
 

 

1. เกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  - ระดับประถมศึกษำปีท่ี  4 - 5   
  - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ปีท่ี  1 - 2  
  - ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ปีท่ี  4 - 5 

2. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 2.1 ผู้เข้ำประกวดในแต่ละกลุ่มสำระ แต่ละช่วงชั้น ทีมๆ ละ  3  คน  แต่ละทีมเข้ำประกวด  
ไม่เกิน 1 โครงงำน 
 2.2 ให้แต่ละโรงเรียนคัดเลือกโครงงำนวิทยำศำสตร์ช่วงช้ันละ  1  โครงงำน 
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 น ำเสนอพร้อมกับคณะกรรมกำรซักถำม  ไม่เกิน 18 นำที / 1 โครงงำน   
4. วิธีการประกวด 
 4.1 เป็นโครงงำนวิทยำศำสตร์ (ประเภททดลอง  ประเภทส ำรวจ  และประเภทส่ิงประดิษฐ์) 
 4.2 ให้ผู้เข้ำแข่งขันส่งรำยงำนโครงงำนฉบับสมบูรณ์  จ ำนวน  5 ชุด  ( พิมพ์ด้วยกระดำษ A4 ) โดยส่งให้
คณะกรรมกำร ภำยในวันท่ี  16  มกรำคม  2560  ท่ีศูนย์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (โรงเรียนขุนหำญวิทยำสรรค์)  หรือ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   
 4.3 ผู้เข้ำประกวดจัดท ำป้ำยแสดงโครงงำน  ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น  3 แผ่น แผ่นกลำงมีขนำด 60x120 
เซนติเมตร  แผ่นข้ำงมีขนำด 60 x 60 เซนติเมตร 
 
 
 
 
            
 
 
 
 

ผู้เข้ำประกวดต้องน ำเสนอโครงงำนต่อคณะกรรมกำร  เพื่อให้คณะกรรมกำรซักถำม 
 
 
 
  

4.4 โครงงำนท่ีส่งเข้ำประกวด ต้องไม่เป็นโครงงำนท่ีลอกเลียนแบบของผู้อื่นและต้องเป็นโครงงำนท่ีผ่ำนกำร
คัดเลือกจำกระดับภำคมำแล้ว 
5. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   ( 23 คะแนน ) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

ช่ือโรงเรียน................................................. 
ช่ือโครงงำน................................................ 
(สูงไม่เกิน  50  ซ.ม.) 

60  ซ.ม. 60  ซ.ม. 120  ซ.ม. 



 

 

1. ควำมแปลกใหม่ของปัญหำและกำรน ำไปใช้    5 
2. กำรน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 5 
3. กำรออกแบบกำรทดลอง  (ให้คะแนนทุกข้อ)  
          - ควำมเป็นไปได้ 3 
          - มีล ำดับข้ันตอนและกำรด ำเนินกำรทดลองตำมล ำดับขั้นตอน 4 
          - มีกำรอภิปรำยสรุป  ประเด็นปัญหำ 4 

            - กำรทดลองเหมำะสมกับเนื้อหำ 2 
 ตอนที่  2  การเขียนรายงาน   ( 27 คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. ควำมถูกต้องตำมแบบฟอร์ม (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
     - มีองค์ประกอบครบ 2 
     - ถ้ำขำดต้ังแต่  2  องค์ประกอบข้ึนไป 1 
2. กำรใช้ภำษำ  ค ำศัพท์ทำงวิทยำศำสตร์ 10 
     - ผิดหลักค ำศัพท์  หักค ำละ  1  คะแนน  
3. กำรใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
    - มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล ำดับถูกต้อง 10 
    - มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล ำดับไม่ถูกต้อง 9 
    - มีครบทุกขั้นตอน  แต่เรียงล ำดับไม่ถูกต้อง 8 
    - มีไม่ครบทุกขั้นตอน  และเรียงล ำดับไม่ถูกต้อง 7 
4. กำรแสดงกำรบันทึกผลอย่ำงเพียงพอ (เลอืกใหค้ะแนน 1 ข้อ)  
     - มีกำรน ำเสนอข้อมูลท่ีส ำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็น 5 
     - น ำเสนอข้อมูลท่ีส ำคัญไม่ครบถ้วน  1  ประเด็น 4 
     - น ำเสนอข้อมูลท่ีส ำคัญไม่ครบถ้วน  2  ประเด็น 3 
     - น ำเสนอข้อมูลท่ีส ำคัญไม่ครบถ้วน  3  ประเด็น 2 

  
 
 
ตอนที่  3  การจัดแสดงผลงาน   ( 20  คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. ถูกต้องตำมแบบฟอร์ม (ให้คะแนนทุกข้อ)  
    - เสนอรูปแบบ  แผนภูมิ  ตำรำงผิด  ถูกตัดคะแนน 2 
    - แผงจัดแสดงโครงงำนไม่ถูกต้องถูกตัดคะแนน 3 
2. ควำมถูกต้องเหมำะสมของกำรใช้วัสดุอุปกรณ์  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
    - ใช้วัสดุท่ีมีรำคำถูก  วัสดุท่ีมีในท้องถิ่นหรือวัสดุท่ีเหลือใช้และเหมำะสม 5 
    - ใช้วัสดุรำคำแพง  แต่เหมำะสม 4 
    - ใช้วัสดุรำคำแพง  แต่ไม่เหมำะสม 2 
3. ควำมประณีตสวยงำม  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  



 

 

    - แข็งแรง  สวยงำม  ละเอียด 5 
    - แข็งแรง  สวยงำม  ไม่ละเอียด 4 
    - แข็งแรง  ไม่สวยงำม  ละเอียด 3 
    - ไม่แข็งแรง  สวยงำม  ไม่ละเอียด 2 
4. ควำมเหมำะสมในกำรน ำเสนอข้อมูล  (เลือกให้คะแนนเฉพาะข้อที่ถูกต้อง)  
    - ข้อมูลท่ีเสนอเหมำะสมกับเนื้อหำ 1 
    - ข้อมูลท่ีเสนอชัดเจน  สอดคล้องกับเนื้อหำ 1 
    - มีกำรน ำเสนอหลำยรูปแบบ 1 
    - ป้ำยท่ีแสดงโครงงำนถูกต้องตำมขนำดท่ีก ำหนด 1 

 

         ตอนที่  4 การอภิปรายปากเปล่า     ( 30  คะแนน ) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. กำรน ำเสนอ  (ให้คะแนนทุกข้อ)  
    - บอกช่ือโครงงำน 2 
    - อภิปรำยเหตุผลชัดเจน 2 
    - วิธีกำรน ำเสนอชัดเจน 2 
    - มีกำรสำธิตหรือแสดงเหตุผล 2 
    - บุคลิก  ลักษณะถ้อยค ำ 2 
2. กำรตอบข้อซักถำมชัดเจน  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
    - ตอบตำมประเด็นปัญหำทุกประเด็น  ผู้ฟังเข้ำใจง่ำย 20 
    - ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหำ  1  ประเด็น 15 
    - ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหำ  2  ประเด็น 10 

   ** หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิน้สุด 
1. เวลำท่ีใช้ในกำรน ำเสนอไม่เกิน  9 นำที และเวลำตอบข้อซักถำมไม่เกิน 9 นำที 
2. สำมำรถน ำเสนอด้วยวิธีกำรฉำยภำพข้ำมศีรษะ หรือคอมพิวเตอร์ 
3. แผงจัดแสดงโครงงำนต้องถูกต้องตำมแบบ  สสวท. 

6.รางวัลการประกวด 
 เกียรติบัตร 
          - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญทอง  คะแนนต้ังแต่ 80   คะแนนขึ้นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญเงิน  คะแนนต้ังแต่    70-79   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญทองแดง  คะแนนต้ังแต่    60-69 คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภำพชมเชย   คะแนนต้ังแต่    50-59 คะแนน 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดโครงงาน  :  กลุ่มสาระ ...........................................ระดับ............................................ 

ชื่อโครงงาน.................................................................................................................. ...................... 
สถานที่........................................วัน/เดือน/ปี..................................... เวลา ........................... ............... 

กรรมการผู้ตัดสิน  …………………………………………………… 
          โรงเรียน…………………………………..………………...... สังกัด…………….................………………………….. 

ช่ือผู้ประกวด............................................................ นำมสกุล.................................................................... 

เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   ( 23 คะแนน ) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก

กรรมการ 
1. ควำมแปลกใหม่ของปัญหำและกำรน ำไปใช้    5  
2. กำรน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 5  
3. กำรออกแบบกำรทดลอง  (ให้คะแนนทุกข้อ)   
  - ควำมเป็นไปได้ 3  
  - มีล ำดับขั้นตอนและกำรด ำเนินกำรทดลองตำมล ำดับขั้นตอน 4  
  - มีกำรอภิปรำยสรุป  ประเด็นปัญหำ 4  



 

 

    - กำรทดลองเหมำะสมกับเนื้อหำ 2  

รวม 23  
 

ตอนที่  2  การเขียนรายงาน   ( 27 คะแนน ) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก

กรรมการ 
1. ควำมถูกต้องตำมแบบฟอร์ม (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   
     - มีองค์ประกอบครบ 2  
     - ถ้ำขำดต้ังแต่  2  องค์ประกอบข้ึนไป 1  
2. กำรใช้ภำษำ  ค ำศัพท์ทำงวิทยำศำสตร์ 10  
     - ผิดหลักค ำศัพท์  หักค ำละ  1  คะแนน   
3. กำรใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   
    - มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล ำดับถูกต้อง 10  
    - มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล ำดับไม่ถูกต้อง 9  
    - มีครบทุกขั้นตอน  แต่เรียงล ำดับไม่ถูกต้อง 8  
    - มีไม่ครบทุกขั้นตอน  และเรียงล ำดับไม่ถูกต้อง 7  
4. กำรแสดงกำรบันทึกผลอย่ำงเพียงพอ (เลอืกใหค้ะแนน 1 ข้อ)   
     - มีกำรน ำเสนอข้อมูลท่ีส ำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็น 5  
     - น ำเสนอข้อมูลท่ีส ำคัญไม่ครบถ้วน  1  ประเด็น 4  
     - น ำเสนอข้อมูลท่ีส ำคัญไม่ครบถ้วน  2  ประเด็น 3  
     - น ำเสนอข้อมูลท่ีส ำคัญไม่ครบถ้วน  3  ประเด็น 2  

รวม 27  

 
ตอนที่  3  การจัดแสดงผลงาน   ( 20  คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

1. ถูกต้องตำมแบบฟอร์ม (ให้คะแนนทุกข้อ)   
    - เสนอรูปแบบ  แผนภูมิ  ตำรำงผิด  ถูกตัดคะแนน 2  
    - แผงจัดแสดงโครงงำนไม่ถูกต้องถูกตัดคะแนน 3  
2. ควำมถูกต้องเหมำะสมของกำรใช้วัสดุอุปกรณ์  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   
    - ใช้วัสดุท่ีมีรำคำถูก  วัสดุท่ีมีในท้องถิ่นหรือวัสดุท่ีเหลือใช้และเหมำะสม 5  
    - ใช้วัสดุรำคำแพง  แต่เหมำะสม 4  
    - ใช้วัสดุรำคำแพง  แต่ไม่เหมำะสม 2  
3. ควำมประณีตสวยงำม  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   
    - แข็งแรง  สวยงำม  ละเอียด 5  
    - แข็งแรง  สวยงำม  ไม่ละเอียด 4  



 

 

    - แข็งแรง  ไม่สวยงำม  ละเอียด 3  
    - ไม่แข็งแรง  สวยงำม  ไม่ละเอียด 2  
    - ไม่แข็งแรง  ไม่สวยงำม  ละเอียด 1  
4. ควำมเหมำะสมในกำรน ำเสนอข้อมูล  (เลือกให้คะแนนเฉพาะข้อที่ 
ถูกต้อง) 

  

    - ข้อมูลท่ีเสนอเหมำะสมกับเนื้อหำ 1  
    - ข้อมูลท่ีเสนอชัดเจน  สอดคล้องกับเนื้อหำ 1  
    - มีกำรน ำเสนอหลำยรูปแบบ 1  
    - ป้ำยท่ีแสดงโครงงำนถูกต้องตำมขนำดท่ีก ำหนด 1  
    - มีข้อมูลครบสมบูรณ์ ( ตำมหลักกำรทฤษฎี ) 1  

รวม 20  
 

ตอนที่  4 การอภิปรายปากเปล่า     ( 30  คะแนน ) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก

กรรมการ 
1. กำรน ำเสนอ  (ให้คะแนนทุกข้อ)   
    - บอกช่ือโครงงำน 2  
    - อภิปรำยเหตุผลชัดเจน 2  
    - วิธีกำรน ำเสนอชัดเจน 2  
    - มีกำรสำธิตหรือแสดงเหตุผล 2  
    - บุคลิก  ลักษณะถ้อยค ำ 2  
2. กำรตอบข้อซักถำมชัดเจน  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   
    - ตอบตำมประเด็นปัญหำทุกประเด็น  ผู้ฟังเข้ำใจง่ำย 20  
    - ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหำ  1  ประเด็น 15  
    - ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหำ  2  ประเด็น 10  

รวม 30  
 
 

ลงช่ือ……………………………………………กรรมกำร 
                       (ตัวบรรจง) 
 
     ลงช่ือ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
               (ตัวบรรจง) 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

2. เกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 1.1 นักเรียนระดับช้ัน ป. 4 - 6 
 1.2 นักเรียนระดับช้ัน ม. 1 - 3 
 1.3 นักเรียนระดับช้ัน ม. 4 - 6 
2.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน (ประเภททีม 3 คน) 
 2.1  ระดับช้ัน ป.4 - 6 จ ำนวน  1  ทีม 
 2.2 ระดับช้ัน ม. 1 - 3 จ ำนวน 1 ทีม 
 2.3 ระดับช้ัน ม. 4 - 6 จ ำนวน 1 ทีม 
3.วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 ส่งรำยช่ือนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน พร้อมช่ือครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน ตำมแบบฟอร์ม ท่ีก ำหนด 
 3.2 ขอบข่ำยกำรด ำเนินกำรแข่งขัน 
  3.2.1 กิจกรรมกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์ (ภำคเช้ำ) 
   - ขอบข่ำยของเนื้อหำ ควำมรู้เกี่ยวกับสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ในแต่ละระดับช้ัน ควำมรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม เหตุกำรณ์ปัจจุบันและดำรำศำสตร์ 
   - ผู้เข้ำแข่งขันท ำข้อสอบแบบปรนัย 40 ข้อ และข้อสอบแบบโจทย์สถำนกำรณ์ตำมแนวกำร
ประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) จ ำนวน 2 ข้อ (เวลำท่ีใช้แข่งขัน 60 นำที) แบ่งเนื้อหำ ดังนี้ 
    1) เนื้อหำท่ัวไป แบบปรนัย 20 ข้อ 
    2) ควำมสำมำรถทำงด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ 20 ข้อ 
    3) แบบโจทย์สถำนกำรณ์ตำมแนวกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) 2 ข้อ(โดยโจทย์
สถำนกำรณ์ตำมแนวกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) ท้ัง 2 ข้อนั้น แต่ละข้อจะประกอบด้วยข้อค ำถำมย่อย
แบบเขียนอธิบำยค ำตอบ และจะมีแบบเลือกตอบในรูปแบบต่ำง ๆ ได้ตำมควำมเหมำะสม) 
   - ผู้เข้ำแข่งขันตอบปัญหำบนเวที จ ำนวน 20 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน (เวลำท่ีใช้แข่งขัน 30 นำที) 
  3.2.2 กิจกรรมกำรแข่งขันกระบวนกำรแก้ปัญหำทำงวิทยำศำสตร์ (ภำคบ่ำย เวลำท่ีใช้แข่งขัน 
2 ช่ัวโมง) 
 3.3 ส่ือ สถำนกำรณ์ปัญหำ (คณะกรรมกำรจัดเตรียม) 
 3.4 เวลำท่ีใช้แข่งขันทั้งหมดประมำณ 4 ช่ัวโมง  
4. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี ้
 4.1  กิจกรรมกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  4.1.1 เนื้อหำท่ัวไป แบบปรนัย 20 ข้อ ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน จ ำนวน  20 คะแนน  และแบบโจทย์
สถำนกำรณ์ตำมแนวกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA)  2 ข้อ 20 คะแนน 
  4.1.2 ควำมสำมำรถทำงด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน จ ำนวน 20 
คะแนน 
  4.1.3 ผู้เข้ำแข่งขันตอบปัญหำสดบนเวที จ ำนวน 20 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน จ ำนวน 40 คะแนน 



 

 

 4.2 กิจกรรมแข่งขันกระบวนกำรแก้ปัญหำทำงวิทยำศำสตร์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
4.2.1 กำรเตรียมวัสดุอุปกรณ์  10 คะแนน 

  4.2.2 กำรออกแบบกำรทดลอง 10 คะแนน 
  4.2.3 กำรปฏิบัติกำรทดลอง  30 คะแนน 
  4.2.4 กำรเขียนรำยงำนกำรทดลอง 50 คะแนน แบ่งเป็น 
    (1) ต้ังช่ือเรื่อง    2 คะแนน 
    (2) ก ำหนดวัตถุประสงค์  5 คะแนน 
    (3) ต้ังสมมุติฐำน   4 คะแนน 
    (4) ก ำหนดตัวแปร   4 คะแนน 
    (5) วัสดุอุปกรณ์   3 คะแนน 
    (6) วิธีกำรทดลอง   12 คะแนน 
    (7) บันทึกผลกำรทดลอง  10 คะแนน 
    (8) อภิปรำยและสรุปผลกำรทดลอง   10 คะแนน 
 4.3 น ำคะแนนในข้อ 4.1 และ 4.2 รวมกันเป็นคะแนน 200 คะแนน แล้วคิดค่ำเฉล่ียร้อยละ 

5.เกณฑ์การตัดสินและรางวัลการประกวด (คิดร้อยละจำก 200 คะแนน) 
  5.1 ภำคเช้ำ กิจกรรมกำรตอบปัญหำทำงวิทยำศำสตร์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
พิจำรณำคัดเลือกทีมท่ีได้คะแนนรวมสูงสุด  จ ำนวน 8 ทีม เพื่อเข้ำแข่งขันในภำคบ่ำย 
  5.2 ภำคบ่ำย กิจกรรมแข่งขันกระบวนกำรแก้ปัญหำทำงวิทยำศำสตร์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  5.3 น ำคะแนนภำคเช้ำ 100 คะแนน รวมกับ คะแนนภำคบ่ำย 100 คะแนน เป็นคะแนนรวม 200 คะแนน
คิดเป็นร้อยละเพื่อจัดล ำดับรำงวัล โดยใช้เกณฑ์ ดังนี ้
   ร้อยละ   80 – 100 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
   ร้อยละ   70 – 79   ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  
   ร้อยละ   60 – 69   ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  
   ร้อยละ   50 – 59   ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย  
   ต่ ำกว่ำร้อยละ  49    ได้รับเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม  
หมำยเหตุ นักเรียนและครูผู้ควบคุมทุกทีม ท่ีไม่ได้แข่งขันในภำคบ่ำย จะได้รับเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 

 
 

3. เกณฑ์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)   

1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน 
- ระดับประถมศึกษำปีท่ี  4 - 5 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 2 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 – 5 

 2.  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  ผู้เข้ำแข่งขันในแต่ละระดับช้ันเป็นทีม ๆ ทีมละ 3  คน (ผสมชำย-หญิง) 



 

 

 3. วิธีการแข่งขัน 
  3.1  เนื้อหำรำยละเอียด  กำรน ำควำมรู้  ควำมสำมำรถ ทักษะและหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์
ผสมผสำนกับกำรแสดงให้ผู้ชมเกิดควำมสนุกสนำน  ประทับใจโดยผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถอธิบำยเรื่องรำวที่แสดงได้อย่ำง
ถูกต้องตำมหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ ตลอดจนสำมำรถเช่ือมโยงได้ในชีวิตจริง 

3.2  รำยละเอียดกำรแข่งขัน  จัดกำรแข่งขัน  1 รอบ  โดยส่งเนื้อหำท่ีจะแสดงท้ังหมดต่อ 
คณะกรรมกำรก่อนกำรแข่งขัน  จ ำนวน  10  ชุด  

3.3  ใช้เวลำในกำรแข่งขัน  10 - 12  นำที 
3.4  ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 

 4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
  4.1  เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ/ทันสมัย   30   คะแนน   
   4.1.1  อธิบำยหลักกำรของกำรทดลองถูกต้อง      20 คะแนน 
   4.1.2  ควำมส ำเร็จของกำรทดลอง    10 คะแนน 
  4.2  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์     20     คะแนน 
   4.2.1  ควำมแปลกใหม่ของกำรทดลอง   10 คะแนน 
   4.2.2  ยกตัวอย่ำงกำรน ำเอำหลักกำรทดลองไปใช้ประโยชน์ 10 คะแนน 
  4.3  องค์ประกอบในการแสดง      10    คะแนน 
   4.3.1  กำรแต่งกำย     5 คะแนน 
   4.3.2  อุปกรณ์,ฉำก,แสง,สี    5 คะแนน 
  4.4  เทคนิค/ลีลา/การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม   30     คะแนน 
   4.4.1  ปฏิภำณพริบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  10 คะแนน 
   4.4.2  บุคลิกภำพและควำมมั่นใจในกำรน ำเสนอ  10 คะแนน 
   4.4.3  กำรใช้ภำษำและศัพท์ทำงวิชำกำรได้ถูกต้อง  5 คะแนน 
   4.4.4 กำรเปิดโอกำสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม   5 คะแนน 
  4.5  เวลาที่ใช้ในการแสดงเป็นไปตามที่ก าหนด   10     คะแนน 

 

5.เกณฑ์การตัดสินและรางวัลการประกวด (คิดร้อยละจำก 100 คะแนน) 
   ร้อยละ   80 – 100 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
   ร้อยละ   70 – 79   ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  
   ร้อยละ   60 – 69   ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  
   ร้อยละ   50 – 59   ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย  
   ต่ ำกว่ำร้อยละ  49    ได้รับเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม  
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4. เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์ 
 
1. การแข่งขันแบ่งออกเปน็  3  ระดับ  คือ 

- ระดับประถมศึกษำปีท่ี  1 - 2 
- ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 2 

 - ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 4 – 5 
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

โรงเรียนส่งตัวแทนระดับกำรศึกษำละ  1  ทีมๆ ละ 4 คน  ประกอบด้วย  ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน  
และนักเรียน 3 คน 
3. ประเภทการแข่งขัน 

- แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control)  ระดับประถมศึกษำ 
- แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control)  ระดับมัธยมศึกษำ ปีท่ี 1 – 2 
- แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัต ิ(Automatic Control)  ระดับมัธยมศึกษำ ปีท่ี 4 – 5 

4. หลักการแข่งขัน 
4.1 กรณีผู้เข้ำแข่งขันไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันให้กรรมกำร 

พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน 
 4.2 ผู้เข้ำแข่งขันต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำท่ี
ก ำหนด ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน) 
 4.3 กรณีผู้เข้ำแข่งขันเป็นคนต่ำงด้ำวสัญชำติเมียนมำร์ ลำว กัมพูชำ หรือสัญชำติอื่น ให้แสดงหลักฐำนทำง
รำชกำรท่ีแสดงให้เห็นว่ำอยู่ในประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี ้
         -  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด (อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง)  



 

 

             -  หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
โดยให้ศูนย์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์รวบรวมเอกสำรดังกล่ำวส่งไปผู้จัดกำรแข่งขันภำยในเวลำ    

ท่ีก ำหนด ท้ังนี ้กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1) และ (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน 
 4.4 กรณีกำรแข่งขันเป็นทีม (ผู้ชนะกำรแข่งขันระดับจังหวัดเข้ำมำแข่งขันระดับภำค) สำมำรถเปล่ียนตัวผู้เข้ำ
แข่งขันได้เฉพำะกรณี ป่วย/ตำย/ย้ำย แต่ต้องแสดงหลักฐำนให้กรรมกำรพิจำรณำด้วย 
5. วิธีการแข่งขัน 

5.1 ระดับประถมศึกษา     
                1. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) 
                   กำรแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) หมำยถึง กำรออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ท่ีท ำ
กำรขับเคล่ือนด้วยอุปกรณ์ควบคุม (Remote Control) แบบมีสำยท่ีสำมำรถบังคับตัวหุ่นยนต์ให้เคล่ือนไหวหรือ
เคล่ือนท่ี โดยใช้คนเป็นผู้ควบคุมกำรท ำงำนของหุ่นยนต์ เพื่อปฏิบัติภำรกิจตำมกติกำภำยในเวลำท่ีก ำหนด 
                2. ขอบเขตและความหมาย 
                    หุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) หมำยถึง กำรน ำมอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำหรือ อิเล็กทรอนิกส์ 
วัสดุทำงกลศำสตร์ มำออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ท่ีเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนท่ี กำรท ำงำนให้ขับเคล่ือนด้วยอุปกรณ์
ควบคุม (Remote Control) แบบมีสำย โดยใช้คนเป็นผู้ควบคุมกำรท ำงำนของหุ่นยนต์  
                     ข้อส ำคัญ คือ หุ่นยนต์สำมำรถปฏิบัติภำรกิจ โดยปรำศจำกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นั่นคือไม่มี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกำรท ำงำน 
                3. สนามแข่งขัน 
                    3.1 รายละเอียดสนาม 
                         3.1.1 สนำมมีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนำดควำมกว้ำง 2,400 มิลลิเมตร ควำมยำว 2,400 
มิลลิเมตร มีขอบสูง 100 มิลลิเมตร    
                         3.1.2 ก่อนขึ้นสะพำนมีทำงลำดขนำดกว้ำง 250 มิลลิเมตร ยำว 1,850 มิลลิเมตร ทำงลำดขึ้นที่
สูง 100 มิลลิเมตร   
                         3.1.3 ขนำดสะพำน กว้ำง 250 มิลลิเมตร ยำว 600 มิลลิเมตร และสูง 120 มิลลิเมตร (วัดจำก
พื้น) ปลำยท้ังสองข้ำงของสะพำนเอียงท ำมุม 30 องศำ  
                         3.1.4 พื้นท่ีเก็บวัตถุ มีควำมกว้ำง 300 มิลลิเมตร และยำว 750 มิลลิเมตร  
                         3.1.5 พื้นท่ีวำงวัตถุ มีควำมกว้ำง 600 มิลลิเมตร และยำว 1,000 มิลลิเมตร  
                         3.1.6 พื้นท่ีวำงส่ิงกีดขวำง มีควำมกว้ำง 1,000 มิลลิเมตร และยำว 1,500 มิลลิเมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

ภาพจ าลองสนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  ระดับประถมศึกษา 
   3.2 วัตถุและสิ่งกีดขวางในสนาม 
                         3.2.1 ส่ิงกีดขวำงขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 30 มิลลิลิตร สูง 200 มิลลิลิตร จ ำนวน 10  ช้ินวำง
กระจำยตำมจุดต่ำง ๆ ในสนำมตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด   
                         3.2.2 วัตถุท่ีต้องเก็บเป็นส่ีเหล่ียมลูกบำศก์ ขนำดควำมกว้ำง 40 มิลลิเมตร ควำมยำว 40
มิลลิเมตร และควำมสูง 40 มิลลิเมตร วัตถุดังกล่ำวมีสำมสี คือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว วัตถุแต่ละสีมีจ ำนวน 10ช้ิน 

3.3 คุณสมบัติของหุ่นยนต์    
                         3.3.1 หุ่นยนต์ท่ีใช้แข่ง 1 ตัว ไม่จ ำกัดชนิดของวัสดุท่ีน ำมำท ำหุ่นยนต์  
                         3.3.2 หุ่นยนต์แข่งขัน เป็นหุ่นยนต์ท่ีใช้มอเตอร์และชุดเฟืองทด ไม่เกิน 2 ชุด แบตเตอรี่ใช้กับ
มอเตอร์เป็นขนำด AA (แบบประจุไฟฟ้ำได้ (Rechargeable) หรือเป็นแบบอัลคำไลน์) ขนำดกระแสไฟฟ้ำไม่เกิน 
2,400 มิลลิแอมแปร์ช่ัวโมงต่อก้อน ในกำรแข่งขันอนุญำตให้ใช้แบตเตอรี่ได้ไม่เกิน 4 ก้อน  
                         3.3.3 หุ่นยนต์ท่ีใช้ในกำรแข่งขัน มีควำมกว้ำงไม่เกิน 150 มิลลิเมตร ควำมยำวไม่เกิน 300 
มิลลิเมตร และควำมสูงไม่เกิน 180 มิลลิเมตร มีน้ ำหนักตัวหุ่นยนต์และอุปกรณ์ควบคุมท้ังหมดท่ีใช้ในกำรแข่งขัน
รวมกันไม่เกนิ 1,500 กรัม 
                         3.3.4 หุ่นยนต์ท่ีใช้แข่งขันจะต้องเคล่ือนไหวเสมือนกำรก้ำวขำเดิน หรือกำรวิ่ง โดยท่ีขำของ
หุ่นยนต์สำมำรถยกขึ้นสูงจำกพื้น  
                         3.3.5 ควำมยำวสำยสัญญำณควบคุมหุ่นยนต์จำกตัวหุ่นยนต์ถึงอุปกรณ์ควบคุมต้องไม่น้อยกว่ำ 
2,000 มิลลิเมตร และติดต้ังท่ีตัวหุ่นยนต์สูงจำกพื้นไม่เกิน 240 มิลลิเมตร ในขณะแข่งขันไม่อนญุำตให้สำยสัญญำณ
ควบคุมหุ่นยนต์ลำกไปบนพื้นสนำมแข่งขัน 

3.4 กฎและกติกาการแข่งขัน 
         หุ่นยนต์มีภำรกิจในกำรฝ่ำอุปสรรคต่ำง ๆ ภำยในสนำมแข่งขัน โดยผ่ำนเส้นทำงลำดขึ้นที่สูง
และข้ำมสะพำน เพื่อผ่ำนส่ิงกีดขวำงไปเก็บวัตถุในพื้นท่ีวำงวัตถุ และล ำเลียงวัตถุไปยังพื้นท่ีเก็บวัตถุให้ได้มำกท่ีสุด
ภำยในระยะเวลำ 240 วินำที ทีมใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ     
                         3.4.1 วิธีกำรแข่งขัน 
                                 3.4.1.1 ก่อนเข้ำสนำมแข่งขัน อุปกรณ์ทุกช้ินของหุ่นยนต์ ต้องไม่มีกำรประกอบมำก่อน 
(ให้แยกช้ินส่วนทุกช้ิน) 
                                 3.4.1.2 กำรประกอบหุ่นยนต์ภำยในพื้นท่ีท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด  
                                 3.4.1.3 เมื่อถึงเวลำแข่งขัน ทีมผู้เข้ำแข่งขันจะต้องน ำหุ่นยนต์มำวำงท่ีจุดเริ่มต้น และรอ
สัญญำณแข่งขันจำกกรรมกำร  
                                 3.4.1.4 เมื่อกรรมกำรให้สัญญำณแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขันบังคับหุ่นยนต์เดินไปตำมเส้นทำง    
ท่ีก ำหนด คือ เส้นทำงรำบ ทำงลำดขึ้นที่สูง ข้ำมสะพำน และผ่ำนส่ิงกีดขวำงไปยังพื้นท่ีวำงวัตถุ เพื่อไปเก็บวัตถุและ
ล ำเลียงไปยังพื้นท่ีเก็บวัตถุ  
                                 3.4.1.5 ผู้เข้ำแข่งขันล ำเลียงวัตถุไปยังพื้นท่ีเก็บวัตถุจนครบทุกช้ิน และน ำหุ่นยนต์กลับมำ
ท่ีจุดเริ่มต้นถือว่ำท ำภำรกิจสมบูรณ์    



 

 

                         3.4.2 วิธีนับคะแนนวธิีนับคะแนน 
                3.4.2.1 หุ่นยนต์เดินผ่ำนทำงลำดขึ้นที่สูงไปถึงจุด 
                                              ก่อนข้ำมสะพำน     + 15  คะแนน 
                3.4.2.2 หุ่นยนต์เดินข้ำมสะพำน    + 10  คะแนน 
                3.4.2.3 ล ำเลียงวัตถุจำกพื้นท่ีวำงวัตถุไปยังพื้นท่ีเก็บวัตถุ 
                                              ได้คะแนนตำมสีท่ีก ำหนดดังนี้ คือ 
                  1)  สีแดง    + 20 คะแนน 
                  2)  สีเหลือง     + 15 คะแนน 
                  3)  สีเขียว    + 10 คะแนน 
                3.4.2.4 หุ่นยนต์ล ำเลียงวัตถุไปยังพื้นท่ีเก็บวัตถุจนครบ ทุกช้ิน   
                                              และกลับมำท่ีจุดเริ่มต้นถือว่ำท ำภำรกิจเสร็จสมบูรณ์  + 30   คะแนน 
                3.4.2.5 ชนส่ิงกีดขวำงล้มหรือเคล่ือนออกจำกจุดท่ีก ำหนด     - 5   คะแนน 
                3.4.2.6 หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มใหม่      - 5   คะแนน 
                3.4.2.7 ถ้ำขำของหุ่นยนต์ล้ ำเขตของพื้นท่ีแม่น้ ำ        - 5   คะแนน 
                3.4.2.7 วัตถุหล่นระหว่ำงทำง  (ห้ำมหยิบวัตถุนั้น)           0   คะแนน 
                         3.4.3 ข้อบังคับ 
                3.4.3.1 ในกรณีท่ีหุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสำมำรถน ำหุ่นยนต์มำแก้ไขได้   
ณ จุดท่ีก ำหนด เมื่อแก้ไขเสร็จจะต้องน ำหุ่นยนต์ไปวำงท่ีจุดเริ่มต้น เพื่อเริ่มกำรแข่งขันใหม่ แต่จะถูกตัดคะแนนทุกครั้ง
ท่ีมีกำรแก้ไขครั้งละ 5 คะแนน และเวลำในกำรแข่งขันจะด ำเนินต่อไปจนครบระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ กำรเริ่มต้นแข่งขัน
ใหม่จะนับคะแนนให้เฉพำะภำรกิจท่ีท ำได้ก่อนหนำ้ท่ีเท่ำนั้น 
                3.4.3.2 กรณีท่ีหุ่นยนต์ไม่สำมำรถออกจำกจุดเริ่มต้นหรือออกจำกจุดเริ่มต้นแล้วไม่
สำมำรถท ำภำรกิจได้ภำยในเวลำ 20 วินำที  ให้ถือว่ำผิดกติกำและออกจำกกำรแข่งขันในรอบนั้น 
                3.4.3.3 แต่ละทีมแข่งขันได้ 2 รอบ และน ำคะแนนสูงสุด มำเรียงล ำดับหำผู้ชนะ 
                3.4.3.4 กรณีท่ีท ำภำรกิจส ำเร็จแต่คะแนนเท่ำกัน จะพิจำรณำทีมแข่งขันที่ใช้เวลำน้อย
ท่ีสุดเป็นผู้ชนะ 
                3.4.3.5 กรณีท่ีท ำภำรกิจไม่ส ำเร็จ และมีวัตถุวำงอยู่ในพื้นท่ีวำงวัตถุแต่มีคะแนนเท่ำกัน 
ให้พิจำรณำน้ ำหนักหุ่นยนต์ของทีมท่ีน้ ำหนักน้อยสุดเป็นผู้ชนะ 
                3.4.3.6 ห้ำมน ำอุปกรณ์เครื่องมือหนักท่ีอำจเป็นอันตรำยต่อตนเองและผู้อื่นมำใช้สร้ำง
หุ่นยนต์ภำยในพื้นท่ีแข่งขัน เช่น เครื่องตัดไฟเบอร์ เครื่องเจียรมือ เป็นต้น 
 
 
 

5.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
                การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ  (Automatic  Control) 
        กำรแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัต ิ (Automatic Control) หมำยถึง กำรน ำมอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟำ้ วัสดุทำง
กลศำสตร์ท่ีอำจมีกำรใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวตรวจจับชนิดต่ำง ๆ และใช้อุปกรณ์ท่ัวไปอย่ำงไม่จ ำกัด มำ
ออกแบบประกอบเป็นหุ่นยนต์ท่ีเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนท่ีได้ ในกำรปฏิบัติภำรกิจต้องใช้ระบบสมองกล (Computer 
System) ชนิดใดชนิดหนึ่ง และ/หรือ มีกำรเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกำรท ำภำรกิจแบบอัตโนมัติหลัง



 

 

เริ่มต้น ขับเคล่ือนหุ่นยนต์ด้วยสวิทซ์เปิด-ปิดเพียงครั้งเดียว  ระหว่ำงกำรแข่งขัน ห้ำมใช้อุปกรณ์ควบคุมใด ๆ ท้ังแบบมี
สำย ไร้สำย หรือแบบสัญญำณวิทยุ ในกำรส่งสัญญำณไปยังหุ่นยนต์ ผลกำรแข่งขันขึ้นอยู่กับกำรเขียน
โปรแกรมควบคุมกลไกท ำให้หุ่นยนต์สำมำรถปฏิบัติภำรกิจตำมโจทย์ก ำหนดได้ท ำเวลำ 
                1. ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-2 
                    1.1 สนามแข่งขัน 
        1.1.1 รำยละเอียดภำยในสนำม 
                1.1.1.1 สนำมมีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ำขนำดควำมกว้ำง 1,200  มิลลิเมตร    
ควำมยำว 2,400 มิลลิเมตร 
                1.1.1.2 พื้นท่ีเก็บกระป๋องม ี2 สี คือสีขำวและสีด ำ มีขนำดกว้ำง 250  มิลลิเมตรและ
ควำมยำว 250 มิลลิเมตร 
                1.1.1.3พื้นท่ีจุดเริ่มต้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสมีขนำดควำมกว้ำง 250 มิลลิเมตรและ  
ควำมยำว 250 มิลลิเมตร 
        1.1.2 วัตถุและอุปกรณ์ภำยในสนำม 
                1.1.2.1 กระป๋อง ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 50 มิลลิเมตร สูง 100 มิลลิเมตร น้ ำหนักไม่
เกิน 50 กรัม ม ี2 สี คือ สีขำวจ ำนวน 5 อัน และสีด ำ จ ำนวน 5 อัน 
                    1.2 คุณสมบัติของหุ่นยนต์ 
        1.2.1 หุ่นยนต์ท่ีใช้ในกำรแข่งขัน มีขนำดควำมกว้ำงไม่เกิน 250 มิลลิเมตร ควำมยำวไม่เกิน250
มิลลิเมตร และควำมสูงไม่เกิน 250 มิลลิเมตร 
        1.2.2 หุ่นยนต์ท่ีใช้แข่งขัน 1 ตัว ไม่จ ำกัดชนิดของวัสดุ และอุปกรณ์ รวมทั้งจ ำนวนมอเตอร์และ
เซนเซอร์ท่ีใช้ 
        1.2.3 หุ่นยนต์ต้องท ำงำนโดยอัตโนมัติเท่ำนั้น ไม่ให้ควบคุมด้วยรีโมท 
        1.2.4 ให้ใช้คอมพิวเตอร ์1 เครื่องส ำหรับเขียนโปรแกรม โดยไม่จ ำกัดซอฟแวร ์
        1.2.5 ห้ำมใช้ช่องสัญญำณส่ือสำรทุกชนิด เพื่อกำรควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่ำงแข่งขัน          
(ปิดช่องสัญญำณ) 
 
 
 
                    1.3 กฎและกติกาการแข่งขัน 
                 หุ่นยนต์มีภำรกิจต้องเคล่ือนท่ีไปตำมเส้นสีด ำเท่ำนั้น (เซนเซอร์หรือล้อคร่อมอยู่ บนเส้น) เพื่อไป
เก็บกระป๋องแต่ละสี และน ำกระป๋องท่ีเก็บได้ไปวำงบริเวณพื้นท่ีเก็บกระป๋องให้ตรงตำมสีจนครบทุกกระป๋อง และน ำ
หุ่นยนต์กลับมำท่ีจุดเริ่มต้นภำยในระยะเวลำ 180 วินำที ทีมใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ 
 
        1.3.1 วิธีกำรแข่งขัน 
                1.3.1.1 ก่อนเข้ำสนำมแข่งขัน อุปกรณ์ทุกช้ินของหุ่นยนต์ต้องไม่ม ี กำรประกอบมำก่อน 
(ให้แยกช้ินส่วนทุกช้ิน) 
                1.3.1.2 กำรประกอบหุ่นยนต์ภำยในพืน้ท่ีท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
                1.3.1.3 ให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตัวเองภำยในพื้นท่ีท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 



 

 

                1.3.1.4 เมื่อถึงเวลำแข่งขัน ทีมผู้เข้ำแข่งขันจะต้องน ำหุ่นยนต์มำวำงท่ีจุดเริ่มต้น และรอ
สัญญำณแข่งขันจำกรรมกำร 
                1.3.1.5 เมื่อกรรมกำรให้สัญญำณแข่งขัน หุ่นยนต์จึงเริ่มท ำภำรกิจ โดยท ำงำนแบบ
อัตโนมัต ิไม่อนุญำตให้ควบคุมหุ่นยนต์โดยวิธีอื่นใด เช่น ควบคุมด้วยรีโมทควบคุมด้วยระบบช่องสัญญำณ เป็นต้น 
                1.3.1.6 ทีมท่ีเข้ำแข่งขันล ำเลียงกระป๋องไปยังพืน้ท่ีเก็บกระป๋องตำมพื้นท่ีสีท่ีก ำหนด สี
ขำววำงไว้ที่พื้นท่ีเก็บกระป๋องสีขำว สีด ำวำงไว้ที่พื้นท่ีเก็บกระป๋องสีด ำ จนครบทุกกระป๋อง และน ำหุ่นยนต์กลับมำท่ี
จุดเริ่มต้น ถือว่ำท ำภำรกิจเสร็จสมบูรณ์ 
        1.3.2 วิธีนับคะแนน 
                1.3.2.1 เก็บกระป๋องและน ำมำวำงท่ีพืน้ท่ีเก็บกระป๋อง          + 10 คะแนน 
                1.3.2.2 หุ่นยนต์ล ำเลียงวัตถุไปยังพื้นท่ีเก็บวัตถุจนครบทุกช้ิน  
                                           และกลับมำท่ีจุดเริ่มต้น ถือว่ำท ำภำรกิจเสร็จสมบูรณ์  + 30 คะแนน 
                1.3.2.3 ถ้ำกระป๋องเคล่ือนออกจำกจุดท่ีก ำหนด   -  5  คะแนน 
                1.3.2.4 วำงกระปอ๋งผิดพื้นท่ีเก็บกระป๋อง  (ผิดสี)       -  5  คะแนน 
                1.3.2.5 ถ้ำกระป๋องท่ีวำงบนพื้นท่ีเก็บกระป๋องล้ม  กระป๋องละ  -  5  คะแนน 
                1.3.2.6 หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มใหม่      -  5  คะแนน 
                1.3.2.7 หุ่นยนต์ไม่ขัดข้องขณะแข่งขัน แต่ต้องกำรเริ่มใหม่ (Retry  - 5  คะแนน 
                1.3.2.8 กำรเก็บกระป๋องต้องใช้วิธ ีหนีบ จับ และยกลอยสูงจำกพื้นเท่ำนั้น  
                                                         ห้ำมไถไปกับพื้น  ถ้ำไถกับพื้น     -  5  คะแนน 
        1.3.3 กำรขอเริ่มต้นใหม่  (Retry) 
                1.3.3.1 ผู้เข้ำแข่งขันขอเริ่มต้นใหม่ต้องให้กรรมกำรตัดสินอนุญำตก่อนจึงเริ่มต้น ใหม่ได้ 
และหุ่นยนต์ไปวำงท่ีจุดเริ่มต้น 
                1.3.3.2 ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถขอเริ่มต้นใหม่ได้ไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้ง แต่จะถูกตัดคะแนน
ครั้งละ 5 คะแนน และวัตถุท่ีอยู่ในสนำมต้องอยู่ในต ำแหน่งเดิมโดยถือเป็นอุปสรรคของกำรแข่งขัน 
        1.3.4 ข้อบังคับ 
                1.3.4.1 กรณีท่ีหุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสำมำรถน ำหุ่นยนต์มำแก้ไขได้ ณ 
จุดท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดให้ เมื่อแก้ไขเสร็จต้องน ำหุ่นยนต์ไปวำงท่ีจุดเริ่มต้นเพื่อเริ่มกำรแข่งขันใหม่ แต่จะถูกตัด
คะแนนทุกครั้งท่ีมีกำรแก้ไขครั้งละ 5 คะแนน และเวลำในกำรแข่งขันจะด ำเนินกำรต่อไปจรครบระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ 
กำรเริ่มแข่งขันใหม่จะนับคะแนนให้เฉพำะภำรกิจท่ีท ำได้ก่อนหน้ำนี้เท่ำนั้น 
                1.3.4.2 กรณีท่ีหุ่นยนต์ไม่สำมำรถออกจำกจุดเริ่มต้นหรือออกจำกจุดเริ่มต้นแล้วไม่
สำมำรถท ำภำรกิจต่อได้ (หยุดอยู่กับท่ี) ภำยในเวลำ 20 วินำที กรรมกำรให้เริ่มต้นใหม่ 
                1.3.4.3 แต่ละทีมแข่งได้ 2 รอบ และน ำคะแนนสูงสุด มำเรียงล ำดับหำผู้ชนะ 
                1.3.4.4 กรณีท่ีท ำภำรกิจส ำเร็จแต่คะแนนเท่ำกันจะพิจำรณำทีมแข่งขันที่ใช้เวลำน้อย
ท่ีสุดและจ ำนวนครั้งท่ีเริ่มต้นใหม่น้อยท่ีสุด  เป็นผู้ชนะ 
                1.3.4.5 กรณีท่ีหมดเวลำและท ำภำรกิจไม่ส ำเร็จแต่คะแนนเท่ำกันจะพิจำรณำน้ ำหนัก
หุ่นยนต์ของทีมท่ีมีน้ ำหนักท่ีน้อยท่ีสุดและจ ำนวนครั้งท่ีเริ่มต้นใหม่น้อยท่ีสุด  เป็นผู้ชนะ 
                1.3.4.6 ไม่อนุญำตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในพื้นท่ีแข่งขัน 
                1.3.4.7  ไม่อนุญำตให้ทีมท่ีเข้ำแข่งขันน ำหุ่นยนต์ออกจำกพื้นท่ีท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด
ในระหว่ำงกำรแข่งขัน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

ภาพจ าลองสนามแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-2 
 
 
2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4-5 
                    1.1 สนามแข่งขัน 
        1.1.1 รำยละเอียดภำยในสนำม 
                  1.1.1.1 สนำมมีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ำขนำดควำม กว้ำง 1,200  มิลลิเมตร 
ควำมยำว 2,400มิลลิเมตร 
                 1.1.1.2 พื้นท่ีเก็บกระป๋องม ี3 สี คือสีเขียว สีเหลืองและสีแดง มีขนำดควำมกว้ำง 250 
มิลลิเมตร และควำมยำว 250 มิลลิเมตร 
                      1.1.1.3 พื้นท่ีจุดเริ่มต้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสมีขนำดควำมกว้ำง 250 มิลลิเมตรและ
ควำมยำง 250 มิลลิเมตร 
              1.1.2 วัตถุและอุปกรณ์ภำยในสนำม 
                กระป๋อง ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 50 มิลลิเมตร สูง 100 มิลลิเมตร น้ ำหนักไม่เกิน 50 
กรัม มี 3 สี คือ สีเขียว จ ำนวน 5 อัน สีเหลือง จ ำนวน 5 อนั และสีแดง จ ำนวน 5 อัน 
                    1.2 คุณสมบัติของหุ่นยนต์ 
         1.2.1 หุ่นยนต์ท่ีใช้ในกำรแข่งขัน มีขนำดควำมกว้ำงไม่เกิน 250 มิลลิเมตร ควำมยำวไม่เกิน 
250 มิลลิเมตร และควำมสูงไม่เกิน 250 มิลลิเมตร 
         1.2.2 หุ่นยนต์ท่ีใช้แข่งขัน 1 ตัว ไม่จ ำกัดชนิดของวัสดุ และอุปกรณ์ รวมทั้งจ ำนวนมอเตอร์
และเซนเซอร์ท่ีใช้ 
         1.2.3 หุ่นยนต์ต้องท ำงำนโดยอัตโนมัติเท่ำนั้น ไม่ให้ควบคุมด้วยรีโมท 
         1.2.3 ให้ใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ส ำหรับเขียนโปรแกรม โดยไม่จ ำกัดซอฟแวร ์



 

 

         1.2.4 ห้ำมใช้ช่องสัญญำณส่ือสำรทุกชนิด เพื่อกำรควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่ำงแข่งขัน          
(ปิดช่องสัญญำณ) 
                    1.3 กฎและกติกาการแข่งขัน 
                 หุ่นยนต์มีภำรกิจต้องเคล่ือนท่ีไปตำมเส้นสีด ำเท่ำนั้น (เซนเซอร์หรือล้อคร่อมอยู่บนเส้น) เพื่อไป
เก็บกระป๋องแต่ละสีและน ำกระป๋องท่ีเก็บได้ไปวำงบริเวณพื้นท่ีเก็บกระป๋องให้ตรงตำมสีจนครบทุกกระป๋อง และน ำ
หุ่นยนต์กลับมำท่ีจุดเริ่มต้นภำยในระยะเวลำ180วินำที ทีมใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ 
         1.3.1 วิธีกำรแข่งขัน 
                 1.3.1.1 ก่อนเข้ำสนำมแข่งขัน อุปกรณ์ทุกช้ินของหุ่นยนต์ต้องไม่มีกำรประกอบมำก่อน  
(ให้แยกช้ินส่วนทุกช้ิน) 
                 1.3.1.2 กำรประกอบหุ่นยนต์ภำยในพื้นท่ีท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
                 1.3.1.3ให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตัวเองภำยในพื้นท่ีท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
                 1.3.1.4 เมื่อถึงเวลำแข่งขัน ทีมผู้เข้ำแข่งขันจะต้องน ำหุ่นยนต์มำวำงท่ีจุดเริ่มต้น และรอ
สัญญำณแข่งขันจำกกรรมกำร 
                 1.3.1.5 เมื่อกรรมกำรให้สัญญำณแข่งขัน หุ่นยนต์จึงเริ่มท ำภำรกิจ โดยท ำงำนแบบ
อัตโนมัต ิไม่อนุญำตให้ควบคุมหุ่นยนต์โดยวิธีอื่นใด เช่น ควบคุมด้วยรีโมท ควบคุมด้วยระบบช่องสัญญำณเป็นต้น 
                 1.3.1.6 ทีมท่ีเข้ำแข่งขันล ำเลียงกระป๋องไปยังพื้นท่ีเก็บกระป๋องตำมพื้นท่ีสีท่ีก ำหนด    
สีเขียววำงไว้ที่พื้นท่ีเก็บกระป๋องสีเขียว สีเหลืองวำงไว้พืน้ท่ีเก็บกระป๋องสีเหลือง และสีแดงวำงไว้ที่พื้นท่ีเก็บกระป๋อง    
สีแดง จนครบทุกกระป๋อง และน ำหุ่นยนต์กลับมำท่ีจุดเริ่มต้น  ถือว่ำท ำภำรกิจเสร็จสมบูรณ์ 
         1.3.2 วิธีนับคะแนน 
                 1.3.2.1 เก็บกระป๋องและน ำมำวำงท่ีพื้นท่ีเก็บกระป๋อง 
                                            ตำมสีท่ีก ำหนด            + 10 คะแนน 
                 1.3.2.2 หุ่นยนต์ล ำเลียงวัตถุไปยังพื้นท่ีเก็บวัตถุจนครบทุกช้ิน   
                                            และกลับมำท่ีจุดเริ่มต้น ถือว่ำท ำภำรกิจเสร็จสมบูรณ์  + 10 คะแนน 
                 1.3.2.3 ถ้ำกระป๋องเคล่ือนออกจำกจุดท่ีก ำหนด         -   5 คะแนน 
                 1.3.2.4 วำงกระป๋องผิดพื้นท่ีเก็บกระป๋อง  (ผิดสี)         -  5  คะแนน 
                 1.3.2.5 ถ้ำกระป๋องท่ีวำงบนพื้นท่ีเกบ็กระป๋องล้ม กระป๋องละ  -  5  คะแนน 
                 1.3.2.6 หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มต้นใหม ่        -  5  คะแนน 
                 1.3.2.7 หุ่นยนต์ไม่ขัดข้องขณะแข่งขัน แต่ต้องกำรเริ่มใหม่     -  5  คะแนน 
                 1.3.2.8 กำรเก็บกระป๋องต้อใช้วิธี หนีบ จับ และยกลอยสูง 
                                             จำกพื้นเท่ำนั้น  ห้ำมไถไปกับพื้น  ถ้ำไถกับพื้น         -  5  คะแนน 
         1.3.3 กำรขอเริ่มต้นใหม่ (Retry) 
                 1.3.3.1 ผู้เข้ำแข่งขันขอเริ่มต้นใหม่ต้องให้กรรมกำรตัดสินอนุญำตก่อน จึงเริ่มต้นใหม่ได้ 
และน ำหุ่นยนต์ไปวำงท่ีจุดเริ่มต้น 
                 1.3.3.2 ผู้เข้ำแข่งขนัสำมำรถขอเริ่มต้นใหม่ได้ไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้ง แต่จะถูกตัดคะแนน
ครั้งละ 5 คะแนน และวัตถุท่ีอยู่ในสนำมต้องอยู่ในต ำแหน่งเดิม โดยถือเป็นอุปสรรคของกำรแข่งขัน 
         1.3.4 ข้อบังคับ 
                 1.3.4.1 กรณีท่ีหุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสำมำรถน ำหุ่นยนต์มำแก้ไขได้     
ณ จุดท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดให้ เมื่อแก้ไขเสร็จต้องน ำหุ่นยนต์ไปวำงท่ีจุดเริ่มต้นเพื่อเริ่มกำรแข่งขันใหม่ แต่จะถูกตัด



 

 

คะแนนทุกครั้งท่ีมีกำรแก้ไขครั้งละ 5 คะแนน และเวลำในกำรแข่งขันจะด ำเนินต่อไปจนครบระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ 
กำรเริ่มต้นแข่งขันใหม่จะนับคะแนนให้เฉพำะภำรกิจท่ีท ำได้ก่อนหน้ำนี้เท่ำนั้น 
                 1.3.4.2 กรณีท่ีหุ่นยนต์ไม่สำมำรถออกจำกจุดเริ่มต้นหรือออกจำกจุดเริ่มต้นแล้วไม่
สำมำรถท ำภำรกิจต่อได้ (หยุดอยู่กับท่ี) ภำยในเวลำ 20 วินำที กรรมกำรให้เริ่มต้นใหม่ 
                 1.3.4.3 แต่ละทีมแข่งได้ 2 รอบ และน ำคะแนนสูงสุดมำเรียงล ำดับหำผู้ชนะ 
                 1.3.4.4กรณีท่ีท ำภำรกิจส ำเร็จแต่คะแนนเท่ำกันจะพิจำรณำทีมแข่งขันที่ใช้เวลำน้อย
ท่ีสุดและจ ำนวนครั้งท่ีเริ่มต้นใหม่น้อยท่ีสุด เป็นผู้ชนะ 
                 1.3.4.5กรณีท่ีหมดเวลำและท ำภำรกิจไม่ส ำเร็จแต่คะแนนเท่ำกันจะพิจำรณำน้ ำหนัก
หุ่นยนต์ของทีมท่ีมีน้ ำหนักท่ีน้อยท่ีสุดและจ ำนวนครั้งท่ีเริ่มต้นใหม่น้อยท่ีสุด เป็นผู้ชนะ 
                 1.3.4.6ไม่อนุญำตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในพื้นท่ีแข่งขัน 
                 1.3.4.8 ไม่อนุญำตให้ทีมท่ีเข้ำแข่งขันน ำหุ่นยนต์ออกจำกพื้นท่ีท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด
ในระหว่ำงกำรแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพจ าลองสนามหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาปีที่  4- 5 
5.3 ดุลพินิจของคณะกรรมการ 

       สภำพกำรและกรณีใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำรแข่งขันทุกประเภทและทุกระดับ ท่ีไม่ได้ระบุในกติกำให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมกำร และกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นอันส้ินสุด 

หมายเหตุ    
1. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 
2. ผู้ท่ีมีผลคะแนนเป็นล ำดับท่ี 1-3  จะได้เป็นตัวแทนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 



 

 

 
 

  6. รางวัลการประกวด 
    - รำงวัลชนะเลิศ      ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป    ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
    - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   ได้คะแนน 70-79 คะแนน      ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
    - รองชนะเลิศอันดับสอง   ได้คะแนน 60-69 คะแนน      ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
    - ชมเชย       ได้คะแนน 50-59 คะแนน      ได้รับเกียรติบัตร  ระดับชมเชย 
    - เข้ำร่วมกำรแข่งขัน      ได้คะแนนต่ ำกว่ำ 50 คะแนน   ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. เกณฑ์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 



 

 

 ส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ หมำยถึง ผลงำนท่ีเกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงส่ิงประดิษฐ์เพื่อกำร
ใช้งำนโดยมีกำรประยุกต์ใช้หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ ซึ่งส่ิงประดิษฐ์ท่ีสร้ำงขึ้นนั้น อำจเป็นนวัตกรรม ใหม่ หรือเป็น
กำรดัดแปลง หรือพัฒนำต่อยอดจำกส่ิงท่ีมีใช้งำนอยู่แล้ว ท้ังนี้ส่ิงประดิษฐ์ท่ีสร้ำงขึ้นมีลักษณะภำยใต้ หัว ข้อ ดังนี้ 
  1. กำรใช้เทคโนโลยีโดยใส่ใจส่ิงแวดล้อม (Green Technology) 
  2. อำหำรและกำรเกษตรกรรม (Food and Agriculture) 
  3. ควำมปลอดภัยและสุขภำพ (Safety and Health) 
  4. เทคโนโลยีส ำหรับผู้ท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ (Technology for Special Needs) 
  5. กำรศึกษำและควำมบันเทิง (Education and Recreation) 
  6. กำรจัดกำรภัยพิบัติ (Disaster Management) 
1. คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าประกวด 
 ผู้ส่งผลงำนส่ิงประดิษฐ์เข้ำประกวดต้องเป็นนักเรียนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยร่วมกันเป็นทีม ๆ         
ละ 2คน ในกำรพิจำรณำตัดสินให้แยกตำมระดับกำรศึกษำ ดังนี้ 
     1  ระดับประถมศึกษำ (ป.4 - 6) 
  2. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1 - 3) 
  3. ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4 - 6) 
2.หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวด 
 1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงำนเข้ำประกวดต้องเป็นนักเรียนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และมีอำยุระหว่ำง 6 -19 ปี 
 2. เจ้ำของผลงำนสำมำรถคิดและประดิษฐ์ร่วมกันได้ผลงำนละไม่เกิน 2 คน ต่อหนึ่งผลงำน 
 3. ผลงำนท่ีส่งเข้ำประกวดต้องมีลักษณะเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลำย หัวข้อ
ดังกล่ำวข้ำงต้น และมีควำมเหมำะสมกับวัยของเจ้ำของผลงำน ผลงำนท่ีไม่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องจะไม่ได้รับ
พิจำรณำ 
 4. ผลงำนอำจมีขนำดเท่ำของจริงโดยเมื่อบรรจุลงหีบห่อแล้วต้องมีขนำดไม่เกิน 1 X 0.5 X 0.5 เมตร และมี
น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือเป็นหุ่นจ ำลองย่อส่วนได้ แต่ต้องแสดงกำรท ำงำนได้จริง 
 5. ผลงำนท่ีส่งเข้ำประกวดต้องจัดส่งเอกสำรจ ำนวน10 เล่มและพร้อมโปสเตอร์แสดงผลงำน              
ขนำด 90 x  120 เซนติเมตร จ ำนวน 1 แผ่น 
 
 
 
 
 
 
3. เกณฑ์การให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
     ข้อพิจารณาการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น) 
 

จุดให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจารณา 
1. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (30 คะแนน) 
1.1 ควำมเป็นต้นคิด (10 คะแนน) 
1.2 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ (10 
คะแนน) 

-กำรท่ีแสดงถึงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกำรท ำส่ิงประดิษฐ์ ต้ังแต่ โจทย์
ปัญหำ วิธีกำรแก้ปัญหำ กำรใช้ประโยชน์    กำรออกแบบ กำร สร้ำง
ขึ้นใหม่ กำรพัฒนำ กำรดัดแปลงอุปกรณ์และช้ินส่วนต่ำง ๆ 
-กำรท่ีแสดงถึงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมคิดแปลกใหม่ ไม่ซำแบบ ใคร 



 

 

1.3 ควำมโดดเด่นเฉพำะ (10 คะแนน) -ช้ินงำนส่ิงประดิษฐ์ท่ีท ำช้ินมีควำมโดดเด่นน่ำสนใจ และแสดงให้เห็น 
ถึงควำมแตกต่ำงจำกส่ิงประดิษฐ์ช้ินอื่น ๆในประเภทเดียวกันอย่ำง  
เห็นได้ชัดเจน 

2. คุณภำพของส่ิงประดิษฐ์ (30 คะแนน) 
2.1 กำรออกแบบ (10 คะแนน) 
2.2 ระบบกำรท ำงำน (10 คะแนน) 
2.3 ควำมปลอดภัย (10 คะแนน) 

-กำรออกแบบและตกแต่งสำมำรถดึงดูดควำมสนใจ มีขนำดและ
น้ ำหนักท่ีเหมำะสมในกำรใช้งำน / 
-มีกำรออกแบบติดต้ังอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดกำรท ำงำนอย่ำงมี 
ควำมสัมพันธ์สอดคล้องและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
-กำรท ำงำนของส่ิงประดิษฐ์มีควำมปลอดภัยและเหมำะสมกับสภำพ 
กำรใช้งำน 

3. กำรเลือกใช้วัสดุ (10 คะแนน) 
3.1 ควำมประหยัด (5 คะแนน) 
3.2 ควำมเหมำะสม (5 คะแนน) 

-กำรเลือกใช้วัสดุท่ีเหมำะสมกับสภำพและประโยชน์ในกำรใช้งำน รำคำ
ไม่แพง 
-คุณภำพของวัสดุท่ีใช้มีควำมคงทน แข็งแรงและมีควำมปลอดภัย 

4. คุณค่ำของส่ิงประดิษฐ์ (15 คะแนน) 
4.1 ท ำงำนได้และมีประโยชน์ใน 
กำรใช้งำน (5 คะแนน) 
4.2 เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (5 คะแนน) 
4.3 ประโยชน์ของส่ิงประดิษฐ์ (5 คะแนน) 

-สำมำรถสำธิต ทดลอง ใช้งำนได้หรือพิสูจน์ได้ว่ำท ำงำนได้ ท ำงำนได้ 
ตำมวัตถุประสงค์ของส่ิงประดิษฐ์ สำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอด หรือ 
พัฒนำใช้งำนได้อย่ำงกว้ำงขวำง 
-ไม่มีผลท ำลำยส่ิงแวดล้อม 
-มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
-สำมำรถส่งผลในเชิงพำณิชย์ได้ 

5. กำรน ำเสนอผลงำน (15 คะแนน) 
5.1 ควำมถูกต้องชัดเจน (5 คะแนน) 
5.2 ทักษะในกำรส่ือสำร (5 คะแนน) 
5.3 วิธีกำรและรูปแบบกำรน ำเสนอ 
(5 คะแนน) 

-มีกำรอธิบำยรำยละเอียดของผลงำนได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจนตำม 
ทฤษฎีและสำมำรถตอบค ำถำมได้อย่ำงถูกต้อง 
-สำมำรถถ่ำยทอดแนวคิดและกระบวนกำร ให้ผู้อื่นเช้ำใจได้ง่ำยและ 
ชัดเจน รวมทั้งมีบุคลิกภำพเหมำะสม 
-มีวิธีกำรและรูปแบบกำรน ำเสนอผลงำนอย่ำงครบถ้วนเหมำะสมเป็น  
ท่ีน่ำสนใจ มีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน 

 ข้อพิจารณาการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 

จุดให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจารณา 
1. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (30 คะแนน) 
1.1 ควำมเป็นต้นคิด (10 คะแนน) 
1.2 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ (10 คะแนน) 
1.3 ควำมโดดเด่นเฉพำะ (10 คะแนน) 
 

-กำรท่ีแสดงถึงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกำรท ำส่ิงประดิษฐ์ ต้ังแต่ โจทย์
ปัญหำ วิธีกำรแก้ปัญหำ กำรใช้ประโยชน์    กำรออกแบบ กำรสร้ำงขึ้น
ใหม่ กำรพัฒนำ กำรดัดแปลงอุปกรณ์และช้ินส่วนต่ำงๆ  
-กำรท่ีแสดงถึงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมคิดแปลกใหม่ ไม่ซ้ ำแบบใคร 
-ช้ินงำนส่ิงประดิษฐ์ท่ีท ำช้ินมีควำมโดดเด่นน่ำสนใจ และแสดงให้ เห็น
ถึงควำมแตกต่ำงจำกส่ิงประดิษฐ์ช้ินอื่น ๆในประเภทเดียวกัน อย่ำงเห็น 
ได้ชัดเจน 

2. คุณภำพของส่ิงประดิษฐ์ (30 คะแนน) 
2.1 กำรออกแบบ (10 คะแนน) 
2.2 ระบบกำรท ำงำน (15 คะแนน) 

-กำรออกแบบและตกแต่งสำมำรถดึงดูดควำมสนใจ มีขนำดและ
น้ ำหนักท่ีเหมำะสมในกำรใช้งำน 
-มีกำรออกแบบติดต้ังอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดกำรท ำงำนอย่ำงมี 



 

 

2.3 ควำมปลอดภัย (5 คะแนน) 
 

ควำมสัมพันธ์สอดคล้องและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
-กำรท ำงำนของส่ิงประดิษฐ์มีควำมปลอดภัยและเหมำะสมกับสภำพ 
กำรใช้งำน 

3. กำรเลือกใช้วัสดุ (10 คะแนน) 
3.1 ควำมประหยัด (5 คะแนน) 
3.2 ควำมเหมำะสม (5 คะแนน) 

-กำรเลือกใช้วัสดุท่ีเหมำะสมกับสภำพและประโยชน์ในกำรใช้งำน รำคำ
ไม่แพง 
-คุณภำพของวัสดุท่ีใช้มีควำมคงทน แข็งแรงและมีควำมปลอดภัย 

4. คุณค่ำของส่ิงประดิษฐ์ (20 คะแนน) 
4.1 ท ำงำนได้และมีประโยชน์ใน 
กำรใช้งำน (10 คะแนน) 
4.2 เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (5 คะแนน) 
4.3 ประโยชน์ของส่ิงประดิษฐ์ (5คะแนน) 

-สำมำรถสำธิต ทดลอง ใช้งำนได้หรือพิสูจน์ได้ว่ำท ำงำนได้ตำม
วัตถุประสงค์ของส่ิงประดิษฐ์ สำมำรถน ำไปพัฒนำ ต่อยอด หรือพัฒนำ
ใช้งำนได้อย่ำงกว้ำงขวำง -ไม่มีผลท ำลำยส่ิงแวดล้อม 
-มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
-สำมำรถส่งผลในเชิงพำณิชย์ได้ 

5. กำรน ำเสนอผลงำน (10 คะแนน) 
5.1 ควำมถูกต้องชัดเจน (5 คะแนน) 
5.2 ทักษะในกำรส่ือสำรและรูปแบบ 
ในกำรน ำเสนอ (5 คะแนน) 
 

-มีกำรอธิบำยรำยละเอียดของผลงำนได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจนตำม 
ทฤษฎีและสำมำรถตอบค ำถำมได้อย่ำงถูกต้อง 
-สำมำรถถ่ำยทอดแนวคิดและกระบวนกำร ให้ผู้อื่นเช้ำใจได้ง่ำย และ
ชัดเจน รวมทั้งมีบุคลิกภำพเหมำะสม 
-มีวิธีกำรและรูปแบบกำรน ำเสนอผลงำนอย่ำงครบถ้วนเหมำะสม เป็นท่ี
น่ำสนใจ มีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบกำรอธิบำย สำธิต ทดลอง ตลอดจน
เอกสำรในกำรเผยแพร่ผลงำน 

 
 
4.  เกณฑ์การตัดสิน และรางวัล 
 ร้อยละ 80 – 100   ได้เหรียญทอง 
 ร้อยละ 70 – 79 ได้เหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60 – 69 ได้เหรียญทองแดง 
 ต ่ำกว่ำร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมกำรเห็นเป็นอย่ำงอื่น 
 ท้ังนี้ ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีทีมผู้ชนะได้คะแนนเท่ำกันให้คณะกรรมกำรพิจำรณำเปรียบเทียบคะแนนควำมคิดสร้ำงสรรค์ เป็น
เกณฑ์ตัดสิน แต่ในกรณีท่ีฐำนคะแนนของควำมคิดสร้ำงสรรค์ต่ำงกัน ให้คิดคะแนนท่ีได้เป็นร้อยละมำเปรียบเทียบกัน 
ถ้ำแต่คะแนนเท่ำกันอีกให้พิจำรณำจำกคุณค่ำของส่ิงประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการจัดท าเอกสารรายงานผลการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (Inventions) 
เอกสำรรำยงำนผลกำรประดิษฐ์ส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ (ควำมยำวไม่เกิน 15 หน้ำ) ประกอบด้วย  
 1.  ปก : ช่ือส่ิงประดิษฐ์/ผู้ประดิษฐ์/โรงเรียน/ 
 ปกใน : ช่ือส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ 
 เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 คนท่ี 1.............................................................................................................................ชั้น............................ 
 เกิดวันท่ี...................................เดือน........................................พ.ศ...................อำยุ......................................ปี 
 คนท่ี 2.............................................................................................................................ชั้น............................ 
 เกิดวันท่ี...................................เดือน........................................พ.ศ...................อำยุ......................................ปี 
 
 ครูที่ปรึกษา 
 ช่ือ................................................................................................................................................................... 
 โรงเรียน................................................................................. ท่ีต้ัง................................................................... 
 โทรศัพท์................................................................................ โทรสำร.............................................................. 
 มือถือ..................................................................................... E-mail……………………………………………...........
  
 2. บทคัดย่อ  
 3. ควำมเป็นมำ/แนวคิด/แรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน  
 4. วัตถุประสงค์ 
 5. วัสดุท่ีใช้  
 6. งบประมำณ 
 7. ข้ันตอนกำรผลิตส่ิงประดิษฐ์ฯ และวิธีใช้ 
 8. แผนภำพและหลักกำรท ำงำน 



 

 

 9. ขนำดและน้ ำหนักส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ฯ 
 10. ภำคผนวก ภำพสเก็ตต้นแบบส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ฯ ภำพถ่ำย ขั้นตอนกำรผลิต ส่ิงประดิษฐ์   
ทำงวิทยำศำสตร์ และกำรใช้งำนในมุมมองท่ีแสดงให้เห็นผลกำรปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี 
 
 
 

 
 
 

 
6. การแข่งขันจรวดขวดน้ า   

1.  ประเภทการแข่งขัน 
1.1  ประเภทควำมแม่นย ำ 
1.2  ประเภทควำมไกล 

2.  คุณสมบัติของผู้แข่งขัน  และการสมัครแข่งขัน 
2.1  ก ำหนดให้โรงเรียนเป็นผู้ส่งทีมตัวแทนเข้ำร่วมกำรแข่งขันเท่ำนั้น    โดยจะต้องมีครูเป็นผู้ควบทีม  และ 

สมำชิกในทีมต้องเป็นนักเรียนท่ีก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนนั้น 
2.2 ก ำหนดให้แต่ละโรงเรียน สำมำรถส่งทีมสมัครแข่งขันได้ในระดับมัธยมศึกษำ ประเภทละ 1 ทีม   คือ       

ประเภทควำมไกลและประเภทควำมแม่นย ำ 
2.3 ก ำหนดให้แต่ละทีมประกอบด้วยสมำชิก  3-5  คน  โดยผู้เข้ำแข่งขันแต่ละคนต้องมีช่ือเป็น 

สมำชิกอยู่ในทีมเพียงทีมเดียวเท่ำนั้น 
2.4 วิธีกำรสมัครแข่งขัน  โรงเรียนท่ีเข้ำแข่งขันสำมำรถ  กรอกข้อมูลกำรสมัครทำงอินเทอร์เน็ต 

ผ่ำนทำง  www.pao-sisaket.go.th, www.pao-ssk.in.th  ต้ังแต่วันท่ี 26 ธันวำคม  2559 – 6  มกรำคม  2560  
2.5 ในวันแข่งขันขอควำมร่วมมือ  ผู้เข้ำแข่งขันแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน  หรือ  ชุดแบบฟอร์มของโรงเรียน 

หรือ ชุดท่ีจัดท ำขึ้นของแต่ละทีมส ำหรับเข้ำร่วมกำรแข่งขัน  และไม่สวมรองเท้ำแตะ 
3.  ข้อก าหนดการลงทะเบียน 

3.1  ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถตรวจสอบรำยช่ือทีม  และก ำหนดกำรแข่งขันของแต่ละทีมได้จำกเอกสำรยืนยัน   
กำรเข้ำร่วมแข่งขัน  ซึ่งคณะกรรมกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  หรือตรวจสอบจำกบอร์ด  รำยช่ือ  ณ  จุดลงทะเบียน 

3.2 ก ำหนดกำรแข่งขันแบ่งเป็น  2  รอบ  คือ เวียนกัน 2 รอบ  ผู้เข้ำแข่งขันต้องท ำกำร  
ลงทะเบียนเพื่อรับทรำบล ำดับกำรแข่งขัน  และใบบันทึกสถิติกำรแข่งขัน 
 3.3  เวลำในกำรลงทะเบียนแข่งขัน  ระหว่ำงเวลำ  08.30 - 09.30  น. 
 3.4  กรณีผู้เข้ำแข่งขันลงทะเบียนช้ำกว่ำเวลำท่ีก ำหนด  คณะกรรมกำรฯ  สงวนสิทธิ์เข้ำร่วมกำร  แข่งขัน
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมกำรดังนี้ 
  1) กรณีมำช้ำกว่ำก ำหนด  แต่ไม่เกิน  15   นำที  (09.30 - 09.45  น. )  ผู้เข้ำแข่งขันต้อง         
ช้ีแจงเหตุผล  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมกำร 

2)  กรณีมำช้ำกว่ำก ำหนด  และเกิน  15   นำที  ( 09.45น. – เป็นต้นไป )  คณะกรรมกำร          
ขอสงวนสิทธิ์เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
4. ข้อก าหนดของจรวดขวดน้ า 



 

 

 4.1  เป็นจรวดขวดน้ ำท่ีต้องใช้แรงขับดันจำกน้ ำและแรงดันอำกำศจำกปั๊มลมเท่ำนั้น 
 4.2  เป็นจรวดขวดน้ ำท่ีประดิษฐ์จำกขวดน้ ำอัดลมขนำดไม่เกิน 1.25  ลิตร  เท่ำนั้น 
 4.3  เป็นจรวดขวดน้ ำท่ีประดิษฐ์จำกขวดน้ ำอัดลมท่ีไม่มีกำรดัดแปลงใดๆบริเวณปำกขวด 
 4.4  เป็นจรวดขวดน้ ำท่ีไม่จ ำกัดรูปแบบ  เช่น จรวด  2 ท่อน 

4.5  เป็นจรวดขวดน้ ำท่ีเมื่อติดต้ังบนฐำนปล่อยฯ แล้วต้องมีขนำดตำมท่ีก ำหนด  
4.6  ไม่อนุญำตให้น ำจรวดขวดน้ ำท่ีไม่ผ่ำนกำรตรวจมำใช้ในกำรแข่งขัน และต้องไม่อนุญำตให้ 

น ำจรวดขวดน้ ำ (รวมถึงบูสเตอร์ / Booster) ของทีมอื่นมำใช้ในกำรแข่งขัน กรณีตรวจพบจะตัดสิทธิ์กำรบันทึกสถิติ 
4.7  ผู้เข้ำแข่งขันต้องน ำจรวดขวดน้ ำท่ีจะใช้ในกำรปล่อยครั้งนั้นให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ก่อนอย่ำงน้อย 2 ล ำ เพื่อส ำรองในกรณีท่ีเกิดข้อขัดข้องในกำรติดต้ังจรวดขวดน้ ำท่ีฐำนปล่อย 
 4.8  ขนำดของฐำนจรวดขวดน้ ำ  ประเภทยิงไกล  ต้องเป็นฐำนจรวดขวดน้ ำขนำดไม่ต่ ำกว่ำ  3  รู 
5.  ข้อก าหนดของฐานปล่อยจรวดขวดน้ า (กรณีที่น ามาเอง) 

5.1  มีขนำดไม่เกินควำมกว้ำง 1.00 เมตร ยำว 1.00 เมตร สูง 1.00เมตร ท้ังนี้เมื่อติดต้ังจรวด 
ขวดน้ ำแล้วเสร็จ (พร้อมปล่อย) ต้องมีขนำดรวมกันแล้วไม่เกินขนำดดังกล่ำวด้วย 
 5.2  ไม่อนุญำตให้มีท่อ / ขวด พักแรงดัน หรืออุปกรณ์ท่ีแสดงเจตนำให้เห็นว่ำมีท่อพักแรงดัน 
 5.3  ต้องไม่มีผลต่อกำรส่งให้จรวดพุ่งขึ้น นอกจำกแรงขับดันจำกน้ ำและแรงดันอำกำศจำกปั๊มลม 

5.4  ต้องสำมำรถเช่ือมต่อวัดควำมดันลม (Pressure Gauge) ท่ีคณะกรรมกำรฯ จัดเตรียมไว้ให้  
ซึ่งท่อลมจะมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยในและภำยนอก 4 x 6 mm. ตำมล ำดับหรือกรณีอื่น ซึ่งต้องแจ้งให้
คณะกรรมกำรฯ ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรปล่อยฯ 

5.5  ผู้เข้ำแข่งขันต้องให้คณะกรรมกำรฯ ตรวจฐำนปล่อยฯ ก่อนน ำไปใช้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 
ข้อก ำหนดฐำนปล่อยจรวดขวดน้ ำ กรณีตรวจพบจะตัดสิทธิ์กำรแข่งขันในรอบนั้น 
6.  ข้อก าหนดการเติมน้ า 
 6.1  ผู้เข้ำแข่งขันต้องใช้น้ ำท่ีคณะกรรมกำรเตรียมให้เท่ำนั้น  ห้ำมใช้น้ ำท่ีน ำมำเอง 

6.2  ไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันผสมวัตถุใดๆ ลงไปในน้ ำท่ีบรรจุภำยในจรวดขวดน้ ำ  
กรณีคณะกรรมกำรฯ ตรวจพบและมีหลักฐำนแสดงว่ำ เจตนำน ำของเหลว และ/หรือ วัสดุใดๆลงไปในจรวดขวดน้ ำ  
คณะกรรมกำรฯ จะตัดสิทธิ์กำรบันทึกสถิติ 
7. ข้อก าหนดการเติมความดัน 

7.1  ข้อก ำหนดท่ัวไป เมื่อเติมควำมดันแล้วให้ผู้เข้ำแข่งขันรอสัญญำณกำรปล่อยจำกคณะกรรมกำร   
ท้ังนี้ต้องอยู่ภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

7.2  ประเภทควำมไกล ใช้ควำมดันไม่เกิน 40 ปอนด์ /ตำรำงนิ้ว ( 40 PSI ) โดยผู้เข้ำแข่งขัน 
สำมำรถเติมควำมดันด้วยตนเองหรือแจ้งให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรให ้

7.3  ประเภทควำมแม่นย ำ ไม่จ ำกัดกำรใช้ควำมดัน 
8.  ข้อก าหนดของการปล่อยจรวดขวดน้ า 

8.1  ล ำดับกำรแข่งขันจำกขั้นตอนกำรจับฉลำก 
8.2 ผู้เข้ำร่วมแข่งขันในล ำดับต่อไป ต้องเข้ำมำเตรียมตัวให้พร้อมในบริเวณท่ีก ำหนด ก่อนท่ีผู้เข้ำแข่งขัน      

ในล ำดับก่อนหน้ำจะท ำกำรปล่อยจรวดขวดน้ ำแล้วเสร็จ หำกไม่มำถือว่ำสละสิทธิ์ในรอบนั้น  
          กรณีท่ีทีมใดไม่สำมำรถเข้ำแข่งขันในล ำดับท่ีก ำหนดไว้ได้ สำมำรถแจ้งเหตุผลท่ีเหมำะสมกับคณะกรรมกำร    
เพื่อเล่ือนกำรแข่งขันภำยในรอบนั้นได้ ท้ังนี้ขึ้นอยูก่ับดุลยพินิจของคณะกรรมกำร 

8.3  เมื่อผู้เข้ำแข่งขันถึงเวลำขึ้นบนเวที ( Platform ) จะต้องติดต้ังฐำนปล่อยและจรวดขวดน้ ำ 



 

 

และปล่อยจรวดขวดน้ ำด้วยตนเอง ให้แล้วเสร็จภำยในเวลำท่ีก ำหนด 
8.4  ก ำหนดกำรปล่อยจรวดขวดน้ ำได้ 2 รอบๆ ละ 1 ครั้ง โดยจะบันทึกสถิติครั้งท่ีดีท่ีสุด 
8.5  ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันสำมำรถเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยท่ีอำจเกิดจำกกำรปล่อยจรวดขวดน้ ำมำด้วย 

ตนเอง เช่น หมวก แว่นตำ เส้ือกันฝน เป็นต้น 
8.6  บริเวณฐำนปล่อย อนุญำตให้เฉพำะผู้แข่งขันเท่ำนั้น 

9.  ข้อก าหนดการนับเวลา 
9.1  ก ำหนดให้ผู้เข้ำแข่งขันติดต้ังจรวดขวดน้ ำกับฐำนปล่อย (Launching pad) และปล่อยจรวด 

ขวดน้ ำออกไปให้แล้วเสร็จภำยใน 5 นำที 
9.2  กำรนับเวลำ จะเริ่มนับเวลำเมื่อผู้เข้ำแข่งขันคนแรกขึ้นบนเวที ( Platform ) 
9.3  กำรหยุดนับเวลำกรณีดังนี้ 
  1) กรณีท่ีสภำพอำกำศแปรปรวนอย่ำงมำก 
  2) กรณีท่ีเกิดเหตุขัดข้องจำกอุปกรณ์ท่ีคณะกรรมกำรฯจัดเตรียมให้และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ 
  3)  กรณีอื่นท่ีได้รับควำมเห็นอันสมควรจำกคณะกรรมกำรฯ 
9.4  กำรเริ่มนับเวลำต่อหลังจำกเหตุในข้อ  6.9.3 ได้คล่ีคลำยแล้วและคณะกรรมกำรฯให้สัญญำณกำรนับ 

10.  การบันทึกผลการแข่งขัน 
 เมื่อผู้เข้ำแข่งขันปล่อยจรวดขวดน้ ำแล้วให้น ำใบบันทึกผลกำรแข่งขัน (Passport ) ไปท่ีจุดบันทึกสถิติ              
ณ จุดท่ีก ำหนด  บันทึกสถิติเป็นทศนิยม 2  ต ำแหน่ง 

11.  การรับจรวดคืน 
 เมื่อกำรแข่งขันแล้วเสร็จ  ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถน ำใบบันทึกสถิติกำรแข่งขัน(Passport ) มำรับจรวดขวดน้ ำ
คืนได้  ณ จุดท่ีก ำหนด 
12.  ข้อก าหนดและกติกาการแข่งขันอื่นๆ 
 12.1   กำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ  ถือเป็นข้อยุติ 
 12.2   ไม่อนุญำตให้มีกำรซ้อมปล่อยจรวดขวดน้ ำ ในสนำมแข่งขันและบริเวณใกล้เคียง 
13.  เกณฑ์การตัดสินให้คะแนน 
 13.1  ประเภทความแม่นย า 
  1)  ผู้เข้ำแข่งขันต้องปล่อยจรวดให้ตกตรงเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ที่ระยะ 70  เมตร จำกฐำนปล่อยฯ    
ท ำกำรบันทึกสถิติโดยวัดระยะจำกจุดเป้ำหมำยถึงจุดตก(ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) 
  2)  ในกรณีท่ีจุดตกของจรวดขวดน้ ำอยู่นอกพื้นท่ีท่ีก ำหนด  คณะกรรมกำรฯจะ 
ไม่ท ำกำรบันทึกสถิติครั้งนั้นให้โดยพื้นท่ีวงกลมท่ีก ำหนดไว้มีรัศมี  5 เมตร 

13.2  ประเภทความไกล 
 1)  ผู้เข้ำแข่งขันต้องปล่อยจรวดขวดน้ ำให้ตกไกลท่ีสุดจำกฐำนปล่อย  บันทึกสถิติ 

โดยกำรวัดระยะทำงจำกจุดปล่อยถึงจุดท่ีจรวดขวดน้ ำตกสู่พื้นและหยุดนิ่งแล้ว  ในขอบเขตพื้นท่ีสนำมแข่งขันที่
ก ำหนดไว้ 

 2) ในกรณีท่ีจรวดขวดน้ ำตกแตกกระจำยให้วัดช้ินส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 
3)  กรณีท่ีจุดตกของจรวดขวดน้ ำอยู่นอกพื้นท่ีท่ีก ำหนดไว้ (Fairway) คณะกรรมกำรฯ 

จะไม่ท ำกำรบันทึกสถิติครั้งนั้น 
4)  กรณีท่ีจรวดขวดน้ ำตกน้อยกว่ำระยะ  100 เมตร  คณะกรรมกำรฯจะไม่บันทึกสถิติครั้งนั้น 



 

 

4. รางวัลการแข่งขัน   

เกียรติบัตรกำรแข่งขันจรวดขวดน้ ำ  ประเภทควำมแม่นย ำ 
           - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญทอง  สถิติระยะทำง 0 – 1 เมตร 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญเงิน  สถิติระยะทำง 1.01 –2.00  เมตร 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญทองแดง  สถิติระยะทำง 2.01 –5.00  เมตร 
 

 เกียรติบัตรการแข่งขันจรวดขวดน้ า  ประเภทความไกล 
           - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญทอง  สถิติระยะทำง 200 เมตรขึ้นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญเงิน  สถิติระยะทำง 151 – 199 เมตร 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญทองแดง  สถิติระยะทำง 100 – 150 เมตร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. เกณฑ์การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

1. ระดับผู้เข้าประกวด 
  ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. จ านวนผู้เข้าประกวด 
       - ผลงำน  1  ผลงำน / 1 คน   

3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
  น ำเสนอ และตอบข้อซักถำมของคณะกรรมกำรไมเ่กิน 12 นำที / 1 ส่ือ 

4. วิธีการประกวด 
 4.1 ส่ือนวัตกรรมจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 9 กลุ่ม ดังนี้  
  4.1.1  ปฐมวัย   
  4.1.2  ภำษำไทย 

4.1.3  คณิตศำสตร์ 
4.1.4  กำรงำนอำชีพ 
4.1.5  ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 
4.1.6  สังคมศึกษำ ศำสนำ และ วัฒนธรรม 
4.1.7  สุขศึกษำ 



 

 

4.1.8  วิทยำศำสตร์ 
4.1.9  ศิลปะ 

 4.2 ผู้เข้ำประกวดจะต้องจับล ำดับ ก่อนกำรประกวด 30 นำที 
4.3 ผู้เข้ำประกวดสำมำรถจัดเตรียมส่ือนวัตกรรมภำยในห้อง ก่อนกำรประกวด 15 นำที 
4.4 ผู้เข้ำประกวดต้องน ำเสนอส่ือนวัตกรรมต่อคณะกรรมกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรได้ซักถำม 
4.5 ส่งรำยงำนกำรใช้ส่ือนวัตกรรม  ณ  กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

ศรีสะเกษ / ศูนย์วิทยำศำสตร์ (โรงเรียนขุนหำญวทิยำสรรค์)  ในวันท่ี  16  มกรำคม  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม 100 คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. รูปแบบการผลิตสื่อ    
     1.1  ออกแบบส่ืออย่ำงเป็นระบบ  เนื้อหำมีควำมสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนกำรเรียนรู้ 
 1.2  ส่งเสริมและพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียน 
 1.3  เป็นส่ือท่ีไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่นมำโดยตรง 
 1.4  เป็นส่ือท่ีส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่นักเรียน 

20 
 
 
 

2. คู่มือการผลิตและข้ันตอนการใช้สื่อ   
 2.1  มีเทคนิคและกระบวนกำรผลิตท่ีชัดเจน 
 2.2  มีเนื้อหำสอดคล้องกับสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 2.3  กำรน ำเสนอส่ือเป็นไปตำมล ำดับข้ันตอนของหลักวิชำกำร 
 2.4  ควำมยำกง่ำยเหมำะสมกับระดับช้ัน / ช่วงช้ัน 
 2.5  มีคุณค่ำและประโยชน์กับผู้สอน  และผู้เรียน  

20 

3. สรุปรายงานผลการน าไปใช ้    
 3.1  มีเอกสำรรำยงำนผลกำรน ำไปใช้ท่ีถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
 3.2  มีเอกสำรเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับและตรวจสอบได้ 
 3.3  มีเอกสำรแสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนกัเรียนท่ีเกิดจำกำรใช้ส่ือ 
 3.4  รำยงำนกำรใช้จัดท ำเพื่อแสดงผล  และยืนยันประโยชน์ของส่ือต่อกำรเรียนกำรสอน 
  ***มิใช่จัดท ำเพื่อกำรประกวดส่ือเท่ำนั้น 

20 

4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  20 



 

 

 4.1  มีควำมทันสมัยแปลกใหม่ 
 4.2  มีควำมคงทน  ประหยัด  หำง่ำยในท้องถิ่น 
 4.3  ใช้ประกอบกำรสอนได้ง่ำยและสะดวก 
 4.4  กำรจัดแสดงเรียบง่ำย  และมีคุณค่ำ 
5. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ    
 5.1  ควำมเหมำะสมของเวลำในกำรน ำเสนอ 
 5.2  มีเทคนิคในกำรน ำเสนอท่ีเหมำะสมน่ำสนใจ 
 5.3  มีควำมมั่นใจชัดเจนในกำรตอบค ำถำม 
 5.4  บุคลิกภำพ  ท่วงที  วำจำของผู้รำยงำน 

20 

 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
6.รางวัลการประกวด 
 เกียรติบัตร 
          - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญทอง  คะแนนต้ังแต่ 80   คะแนนขึ้นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญเงิน  คะแนนต้ังแต่    70-79   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญทองแดง  คะแนนต้ังแต่    60-69 คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภำพชมเชย   คะแนนต้ังแต่    50-59 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : กลุ่มสาระ.................................................... 

สถานที่..................................วัน/เดือน/ป.ี................... เวลา ......................... 
กรรมการผู้ตัดสิน  …………………………………………โรงเรียน……………………………โรงเรียน ………………………………… 

เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม 100 คะแนน  ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

1. รูปแบบการผลิตสื่อ    
  1.1  ออกแบบส่ืออย่ำงเป็นระบบ เนื้อหำมีควำมสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนกำร
เรียนรู ้
  1.2  ส่งเสริมและพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียน 
  1.3  เป็นส่ือท่ีไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่นมำโดยตรง 
  1.4  เป็นส่ือท่ีส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่นักเรียน 

20  

2. คู่มือการผลิตและข้ันตอนการใช้สื่อ   
  2.1  มีเทคนิคและกระบวนกำรผลิตท่ีชัดเจน 
  2.2  มีเนื้อหำสอดคล้องกับสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
  2.3  กำรน ำเสนอส่ือเป็นไปตำมล ำดับข้ันตอนของหลักวิชำกำร 
  2.4  ควำมยำกง่ำยเหมำะสมกับระดับช้ัน / ช่วงช้ัน 
  2.5  มีคุณค่ำและประโยชน์กับผู้สอน  และผู้เรียน  

20  

3. สรุปรายงานผลการน าไปใช ้    
  3.1  มีเอกสำรรำยงำนผลกำรน ำไปใช้ท่ีถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
  3.2  มีเอกสำรเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับและตรวจสอบได้ 
  3.3  มีเอกสำรแสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนท่ีเกิดจำกำรใช้ส่ือ 
  3.4  รำยงำนกำรใช้จัดท ำเพื่อแสดงผล  และยืนยันประโยชน์ของส่ือต่อกำรเรียน 
กำรสอน    *** มิใช่จัดท ำเพื่อกำรประกวดส่ือเท่ำนั้น 

20  

4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  
  4.1  มีควำมทันสมัยแปลกใหม่ 
  4.2  มีควำมคงทน  ประหยัด  หำง่ำยในท้องถิ่น 
  4.3  ใช้ประกอบกำรสอนได้ง่ำยและสะดวก 
  4.4  กำรจัดแสดงเรียบง่ำย  และมีคุณค่ำ 

20  



 

 

5. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ    
  5.1  ควำมเหมำะสมของเวลำในกำรน ำเสนอ 
  5.2  มีเทคนิคในกำรน ำเสนอท่ีเหมำะสมน่ำสนใจ 
  5.3  มีควำมมั่นใจชัดเจนในกำรตอบค ำถำม 
  5.4  บุคลิกภำพ  ท่วงที  วำจำของผู้รำยงำน 

20  

รวม 100  

 
 

ลงช่ือ…………………………………………กรรมกำร 
      (...............................................) 

             (ตัวบรรจง) 

     ลงช่ือ………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
      (...............................................) 

              (ตัวบรรจง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

8. เกณฑ์การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน 
1. วัตถุประสงค์  

เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ และประสบกำรณ์ ด้ำนอำกำศพลศำสตร์ขั้นพื้นฐำนของกำรบิน ให้กับเยำวชนและ
ผู้สนใจ  
2. กติกาทั่วไป  



 

 

2.1 ผู้แข่งขันอยู่ในระดับประถมศึกษำท่ี 1 - 3 จ ำนวนผู้แข่งขันทีมละ 2 คน 
2.2 วัสดุท่ีใช้ กระดำษขนำด A5 ชนิด 70 แกรม  
2.3 กำรพับ จะต้องพับจำกกระดำษแผ่นเดียว โดย ห้ำมตัดออกหรือต่อเติม  
2.4 ให้เขียน ช่ือ – นำมสกุล และโรงเรียน ลงบนเครื่องร่อนฯท่ีใช้แข่งขัน  

3. การเตรียมตัวก่อนเข้าแข่งขัน  
3.1 กรรมกำรจะเรียกช่ือผู้แข่งขันทุกทีม พร้อมท้ังแจกกระดำษ ให้ทีมละ 2 แผ่น  
3.2 ผู้แข่งขันจะต้องพับกระดำษตำมข้อ 3.1 ภำยในสำยตำกรรมกำร ให้แล้วเสร็จภำยใน 5 นำที ท้ังนี้ปริมำณ

ทีมเข้ำแข่งขันอยู่ในดุลยพินิจของกรรมกำร พร้อมท้ังเขียนช่ือทีมและโรงเรียนลงบนเครื่องร่อนฯ แล้วเสร็จจึงส่งให้
กรรมกำรตรวจรับเพื่อลงช่ือก ำกับ และท ำกำรทดสอบเครื่องร่อน จำกนั้นให้ผู้แข่งขันเก็บรักษำเครื่องร่อนไว้กับตัวเพื่อ
รอเรียกเข้ำแข่งขันต่อไป  
4. กติกาการร่อน  

4.1 ผู้แข่งขันจะต้องปล่อยเครื่องร่อนด้วยมือเท่ำนั้น และอยู่ในกรอบเส้นท่ีก ำหนดให้  
4.2 ผู้แข่งขันจะต้องอยู่บนพื้นรำบระดับเดียวกับท่ีเครื่องร่อนฯ  
4.3 แต่ละทีมจะร่อนได้ 2 ครั้ง (ในรอบท่ี1และรอบท่ี 2) เอำครั้งท่ีนำนท่ีสุดเป็นเกณฑ์  
4.4 เริ่มกำรแข่งขันกรรมกำรจะเรียกช่ือทีมแข่งขัน ตำมล ำดับเข้ำสู่จุดปล่อยเครื่องร่อนและจะขำนช่ือทีมหำก

ถูกต้องผู้แข่งขันจะต้องยกมือตอบรับ จำกนั้นจะให้สัญญำณ “ ปล่อย " กรรมกำรจะเริ่มจับเวลำเมื่อเครื่องร่อนพ้นจำก
มือ และส้ินสุดกำรร่อนเมื่อเครื่องร่อนสัมผัสพื้น (กรณีเครื่องร่อนชนส่ิงกีดขวำงให้ถือว่ำส้ินสุดเวลำ)  

4.5 เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

โดยใช้สูตร 100 x เวลำท่ีร่อนในรอบท่ีดีท่ีสุดของทีมแข่งขัน 
               เวลำท่ีร่อนท่ีนำนท่ีสุดของทุกทีมท่ีเข้ำแข่งขัน 
 

หมายเหตุ  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สุด 
รำงวัลกำรแข่งขัน  
 เกียรติบัตร 
           - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญทอง คะแนนต้ังแต่ 80   คะแนนขึ้นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญเงิน คะแนนต้ังแต่    70-79   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญทองแดง คะแนนต้ังแต่    60-69 คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภำพชมเชย  คะแนนต้ังแต่    50-59 คะแนน 

9. เกณฑ์การแข่งขันเคร่ืองร่อน ประเภทร่อนไกล 
 
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน 
 -  ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6    
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

เป็นทีมๆละ 2  คน 
3. วิธีการแข่งขัน 

1) กำรสร้ำงเครื่องร่อนต้องสร้ำงจำกวัสดุท่ียังไม่ข้ึนรูปใดๆ ท้ังส้ิน มำสร้ำงพร้อมกันทุกทีมในสนำมแข่งขัน 
(ห้ำมใช้ไม้บัลซ่ำ)  

2) ผู้แข่งขันสำมำรถสร้ำงจ ำนวนกี่ล ำก็ได้ภำยในระยะเวลำ 3 ช่ัวโมง  



 

 

3) ขนำดควำมยำวของปีกเครื่องร่อนอยู่ระหว่ำง 30 - 50 เซนติเมตร (กำงปีกออก)  
4) ขนำดควำมยำวล ำตัวเครื่องร่อนอยู่ระหว่ำง 30 - 50 เซนติเมตร  
5) น้ ำหนักรวมเครื่องร่อนไม่เกิน 30 กรัม  
6) หลังจำกสร้ำงเสร็จผู้เข้ำแข่งขันต้องน ำเครื่องร่อนมำให้คณะกรรมตรวจรับและเซ็นช่ือก ำกับทุกครั้ง  
7) ผู้เข้ำแข่งขันจะต้องปล่อยเครื่องร่อนด้วยมือหรืออุปกรณ์ปล่อยท่ีกรรมกำรจัดเตรียมไว้ให้ (ผู้เข้ำแข่งขัน

สำมำรถเลือกใช้ด้วยตนเอง)  
8) ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถปล่อยเครื่องร่อนได้ไม่เกนิ 3 ครั้ง โดยเลือกเอำครั้งท่ีได้ระยะทำงไกลท่ีสุด เป็นเกณฑ์

ตัดสิน  
9) ผลกำรแข่งขันวัดระยะทำงตรงจำกจุดปล่อยถึงจุดท่ีเครื่องร่อนหยุดนิ่งโดยวัดจำกส่วนหัวของเครื่องร่อน 

และเครื่องร่อนต้องอยู่ในบริเวณพื้นท่ีแข่งขันเท่ำนั้น   
 

                      
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงพื้นท่ีแข่งขัน 
 
 
 
 
10) เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนเต็ม 100 คะแนนประกอบด้วย  

คะแนนการร่อน 70  คะแนน 
โดยใช้สูตร 70 x ระยะทำงท่ีร่อนไกลในรอบท่ีดีท่ีสุดของทีมแข่งขัน 

                 ระยะทำงท่ีร่อนไกลท่ีสุดของทุกทีมท่ีเข้ำแข่งขัน 
หมายเหตุ  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สุด 
 
 
รางวัลการแข่งขัน  เกียรติบัตร 
           - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญทอง คะแนนต้ังแต่ 80   คะแนนขึ้นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญเงิน คะแนนต้ังแต่    70-79   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญทองแดง คะแนนต้ังแต่    60-69 คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภำพชมเชย  คะแนนต้ังแต่    50-59 คะแนน 
 
   
 

45  องศำ 45  องศำ 

พื้นท่ีแข่งขัน แนวเส้นอ้ำงอิง แนวเส้นอ้ำงอิง 

จุดปล่อยเครื่องร่อน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  เกณฑ์การแข่งขันเคร่ืองร่อน ประเภทร่อนนาน 
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน 
 -  ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6    
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  เป็นทีมๆละ 2  คน 
3. วิธีการแข่งขัน 

1) กำรสร้ำงเครื่องร่อนต้องสร้ำงจำกวัสดุท่ียังไม่ข้ึนรูปใดๆ ท้ังส้ิน มำสร้ำงพร้อมกันทุกทีมในสนำมแข่งขัน 
(ห้ำมใช้ไม้บัลซ่ำ)  

2) ผู้แข่งขันสำมำรถสร้ำงจ ำนวนกี่ล ำก็ได้ภำยในระยะเวลำ 3 ช่ัวโมง  
3) ขนำดควำมยำวของปีกเครื่องร่อนระหว่ำง 30 - 50 เซนติเมตร (กำงปีกออก)  
4) ขนำดควำมยำวล ำตัวของเครื่องร่อนระหว่ำง 30 - 50 เซนติเมตร  
5) น้ ำหนักเครื่องร่อนอยู่ระหว่ำง 14 – 30 กรัม  
6) หลังจำกสร้ำงเสร็จผู้เข้ำแข่งขันต้องน ำเครื่องร่อนมำให้คณะกรรมตรวจรับและเซ็นช่ือก ำกับทุกครั้ง 
7) ผู้เข้ำแข่งขันจะต้องปล่อยเครื่องร่อนด้วยมือหรืออุปกรณ์ปล่อยท่ีกรรมกำรจัดเตรียมไว้ให้ (ผู้เข้ำแข่งขัน

สำมำรถเลือกใช้ด้วยตนเอง)  
8) ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถปล่อยเครื่องร่อนได้ไม่เกนิ 3 ครั้ง โดยเลือกเอำครั้งท่ีร่อนได้เวลำนำนท่ีสุดเป็นเกณฑ์ตัดสินด้วย
มือหรืออุปกรณ์ปล่อยท่ีกรรมกำรจัดเตรียมไว้ให้  (ผู้แข่งขันสำมำรถเลือกใช้ได้ด้วยตนเอง  

9) ผลกำรแข่งขันเริ่มจับเวลำเมื่อเครื่องร่อนถูกปล่อยออกจำกมือ หรือ อุปกรณ์ปล่อย และส้ินสุดกำรจับเวลำ
เมื่อเครื่องร่อนแตะพื้นหรือส้ินสภำพกำรร่อน  

10) เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับเขตและระดับภำค คะแนนเต็ม 100 คะแนนประกอบด้วย 
 



 

 

คะแนนการร่อน 70 คะแนน   
โดยใช้สูตร   

 70   x        ระยะเวลำท่ีร่อนนำนท่ีสุดของทีมแข่งขัน 
  
                                    ระยะเวลำท่ีร่อนนำนท่ีสุดของทุกทีมท่ีเข้ำแข่งขัน

                                                           
คะแนนสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรม 30 คะแนน ประกอบด้วย  

1. ควำมรู้ท่ีน ำวัสดุมำใช้ในกำรสร้ำงเครื่องร่อน     10 คะแนน  
2. กำรออกแบบและกำรเลือกใช้วัสดุ   5 คะแนน  
3. กำรท ำงำนเป็นทีม     5 คะแนน  
4. มำรยำทในกำรเล่นเครื่องร่อน    5 คะแนน  
5. ควำมคิดสร้ำงสรรค์     5 คะแนน 

 
อุปกรณ์ปล่อยเคร่ืองร่อน ประกอบด้วย ด้ำมถือ ควำมยำวไม่เกิน 10 เซนติเมตร ใช้เกี่ยวยำงวงรัดของวงใหญ ่(รูปท่ี 
1.3.1) โดยกรรมกำรจัดหำให้ (ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถเลือกใช้ด้วยตนเอง) 
หมายเหตุ  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สุด 
รางวัลการแข่งขัน เกียรติบัตร 
          - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญทอง คะแนนต้ังแต่ 80    คะแนนขึ้นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญเงิน คะแนนต้ังแต่    70 - 79   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภำพเหรียญทองแดง คะแนนต้ังแต่    60 - 69  คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภำพชมเชย  คะแนนต้ังแต่    50 - 59  คะแนน 
 


