
หลักเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
1. ข้อก าหนดของการแข่งขัน 

1.1 ประเภทการแข่งขัน เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2  คน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1.1.1 ระดับประถมศึกษา 

1.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.2 ก าหนดการแข่งขัน 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562  แข่งขันในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมตอนปลาย 
 

1.3 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.3.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นเดียวกับระดับชั้นของกิจกรรมตอบปัญหานั้นๆ  

        โดยสมัครเป็นทีมๆ ละ 2 คน  

1.3.2 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละระดับชั้นได้ไม่เกิน 2 ทีม โดยแต่ละทีมสามารถมี 

        อาจารย์ที่ปรึกษาได้ 1 คน 

 
2.  สถานที่ด าเนินการประกวดและติดต่อสอบถามรายละเอียด 

การสมัคร : สมัคร online เท่านั้นที่เว็ปไซต์ : sci.npu.ac.th/sciweek62 

****** หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2562 ****** 

สถานที่ท าการแข่งขัน : 

อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต.หนองญาติ อ.

เมือง จ.นครพนม 48000   

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 
อาจารย์จิราพร     พันธุ์วรรณ   อีเมล  :   jira.somsu@hotmail.com 
อาจารย์พัชชลัยย์   อนุไชยวงค์  อีเมล  :  patchalai.anu@npu.ac.th 
อาจารย์ปินันทนา  สิงห์ยะบุศย์  อีเมล  :  aon2766@hotmail.com 
Facebook: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 
โทรศัพท์ 042-503776 / 0854953105, 0825772186, 0645197352,  

mailto:patchalai.anu@npu.ac.th


3. รางวัลส าหรับผู้ชนะ 
3.1 รางวัลส าหรับการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  1) รางวัลชนะเลิศ จ านวน 3 ระดับ ระดับละ 1 รางวัล  รางวัลละ 1,500 บาท 
  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
  2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จ านวน  3 ระดับ ระดับละ 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท  
  พร้อมเกียรติบัตร 
  3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จ านวน 3 ระดับ ระดับละ 1 รางวัล รางวัลละ 500 บาท  
  พร้อมเกียรติบัตร 
 4) รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร 
* ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จะได้รับมอบเกียรติบัตร 

 
4.  เนื้อหาสาระของค าถาม 

4.1 ระดับประถมศึกษา ครอบคลุมสาระวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 
4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครอบคลุมสาระวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครอบคลุมสาระวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

 
25. วิธีการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ  

5.1 รอบคัดเลือก* ทุกทีมท่ีสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่านรอบคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่รอบตัดสิน โดยวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด  

5.2 รอบตัดสิน ทีมท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสินจะท าการแข่งขันตอบปัญหาบนเวทีเพ่ือชิงรางวัลที่ 1, 2, 
3 และรางวัลชมเชย โดยวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 
*หมายเหตุ หากมีทีมท่ีสมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่มากพอ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะยกเลิกการแข่งขันรอบคัดเลือก 
โดยฝ่ายจัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อทราบจ านวนทีมที่แน่นอน ภายหลังหมดเขตการรับสมัคร            
และจะแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครทุกทีมติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่หน้าเว็ปไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://sci.npu.ac.th และ Facebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
6. กติกาการแข่งขัน (กรุณาอ่านท าความเข้าใจอย่างละเอียด) 

6.1 ทีมที่จะเข้าท าการแข่งขันจะต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 นาที ณ จุดแข่งขันและรอ
อยู่ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ ส าหรับทีมที่มาช้ากว่าที่ก าหนดการแข่งขันจะถูกพิจารณาตัดสิทธิในการแข่งขัน และขอ
สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในทุกกรณี 

6.2 การแข่งขันรอบคัดเลือก จะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ทั้งหมด 20 ข้อ และจะคัดเลือกทีมที่มี
คะแนนสูงสุด 15 ทีม เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  

6.3 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เป็นการถามตอบแบบอัตนัย โดยแต่ละทีมจะต้องตอบค าถามจ านวน 15 
ค าถาม ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุดล าดับที่ 1-5 จะเป็นผู้ได้รับรางวัลในการแข่งขัน 

6.4 ในกรณีที่มีทีมที่ได้คะแนนเท่ากันและไม่สามารถหาผู้ชนะได้ จะใช้ค าถามตัดสินจ านวน 5 ค าถาม ทีมที่ได้
คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ 

http://sci.npu.ac.th/


6.5 ในแต่ละค าถามในรอบตัดสิน ผู้ด าเนินรายการจะอ่านค าถาม 1 ครั้ง และจะเริ่มจับเวลาเมื่ออ่านค าถามจบ 
เวลาที่ใช้ในแต่ละค าถาม ผู้ด าเนินรายการจะแจ้งให้ทราบก่อนอ่านค าถามในข้อนั้นๆ เมื่อครบเวลาจะมีกริ่งสัญญาณดัง
ขึ้น จากนั้นจะมีกรรมการเดินเก็บกระดาษค าตอบจากโต๊ะของแต่ละทีม 

6.6 ให้เขียนค าตอบที่ชัดเจนในกระดาษที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้เท่านั้น ทั้งนี้คณะกรรมการ
ได้เตรียมกระดาษขนาด A4 ไว้ให้แต่ละทีมส าหรับการคิดเพ่ือหาค าตอบไว้ต่างหากแล้ว 

6.7 ไม่อนุญาตให้ผู้ เข้าแข่งขันน าอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมทั้งเครื่องค านวณเข้ามาใน
สนามแข่งขัน  

6.8 ในกรณีเกิดการทุจริตใด ๆ หรือมีการฝ่าฝืนกติกาแข่งขันในระหว่างการแข่งขัน เช่น การส่งสัญญาณ
ค าตอบจากผู้เข้าชม ผู้เข้าแข่งขันเจตนาหรือส่อเจตนาทุจริตด้วยวิธีการใด ๆ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณา
ตัดสิทธิ์ทีมดังกล่าวในการแข่งขันครั้งนี้  

6.9 ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ตัวแทนของโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้นที่มีสิทธิ์
อุทธรณ์ถ้าเห็นว่าการพิจารณาตัดสินมีความไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรม โดยแจ้งที่กรรมการจัดการแข่งขันที่ประจ าอยู่ใน
สนามแข่งขันได้ทันทีขณะพบปัญหา และการพิจารณาของกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
********************** 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562   แข่งขันในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
เวลา 08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียนที่หน้าห้องท าการแข่งขัน ในระดับ 

- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น  
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  

09.00 - 10.30 น.   เริ่มแข่งขันรอบคัดเลือก** 

11.00 น.    ประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้ารอบชิงชนะเลิศ  
13.00 น.    รายงานตัวโรงเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 
13.15 น.    ด าเนินการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ** 
15.00 น.    ประกาศผลและมอบรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  
 
**หมายเหตุ ในทุกระดับชั้นหากมีทีมที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่มากพอ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะยกเลิกการ
แข่งขันรอบคัดเลือก และจะเลื่อนเวลาการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมาเป็นเวลา 9.30 น. โดยฝ่ายจัดการแข่งขันจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้งเมื่อทราบจ านวนทีมท่ีแน่นอน ภายหลังหมดเขตการรับสมัคร วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 และจะแจ้ง
รายละเอียดเพ่ิมเติมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครทุกทีมติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หน้าเว็ป
ไซตค์ณะวิทยาศาสตร์ http://sci.npu.ac.th และ Facebook คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

http://sci.npu.ac.th/

