โครงการสอบแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิ ดวิ เคราะห์การใช้เหตุผลทางวิ ทยาศาสตร์
ครังที
้ ่ 5/2559
แนวคิ ดและหลักการ
สมาคมครูวทิ ยาศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความรูด้ ้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 เพื่อให้เป็ นกิจกรรมหนึ่งทีส่ ่งเสริมให้นักเรียน ผูเ้ ข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึ กฝน
และได้ วัดความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ อีกทัง้ เป็ นการกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทเ่ี น้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและลงข้อสรุป
วัตถุประสงค์
เพื่อ จัด การแข่งขัน ความรู้ด้า นทัก ษะการคิดวิเ คราะห์ก ารใช้เหตุ ผ ลทางวิท ยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี
4 - 6 โดยเปิ ดโอกาสให้นักเรียนทั ่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน
ผลที่ คาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษามีความสนใจพัฒนาตนเองด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
2. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มีความตระหนัก ถึงความสําคัญในการพัฒนาการเรีย นการสอนที่เน้ น ทักษะการ
คิดวิเคราะห์การใช้เหตุ ผล และการลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์
3. นัก เรีย นชัน้ ประถมศึก ษา มีค วามสามารถในด้า นทัก ษะการคิด วิเ คราะห์ การใช้เ หตุ ผ ลและการลง
ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์เพิม่ ขึ้น
คุณสมบัติผเู้ ข้าร่วมแข่งขัน
นักเรียนทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ทัวประเทศ
่
วิ ธีการสมัคร
1. กําหนดรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม - 4 พฤศจิกายน 2559
2. ค่าสมัครคนละ 100.- บาท
3. ส่งใบสมัคร พร้อมใบ pay in มายัง
3.1 ไปรษณีย์ถึงสมาคมครูวทิ ยาศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ซ.ลาดพร้าว 38
ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุ จกั ร กรุงเทพ 10900 หรือ
3.2 สแกนเอกสารส่งมาที่ E-mail : tdtraining@gmail.com หรือ
3.3 ส่ง FAX มายังหมายเลข 0 2938 2028 กด 6
การชําระเงิ น : โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 045-2-03086-3
ชื่อบัญชี สมาคมครูวทิ ยาศาสตร์ประถมศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ที่ www.apt4kru.org/science
การลงทะเบียนสอบ : นําบัตรประชาชน มาแสดงในวันสอบ หากไม่นํามาจะถือว่าหมดสิทธิ ์สอบ *
รายละเอียดการแข่งขัน
1. กําหนดวันแข่งขัน วันอาทิตย์ท่ี 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. - 11.00 น.
2. ประกาศผลการแข่งขัน และพิธมี อบรางวัล วันอาทิตย์ท่ี 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
3. สถานทีส่ อบแข่งขัน ณ โรงเรียนราชวิ นิต ถนนนครราชสีมา (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)
4. หากผูเ้ ข้าแข่งขันได้คะแนนเป็นอันดับ 1,2 หรือ 3 มีคะแนนเท่ากัน จะต้องสอบเพือ่ หาผูไ้ ด้อนั ดับละ 1 คน
อีกครัง้ โดยการตอบคําถามบนเวที และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นข้อยุติ

** ประกาศผลสอบทาง www.apt4kru.org/science ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โดยผูส้ มัครสอบต้องกรอกเลข
ประจําตัวประชาชนในการดูผลสอบ
รายละเอียดการสอบ
1. ข้อสอบปรนัย (เลือกตอบ 4 ตัวเลือก) จํานวน 70 ข้อ
รางวัลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
ได้รบั เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบตั ร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รบั เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบตั ร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รบั เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบตั ร
รางวัลชมเชย 10 รางวัล
ได้รบั เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบตั ร
รวมเงิ นรางวัลทัง้ สิ้ นจํานวน 20,000 บาท
ผูร้ บั ผิ ดชอบโครงการ : สมาคมครูวทิ ยาศาสตร์ประถมศึกษา
ผูส้ นับสนุนโครงการ : บริษทั แม็คเอ็ดดูเคชั ่น จํากัด
หมายเหตุ : รายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย จะเป็ น รายได้ของสมาคมครูวทิ ยาศาสตร์ประถมศึก ษา เพื่อใช้
ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815, 3912
หมายเหตุ : สมาคมสงวนสิทธิ ์ในการเผยแพร่ขอ้ สอบและเฉลย

ใบสมัคร
ชื่อ/นามสกุล ด.ญ./ด.ช.(ตัวบรรจง) ..........................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน



โรงเรียน........................................................................ ชัน้ ..................... จังหวัด...................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
โทรศัพท์มอื ถือ ..................................................................
ลงชื่อ ............................................................... (ผู้สมัครสอบ)

ปิ ดรับสมัคร 4 พฤศจิ กายน 2559
กรุณาอ่านรายละเอียดการสมัครสอบให้ครบถ้วน

**** นําบัตรประชาชน มาแสดงในวันสอบ หากไม่นํามาจะถือว่าหมดสิ ทธิ์ สอบ ****

