรอกรายชื่อในใบแจ้งความประสงค์ในการส่งผู้แทนนักเรียนเข้าแข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้แนบมานี้ หรือ
Download ใบสมัครได้ที่ http://science.psru.ac.th ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
11. สถานที่ติดต่อและส่งใบสมัคร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือติดต่อ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์/โทรสาร 0-5526-7054 E-mail : nanami_te@hotmail.com
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ใบสมัครเพื่อเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้าพเจ้า..........................................................................ตาแหน่ง.................................................................
มีความประสงค์จะส่งผู้แทนนักเรียนโรงเรียน..........................................................................................................
ที่อยู่..............................................ตาบล................................อาเภอ..................................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศั พท์.............................โทรสาร......................... เข้าแข่งขันตอบปัญหา
ทางคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และคอมพิ ว เตอร์ ในงานสั ป ดาห์ วิท ยาศาสตร์แ ห่ ง ชาติ ประจ าปี 2561
ณ ห้อง ศว 115 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตาบลพลายชุมพล อาเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3
ทางโรงเรียนได้พจิ ารณาคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในแต่ละระดับ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อผู้แทนนักเรียน (เขียนตัวบรรจงให้ชัดเจน) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
1...................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................
ชื่ออาจารย์ควบคุมทีม
1............................................................................เบอร์โทรศัพท์. ...............................................
2...........................................................................เบอร์โทรศัพท์. ....................................................
ชื่อผู้แทนนักเรียน (เขียนตัวบรรจงให้ชัดเจน) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
1...................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................
ชื่ออาจารย์ควบคุมทีม
1..............................................................................เบอร์โทรศัพท์. ..............................................
2..............................................................................เบอร์โทรศัพท์. ..................................................
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
(ลงชื่อ) .........................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง........................................................
หมายเหตุ : แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและอาจารย์ผคู้ วบคุมทีม

