กิจกรรมการแข่งขัน/การประกวด
โครงการสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. ชื่อกิจกรรม : การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รายชื่อคณะกรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ
พันไพศาล
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์
ติ๊กจ๊ะ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์
ศรีโสภา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา
ทองสุข
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา
ธนนพคุณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พงษ์พิชญ์
เลิศเจริญวุฒา
อาจารย์ธนพงศ์
นิตยะประภา
อาจารย์ธงรบ
อักษร
อาจารย์ ดร.ภรภัทร
สาอางค์
อาจารย์ ดร.พิชิตชัย
ปิมแปง
อาจารย์ ดร.เรืองวุฒิ
ชุติมา
อาจารย์ ดร.ราไพ
โกฎสืบ
อาจารย์ ดร.สิทธิชัย
อุดกา
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที 2

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

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือให้นักเรียนซึงเป็นตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง ได้
เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2 เพือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4-6 ซึงเป็นตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ โดย
กาหนดให้แต่ละโรงเรีย นส่งนักเรีย นเข้าแข่งขัน ได้ 1 ทีม ทีมละ 2 คน โดยจากัดจานวนโรงเรียนที
รับสมัครทั้งหมดจานวน 20 โรงเรียน โดยพิจารณาจากลาดับใบสมัครทีทางคณะได้รับเป็นเกณฑ์
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5. ขอบข่ายเนื้อหา
หลักสูตรความรู้ทัวไปเกียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เนื้อหาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3
ภาคการศึกษาที 1) ตลอดจนความรูค้ วามก้าวหน้าใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. วิธีดาเนินการแข่งขัน
ดาเนินการแข่งขันจากทีมทีสมัครให้ได้ 3 ทีม คือ ทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที 1 และรองชนะเลิศ
อันดับที 2 โดยให้ทีมผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาแบบถามตอบ โดยแบ่งคาถามเป็นดังนี้
* วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ข้อสอบเลือกตอบ
จานวน 40 ข้อ (4 ตัวเลือก)
- ถามสด
จานวน 20 ข้อ
7. การตัดสิน
คณะกรรมการรวบรวมคะแนนจากการตอบคาถามครบทุกข้อ ทีมทีได้รางวัลชนะเลิศ คือ ทีมทีได้
คะแนนสูงสุด ทีมทีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที 1 และ 2 คือ ทีมทีได้รับคะแนนรองลงมาตามลาดับ
ในกรณีทีมีทีมได้รับคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะตัดสินโดยใช้คาถามสารอง
8. กาหนดการแข่งขัน
วั น ที่ 17 สิ ง หาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้ อ ง SC2305 คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
9. รางวัลในการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที 2
รางวัลชมเชย

เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เกียรติบัตร

1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
700 บาท พร้อมเกียรติบัตร
500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

10. ระยะเวลาในการส่งใบสมัคร
ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถกรอกรายชือในใบแจ้งความประสงค์ในการส่งผู้แทนนักเรียนเข้าแข่งขัน
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้แนบมานี้ หรือ Download
ใบสมัครได้ที http://science.psru.ac.th ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
11. สถานที่ติดต่อและส่งใบสมัคร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือติดต่อ
สอบถามรายละเอียดได้ที โทรศัพท์/โทรสาร 0-5526-7054 E-mail : nanami_te@hotmail.com
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ใบสมัครเพื่อเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้าพเจ้า..........................................................................ตาแหน่ง.................................................................
มีความประสงค์จะส่งผู้แทนนักเรียนโรงเรียน..........................................................................................................
ทีอยู่..............................................ตาบล................................อาเภอ..................................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศั พท์.............................โทรสาร......................... เข้าแข่งขันตอบปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4-6 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2561
ณ ห้ อ ง SC2305 คณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ต าบลพลายชุ ม พล
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โดยทางโรงเรียนได้พจิ ารณาคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ดังมีรายชือต่อไปนี้
ชื่อตัวแทนนักเรียน (เขียนตัวบรรจงให้ชัดเจน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1...................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
ชื่ออาจารย์ควบคุมทีม
1..............................................................................เบอร์โทรศัพท์. ..............................................
2..............................................................................เบอร์โทรศัพท์. ..................................................
จึงเรียนมาเพือพิจารณา
(ลงชือ) .........................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง........................................................
หมายเหตุ : *กรุณาแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียนทีเข้าร่วมแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
**เฉพาะผู้ทได้
ี รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที 1 รองชนะเลิศอันดับที 2 และรางวัลชมเชยเท่านัน้ ทีจะ
ได้รับเกียรติบัตร

