
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเปิดบ้านสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนปรางค์กู่  
เปิดบ้านคุณธรรม และกิจกรรมการน าเสนอผลงาน IS 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

กิจกรรมที่จัดแข่งขัน 
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  

 ระดับชั้น ป.1-3  ระดับชั้น  ป.4-6  ระดับชั้น ม.1-3 
หมายเหตุ การส่งนักเรียนแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สามารถส่งได้ช่วงช้ันละ 2 ทีม/โรงเรียน 

เกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3  
1.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6  
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3  

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน (ประเภททีม 3 คน) 
2.1 ระดับชั้น ป. 1-3 จ านวน 1 ทีม  
2.2 ระดับชั้น ป. 4-6 จ านวน 1 ทีม  
2.3 ระดับชั้น ม. 1-3 จ านวน 1 ทีม  

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
3.2 ขอบข่ายการด าเนินการแข่งขัน  
3.2.1 การแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ ดังนี้  

3.2.1.1 รอบท่ี 1 : กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ภาคเช้า)  
- ขอบข่ายของเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับชั้น ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ปัจจุบันและดาราศาสตร์  
- ผู้เข้าแข่งขันท าข้อสอบแบบปรนัย 40 ข้อ และข้อสอบแบบโจทย์สถานการณ์ตามแนวการ

ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) จ านวน 2 ข้อ (เวลาที่ใช้แข่งขัน 60 นาที) แบ่งเนื้อหา ดังนี้  
1) เนื้อหาทั่วไป แบบปรนัย 40 ข้อ (40 คะแนน) 
2) แบบโจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2 ข้อ (20 คะแนน) (โดย

โจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ทั้ง 2 ข้อนั้น แต่ละข้อจะประกอบด้วยข้อ



ค าถามย่อยแบบเขียนอธิบายค าตอบ และจะมีข้อค าถามแบบเลือกตอบในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามความ
เหมาะสม)  
3.2.1.2 รอบท่ี 2 : ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสดบนเวที จ านวน 20 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน ( 40 คะแนน) 
 (เวลาที่ใช้แข่งขัน 30 นาท)ี  

- ผู้ที่ท าคะแนนได้ล าดับที่ 1-12 ได้สิทธิเข้าแข่งขันรอบที่ 2 (ในกรณีทีม่ีทีมได้คะแนนรวมเท่ากันให้
จัดล าดับจากคะแนนจากการตอบปัญหาสดบนเวที (40 คะแนน) หากคะแนนดังกล่าวยังเท่ากันอีกให้พิจารณา 
คะแนนในส่วนโจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA (20 คะแนน) หากคะแนน
ดังกล่าวยังเท่ากันอีกให้แข่งขันตอบปัญหาสดบนเวทีข้อต่อข้อจนกว่าจะได้ผู้ชนะ)  
 
4. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้  

4.1 กิจกรรมการตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
4.1.1 เนื้อหาทั่วไป แบบปรนัย 40 ข้อ ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน จ านวน 40 คะแนน 
4.1.2โจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2 ข้อ 20 คะแนน  
4.1.3 ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสดบนเวที จานวน 20 ข้อๆ ละ 2 คะแนน จานวน 40 คะแนน 

5. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับรางวัล ดังนี้ 
               ล าดับที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
               ล าดับที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
               ล าดับที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   
               ได้ล าดับที่ 4-5 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย อันดับ 1-2 ตามล าดับ เว้นแต่กรรมการมีความเห็น
เป็นอย่างอ่ืน 
 

หมายเหตุ การส่งนักเรียนแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สามารถส่งได้ช่วงชั้นละ 2 ทีม/โรงเรียน 

หมายเหตุ    สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
รายละเอียดการสมัคร และหลักเกณฑ์การแข่งขันสามารถดาวโหลดได้ที่  
http://www.prangku.ac.th  โทร 045-697-088 
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณครูเครือมาศ  ทองงาม  โทร 098-9174327 
ส่งใบสมัครด้วยตนเองท่ีฝ่ายวิชาการโรงเรียนปรางค์กู่ หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ 
admin@prangku.ac.th หรือ โทร 095-1944-999 (ผู้ดูแลระบบ) 

 

 



 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่ 
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเปิดบ้านสถานศึกษาพอเพียง 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น        ประถมศึกษา  ป.1 – ป.3 

 ประถมศึกษา  ป.4 – ป.6 
 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3  
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ลงชื่อ ..................................................................... 
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   ผู้อ านวยการโรงเรียน 

หมายเหตุ    สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
รายละเอียดการสมัคร และหลักเกณฑ์การแข่งขันสามารถดาวโหลดได้ที่  
http://www.prangku.ac.th  โทร 045-697-088 
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