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หลักเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

************************************************************************************************** 
1.ลักษณะการแข่งขัน 

 1.1 ระดับการแข่งขัน     

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     

 1.2 ขอบข่ายเนื้อหา 

ตอบปัญหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
 1.3 วิธีด าเนินการแข่งขัน  

แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ 
 - รอบที่ 1 ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม ท าข้อสอบแบบปรนัย 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 30 
คะแนน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
 - รอบท่ี 2 ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด จ านวน 10 ทีม จากการตอบค าถามรอบที่ 1   
จะท าการแข่งขันตอบปัญหา จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมเป็น 20 คะแนน โดยแต่ละทีมจะเป็นผู้เลือก
ค าถาม  ทีมละ 2 ข้อ  จากหมวดค าถามต่อไปนี้ 
   - หมวดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

   - หมวดวิทยาศาสตร์กายภาพ 

   - หมวดคณิตศาสตร์ 
   - หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
2. เกณฑ์การตัดสิน  

รอบท่ี 1 ตัดสินโดยนับคะแนนที่ได้จากการตอบค าถามถูกต้อง  ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 10 ทีม 

แรก จะผ่านเข้ารอบที่ 2 ต่อไป 

  รอบท่ี 2  ตัดสินโดยนับคะแนนที่ได้จากการตอบค าถามถูกต้อง  ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดล าดับที่ 
1, 2 และ 3  จะได้รับรางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามล าดับ 

  หากมีทีมที่ได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1, 2 หรือ 3 เท่ากัน  จะมีการตัดสินโดยการตอบค าถาม
ส ารอง จนกว่าจะได้ทีมชนะอันดับ 1, 2 และ 3  โดยการตัดสินของกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 

 

3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

 ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนหรือเทียบเท่าทั้งของรัฐและเอกชน     
(ทุกสังกัด) ในจังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียง นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ชั้น ม.1 – ม.3)  
 
4. หลักเกณฑ์การเข้าแข่งขัน 

 - จ านวนผู้สมัครเข้าแข่งขัน  ทีมละ 2 คน 

 - แต่ละสถาบันสามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละระดับได้ไม่เกิน 2 ทีม 

 - ส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียดตามใบสมัครจ านวน 1 ชุด 



เอกสารหมายเลข 5 

 - ทีมท่ีส่งเข้าแข่งขันต้องผ่านการรับรองจากผู้บริหารของสถาบันที่ทีมเข้าแข่งขันศึกษาอยู่ 
- รับทีมเข้าแข่งขันสูงสุดเพียง 30 ทีม โดยพิจารณาจากวันที่ส่งแบบสมัคร 

 

5. รางวัลการแข่งขัน 

 ส าหรับทีมที่ชนะการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร และรางวัลดังนี้ 
- รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 700 บาท และเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 500 บาท และเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 300 บาท และเกียรติบัตร 

 
6. ก าหนดการแข่งขัน 

       วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (รายงานตัวเวลา 12.00 - 12.30น.)   
 
7. สถานที่แข่งขัน 

. ห้องเอวี 2  อาคารเรียนรวม 11 

 
8. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

8.1 อาจารย์ ดร.โสภณา  ส าราญ  081-6882562 

8.2 อาจารย์สุพัฒตรา ปรางสุรางค์  089-6417249  
 
9. เงื่อนไขการประกวด 

 การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
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ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 

“Open House…Open Opportunity Green Agriculture – Green University 

โอกาสของคนทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต” 

(งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560) 
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

สถานศึกษา………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
ตั้งอยู่เลขที่………………………ถนน………………………….…………… ซอย…………………………………….……………… 

ต าบล………………………………....อ าเภอ…………………………………....จังหวัด…………………………………………….. 
โทรศัพท์……………………………………………..…..โทรสาร……………………………………………….………………………. 
อีเมล์………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ค าชี้แจง  ให้ใส่เครื่องหมาย ลงใน  ในช่องที่จะเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมทั้งระบุรายชื่อผู้เข้าแข่งขันให้ชัดเจน 

 

❏ 1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
 1. เด็กชาย /เด็กหญิง…………………………………………………………………ระดับชั้น…………………………. 
 2. เด็กชาย /เด็กหญิง…………………………………………………………………ระดับชั้น………………………... 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 
 อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
 1. เด็กชาย /เด็กหญิง……………………………………………………………………ระดับชั้น………………………. 
 2. เด็กชาย /เด็กหญิง……………………………………………………………………ระดับชั้น………………….…... 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 
 อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
❏ 2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 
อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………..... 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 
 อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
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❏ 3. โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
 1. เด็กชาย /เด็กหญิง…………………………………………………………………ระดับชั้น…………………………. 
 2. เด็กชาย /เด็กหญิง…………………………………………………………………ระดับชั้น………………………... 
 3. เด็กชาย /เด็กหญิง…………………………………………………………………ระดับชั้น………………………... 
 4. เด็กชาย /เด็กหญิง…………………………………………………………………ระดับชั้น………………………... 
 5. เด็กชาย /เด็กหญิง…………………………………………………………………ระดับชั้น………………………... 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 
 อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 

 

❏ 4. การแข่งขันทักษะเรียกชื่อสัตว์น้ า 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………………………………………………. 
อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 
อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………………………………………………. 
อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 
อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 

❏ 5. การแข่งขันจับปลา 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ระดับ.............................................................................................................  

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 3. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ระดับ.............................................................................................................  

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 3. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 

❏ 6. การแข่งขันไก่อบฟาง 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน   
 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 3. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
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❏ 7. การแข่งขันจับสุกร 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน   
 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 

❏ 8. การแข่งขันรีดนมโดยใช้เต้านมเทียม 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน   
 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 

❏ 9. การแข่งขันประกวดโครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ระดับ.............................................................................................................  

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 3. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ระดับ.............................................................................................................  

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 3. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 

❏ 10. การแข่งขันจรวดขวดน้ า 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ระดับ.............................................................................................................  

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 3. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ระดับ.............................................................................................................  

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 3. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
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❏ 11. การแข่งขันจัดแจกันดอกไม้ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ระดับ.............................................................................................................  
 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 

❏ 12. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน   

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 

❏ 13. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน   

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน   

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 

❏ 14. การแข่งขันตอบปัญหาด้านดินและปุ๋ย 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน   

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 

❏ 15. การแข่งขันตอบปัญหาด้านข้าวปลอดภัย 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน   

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน   

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
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ขอรับรองว่านักเรียนที่สมัครแข่งขันมีคุณสมบัติตามระเบียบการแข่งขัน และได้รับทราบระเบียบการแข่งขัน 
พร้อมทั้งยินดีปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันทุกประการ 

 
 
 

              ลงชื่อ…………………………………………………………… 

                   (…………………………………………………………….) 
           ต าแหน่งบริหาร……………………………………………………………… 

                           วันที่………..…เดือน…………………….....2560 
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หมายเหตุ    
1. เอกสารใบสมัครสามารถถ่ายส าเนาเพ่ิมจ านวนได้ หรือ สแกนจาก QR Code หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ 

www.plc.rmutl.ac.th 
2. โปรดตรวจสอบช่วงชั้น และเวลาที่ท าการแข่งขัน 
3. ส่งใบสมัครได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

เลขที่ 52  หมู่ 7  ต าบลบ้านกร่าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000  วงเล็บมุมซอง “เปิดรั้วราชมงคล
ล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์” (ภายในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560  โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์) 

4. สามารถสมัครได้  4  ช่องทาง คือ (ภายในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560) 
4.1. โทรสารหมายเลข 0 5529 8440 
4.2. ส่งใบสมัครได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

พิษณุโลก เลขที่ 52  หมู่ 7  ต าบลบ้านกร่าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 
4.3. โทรศัพท์แจ้งความจ านง (แล้วส่งใบสมัครตามไปภายหลังไม่เกินวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560) 

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  
                     โทร. 055-298-438  โทรสาร 055-298-440 

- คณะวิทยาศาสตร์ฯ  โทร. 055-298-438 ต่อ 1999 
- ดร.นันทยา  เก่งเขตร์กิจ  โทร. 061-592-2665 
- ดร.โสภณา  ส าราญ  โทร. 081-688-2562 
- นางสาวทิพย์สุดา พรมรักษา        โทร. 096-669-0626 

4.4. E-mail  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  :   agri_sci_plc@hotmail.com 
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