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กิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 

โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  

ครั้งที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 วันที่ 21-22 ธันวาคม 2561   

ณ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมและโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 
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ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

จ านวน 13  กิจกรรม 
 

ที ่ รายการ ประเภท 
ระดับ 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์ ทีม  3  คน ป.4-5 ม.1-2 ม.4-5 

2 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ทีม  3  คน ป.4-5 - - 

3 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ทีม  3  คน - ม.1-2 ม.4-5 
4 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ เดี่ยว ป.4-5 ม.1-2 ม.4-5 

5 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ทีม  3  คน ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 
6 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) เดี่ยว - 

 
หมายเหตุ   กิจกรรมที่มีการคัดเลือกตัวแทนเพ่ือไปแข่งขันต่อในระดับภาคฯ  ได้แก่ 
  1. โครงงานวิทยาศาสตร์ (ป.4-5) , (ม.1-2) และ  (ม.4-5) 

2. หุ่นยนต์บังคับมือ (ป.4-5)  
3. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ม.1-2) และ  (ม.4-5) 
4. ทักษะคอมพิวเตอร์ (ป.4-5) , (ม.1-2) และ  (ม.4-5) 
5. สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) 
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1. เกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

  - ระดับประถมศกึษาปีที่  4 - 5   
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่  1 - 2  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่  4 - 5 

2. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ผู้เข้าประกวดในแต่ละระดับ เป็นทีมๆ ละ  3  คน  แต่ละทีมเข้าประกวด 1 โครงงาน 
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 น าเสนอพร้อมกับตอบค าถามคณะกรรมการ  ไม่เกิน 18 นาที / 1 โครงงาน   
4. วิธีการประกวด 
 4.1 เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภททดลอง  ประเภทส ารวจ  และประเภทสิ่งประดิษฐ์) 
 4.2 ใหผูเขาประกวดจัดท ารายงานโครงงานฉบับสมบูรณ โดยใชรูปแบบตัวอักษร (Font) TH sarabunPSK 
ขนาด 16 พอยต (Points)  ทีม่ีจ านวนหนา้ไมเ่กิน 50 หนา้  จ านวน 5 ชุด  ( พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ) โดยส่งให้
คณะกรรมการ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ในเวลาราชการ ทีก่องการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด               
ศรีสะเกษ   
 4.3 ผู้เข้าประกวดจัดท าป้ายแสดงโครงงาน  โดยเนนการน าเสนอกระบวนการหรือผลผลิตที่ผูเขาประกวดลง
มือปฏิบัติ ไมเนนทฤษฎี ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น  3 แผ่น แผ่นกลางมีขนาด 60x120 เซนติเมตร  แผ่นข้างมีขนาด 
60 x 60 เซนติเมตร 
 
 
 

ชื่อโรงเรียน................................................. 
ชื่อโครงงาน................................................ 

(สูงไม่เกิน  50  ซ.ม.) 
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4.4 ผู้เข้าประกวดต้องน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ  เพื่อให้คณะกรรมการซักถาม 

  4.5 โครงงานที่ส่งเข้าประกวด  ต้องไม่เป็นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อื่นและต้องเป็นโครงงานที่ไมเ่คย
ผ่านการคัดเลือกจากระดับต่างๆ มาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
5. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ( 10 คะแนน ) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. ความแปลกใหม่ของโครงงาน 5 

2. การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 5 

 ตอนที่  2  การเขียนรายงาน   ( 22 คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. ความถูกต้องตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานการจัดท าโครงงาน 

 (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 
 

     - มีครบทุกหัวข้อ และจัดล าดับถูกต้อง 5 
     - มีครบทุกหัวข้อ แต่จัดล าดับไม่ถูกต้อง 3 

     - มีไมค่รบทุกหัวข้อ   1 
2. ความสมบูรณ์ของเนื้อหาในการเขียนรายงานการจัดท าโครงงาน 

 (เลือกใหค้ะแนน 1 ข้อ) 
 

     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 95% 9 

60  ซ.ม. 60  ซ.ม. 120  ซ.ม. 
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     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 85% 7 

     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 75% 5 
     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 65% 3 

     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 55% 1 
3. การใช้ภาษา (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

     - ใช้ภาษาถูกหลักไวยากรณ์ 5 

     - มีการสะกดค าผิดไม่เกิน 3 ค า 3 
     - มีการสะกดค าผิดมากกว่า 3 ค า 1 

4. เอกสารอา้งอิง (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

     - เอกสารอา้งอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า 95% 3 
     - เอกสารอา้งอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไมน่้อยกว่า 85% 2 

     - เอกสารอา้งอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า 75% 1 

ตอนที่  3  วิธีการด าเนินงาน ( 18 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. การก าหนดปัญหา (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
        - ประเด็นปญัหามีความเฉพาะเจาะจง และชัดเจนดีมาก 5 

        - ประเด็นปญัหามีความเฉพาะเจาะจง แต่ยังไมช่ัดเจน 3 

        - ประเด็นปญัหาไม่เฉพาะเจาะจง 1 
2. การด าเนินงาน  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

    - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน สื่อความหมายอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 7 

    - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน สื่อความหมายอย่างชัดเจน 5 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

      - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน สื่อความหมายไม่ชัดเจน 3 
      - ด าเนินงานไมเ่ป็นล าดับขั้นตอน สื่อความหมายไม่ชัดเจน 1 

3. การแปลผลและสรุปผล  (เลือกใหค้ะแนน 1 ข้อ)  

    - แปลผลถูกตอ้ง และสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล 3 
    - แปลผลบางส่วนถูกต้อง และสรุปผลไมส่อดคล้องกับข้อมูล 2 

    - แปลผลบางส่วนไม่ถูกต้อง และสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล 1 

4. การอภิปราย  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
    - อภิปรายผลได้ถูกต้อง สมบูรณ์ พร้อมมีขอ้มูลประกอบ 3 

    - อภิปรายผลได้ถูกต้อง แต่ไมม่ีขอ้มลูประกอบ 2 



5 
 

    - อภิปรายผลถูกตอ้งเพียงบางส่วน 1 
 
 
 
 

         ตอนที่  4 การน าเสนอ : จัดแสดงผลงาน (20 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. การน าเสนอข้อมูล (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไมน่้อยกว่า 95% 7 

    - จดัเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไมน่้อยกว่า 85% 5 
    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไมน่้อยกว่า 75% 3 

    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไมน่้อยกว่า 65% 1 

2. มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานที่เหมาะสม  
(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 

 

    - อุปกรณป์ระกอบการแสดงโครงงานมีความเหมาะสมทั้งหมด 3 
    - อุปกรณป์ระกอบการแสดงโครงงานบางส่วนมีความเหมาะสม 2 

    - อุปกรณป์ระกอบการแสดงโครงงานไม่เหมาะสม 1 

3. รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ  (เลือกใหค้ะแนน 1 ข้อ)  
    - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไมน่้อยกว่า 95% 5 

    - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไมน่้อยกว่า 85% 4 

    - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไมน่้อยกว่า 75% 3 
    - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไมน่้อยกว่า 65% 2 

    - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไมน่้อยกว่า 55% 1 

4. มีความประณีต สวยงาม  (เลือกใหค้ะแนน 1 ข้อ)  
    - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใช้เหมาะสมทั้งหมด 3 

    - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใช้เหมาะสมเพียงบางส่วน 2 
    - สะอาด ตัวหนังสือ และสีที่ใช้ไมเ่หมาะสม 1 

5. การใช้แผงโครงงานตามขนาดที่ก าหนด (เลือกใหค้ะแนน 1 ข้อ)  

    - ใช้แผงโครงงานตามขนาดที่ก าหนด 2 
    - ใช้แผงโครงงานแตกต่างจากขนาดที่ก าหนด 0 

          ตอนที่ 5 การน าเสนอ : การบรรยาย  (20 คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. ความสมบูรณของเนื้อหา (เลือกใหคะแนน 1 ขอ)  

    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถวนไมนอยกวา 95% 7 
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    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาครบถวนไมนอยกวา 85% 5 

    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาครบถวนไมนอยกวา 75% 3 
    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาครบถวนไมนอยกวา 65% 1 

2. ทักษะการน าเสนอ (เลือกใหคะแนน 1 ขอ)  
     - มีทักษะในการน าเสนอครบถวนไมนอยกวา 95% 10 

     - มีทักษะในการน าเสนอครบถวนไมนอยกวา 85% 8 

     - มีทักษะในการน าเสนอครบถวนไมนอยกวา 75% 6 
     - มีทักษะในการน าเสนอครบถวนไมนอยกวา 65% 4 

     - มีทักษะในการน าเสนอครบถวนไมนอยกวา 55% 2 

3. การมีสวนรวมของสมาชิกภายในกลุม (เลือกใหคะแนน 1 ขอ)  
    - สมาชิกในกลุมทุกคนมีสวนรวมในการน าเสนอผลงาน 3 

    - สมาชิกในกลุมมีการน าเสนอผลงานไมครบทุกคน 1 

          ตอนที่ 6 การตอบข้อซักถาม (10 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. การตอบค าถาม (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
    - ตอบค าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไมน่้อยกว่า 95% 7 

    - ตอบค าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไมน่้อยกว่า 85% 5 

    - ตอบค าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไมน่้อยกว่า 75% 3 
    - ตอบค าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไมน่้อยกว่า 65% 1 

2. การมีสว่นร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม (เลือกใหค้ะแนน 1 ข้อ)  

     - สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 3 
     - สมาชิกในกลุ่มรว่มกันตอบค าถามไม่ครบทุกคน 1 

** หมายเหตุ    
1. เวลาที่ใช้ในการน าเสนอไม่เกิน  9 นาที และเวลาตอบข้อซักถามไม่เกิน 9 นาท ี
2. สามารถน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ได้ และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง 
3. รูปเลมรายงานที่มีจ านวนหนาเกิน 50 หนา จะถูกตัดคะแนน 5 คะแนน 
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6.รางวัลการประกวด 
 เกียรติบัตร 
          - เกียรติบัตรระดบัคุณภาพเหรียญทอง  คะแนนตั้งแต่    80-100  คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  คะแนนตั้งแต่    70-79   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  คะแนนตั้งแต่    60-69 คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย   คะแนนตั้งแต่    50-59 คะแนน 
          - เกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด   คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  50     
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดโครงงาน  :  กลุ่มสาระ ...........................................ระดับ...................................................... 
ชื่อโครงงาน............................................................................................................................................... 
สถานที่........................................วัน/เดือน/ปี..................................... เวลา ............................................ 
กรรมการผู้ตัดสิน  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

          โรงเรียน………………………………………………..…..………………...... สังกัด…องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ.... 

เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ดังนี ้
ตอนที่ 1  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ( 10 คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

1. ความแปลกใหม่ของโครงงาน 5  

2. การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 5  
รวม 10  

 ตอนที่  2  การเขียนรายงาน   ( 22 คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

1. ความถูกต้องตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานการจัดท าโครงงาน 

 (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 
  

     - มีครบทุกหัวข้อ และจัดล าดับถูกต้อง 5  
     - มีครบทุกหัวข้อ แต่จัดล าดับไม่ถูกต้อง 3  

     - มีไมค่รบทุกหัวข้อ   1  

2. ความสมบูรณ์ของเนื้อหาในการเขียนรายงานการจัดท าโครงงาน 
 (เลือกใหค้ะแนน 1 ข้อ) 

  

     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 95% 9  
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     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 85% 7  

     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมน่้อยกว่า 75% 5  
     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 65% 3  

     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 55% 1  
3. การใช้ภาษา (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

    - ใช้ภาษาถูกหลักไวยากรณ์ 5  

     - มีการสะกดค าผิดไมเ่กิน 3 ค า 3  
     - มีการสะกดค าผิดมากกว่า 3 ค า 1  

4. เอกสารอา้งอิง (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

     - เอกสารอา้งอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า 95% 3  
     - เอกสารอา้งอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า 85% 2  

     - เอกสารอา้งอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า 75% 1  

รวม 22  

ตอนที่  3  วิธีการด าเนินงาน ( 18 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

1. การก าหนดปัญหา (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

        - ประเด็นปญัหามีความเฉพาะเจาะจง และชัดเจนดีมาก 5  
        - ประเด็นปญัหามีความเฉพาะเจาะจง แต่ยังไมช่ัดเจน 3  

        - ประเด็นปญัหาไมเ่ฉพาะเจาะจง 1  
2. การด าเนินงาน  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

    - ด าเนินงานเปน็ล าดับขั้นตอน สื่อความหมายอย่างชัดเจนและเข้าใจงา่ย 7  

    - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน สื่อความหมายอย่างชัดเจน 5  
    - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน สื่อความหมายไม่ชัดเจน 3  

    - ด าเนินงานไมเ่ป็นล าดับขั้นตอน สื่อความหมายไม่ชัดเจน 1  

3. การแปลผลและสรุปผล  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   
    - แปลผลถูกตอ้ง และสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล 3  

    - แปลผลบางส่วนถูกต้อง และสรุปผลไม่สอดคล้องกับข้อมูล 2  
    - แปลผลบางส่วนไม่ถูกต้อง และสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล 1  

4. การอภิปราย  (เลือกใหค้ะแนน 1 ข้อ)   

    - อภิปรายผลได้ถูกต้อง สมบูรณ์ พร้อมมีขอ้มูลประกอบ 3  
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    - อภิปรายผลได้ถูกต้อง แต่ไมม่ีขอ้มูลประกอบ 2  

    - อภิปรายผลถูกตอ้งเพียงบางส่วน 1  
รวม 18  

 
 
 

        ตอนที่  4 การน าเสนอ : จัดแสดงผลงาน (20 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

1. การน าเสนอข้อมูล (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไมน่้อยกว่า 95% 7  
    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไมน่้อยกว่า 85% 5  

    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไมน่้อยกว่า 75% 3  

    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไมน่้อยกว่า 65% 1  
2. มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานที่เหมาะสม  
(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 

  

    - อุปกรณป์ระกอบการแสดงโครงงานมีความเหมาะสมทั้งหมด 3  

    - อุปกรณป์ระกอบการแสดงโครงงานบางส่วนมีความเหมาะสม 2  

    - อุปกรณป์ระกอบการแสดงโครงงานไม่เหมาะสม 1  

 

        
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก

กรรมการ 
3. รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ  (เลือกใหค้ะแนน 1 ข้อ)   

    - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไมน่้อยกว่า 95% 5  

    - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไมน่้อยกว่า 85% 4  
    - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไมน่้อยกว่า 75% 3  

    - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไมน่้อยกว่า 65% 2  

    - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไมน่้อยกว่า 55% 1  
4. มีความประณีต สวยงาม  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

    - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใช้เหมาะสมทั้งหมด 3  

    - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใช้เหมาะสมเพียงบางส่วน 2  
    - สะอาด ตัวหนังสือ และสีที่ใช้ไมเ่หมาะสม 1  
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5. การใช้แผงโครงงานตามขนาดที่ก าหนด (เลือกใหค้ะแนน 1 ข้อ)   

    - ใช้แผงโครงงานตามขนาดที่ก าหนด 2  
    - ใช้แผงโครงงานแตกต่างจากขนาดที่ก าหนด 0  

รวม 20  

ตอนที่ 5 การน าเสนอ : การบรรยาย  (20 คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

1. ความสมบูรณของเนื้อหา (เลือกใหคะแนน 1 ขอ)   

    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาครบถวนไมนอยกวา 95% 7  
    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาครบถวนไมนอยกวา 85% 5  

    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาครบถวนไมนอยกวา 75% 3  

    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาครบถวนไมนอยกวา 65% 1  
2. ทักษะการน าเสนอ (เลือกใหคะแนน 1 ขอ)   

     - มีทักษะในการน าเสนอครบถวนไมนอยกวา 95% 10  

     - มีทักษะในการน าเสนอครบถวนไมนอยกวา 85% 8  
     - มีทักษะในการน าเสนอครบถวนไมนอยกวา 75% 6  

     - มีทักษะในการน าเสนอครบถวนไมนอยกวา 65% 4  

     - มีทักษะในการน าเสนอครบถวนไมนอยกวา 55% 2  
3. การมีสวนรวมของสมาชิกภายในกลุม (เลือกใหคะแนน 1 ขอ)   

    - สมาชิกในกลุมทุกคนมีสวนรวมในการน าเสนอผลงาน 3  
    - สมาชิกในกลุมมีการน าเสนอผลงานไมครบทุกคน 1  

รวม 20  

 

          ตอนที่ 6 การตอบข้อซักถาม (10 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

1. การตอบค าถาม (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

    - ตอบค าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่
น้อยกว่า 95% 

7  

    - ตอบค าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่ 5  



12 
 

น้อยกว่า 85% 

    - ตอบค าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่
น้อยกว่า 75% 

3  

    - ตอบค าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่
น้อยกว่า 65% 

1  

2. การมีสว่นร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม (เลือกใหค้ะแนน 1 ข้อ)   
     - สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 3  

     - สมาชิกในกลุ่มรว่มกันตอบค าถามไม่ครบทุกคน 1  

รวม 10  
 

ลงชื่อ……………………………………………กรรมการ 
                          (............................................................) 
 
     ลงชื่อ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                 (............................................................ ) 

                 ประธานกรรมการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เกณฑก์ารแข่งขันหุ่นยนต์ 
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1. การแข่งขันแบ่งออกเป็น  3  ระดับ  คือ 

- ระดับประถมศึกษาปีที่  4 - 5 
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 

 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

โรงเรียนส่งตัวแทนระดับละ  1  ทีมๆ ละ 3 คน   
3. ประเภทการแข่งขัน 

- แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control)  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 
- แข่งขันหุน่ยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 
- แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 

4. หลักการแข่งขัน  
4.1 กรณีผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การแข่งขันให้กรรมการ 

พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 4.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่
ก าหนด ให้กรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน) 
 4.3 กรณีการแข่งขันเป็นทีม สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้เฉพาะกรณี ป่วย/ตาย/ย้าย แต่ต้องแสดง
หลักฐานให้กรรมการพิจารณาด้วย 
5. วิธีการแข่งขัน 

5.1 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 – 5     
                1. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) 
                   การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) หมายถึง การออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ท า
การขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์ควบคุม (Remote Control) แบบมีสายที่สามารถบังคับตัวหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวหรือ
เคลื่อนที่ โดยใช้คนเป็นผู้ควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ เพ่ือปฏิบัติภารกิจตามกติกาภายในเวลาที่ก าหนด 
                2. ขอบเขตและความหมาย 
                    หุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) หมายถึง การน ามอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ อิเล็กทรอนิกส์ 
วัสดุทางกลศาสตร์ มาออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ การท างานให้ขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์
ควบคุม (Remote Control) แบบมีสาย โดยใช้คนเป็นผู้ควบคุมการท างานของหุ่นยนต์  
                     ข้อส ำคัญ คือ หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติภารกิจ โดยปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นั่นคือไม่มี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือควบคุมการท างาน 
                3. สนามแข่งขัน 
                    3.1 รายละเอียดสนาม 
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                         3.1.1 สนามมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดความกว้าง 2,400 มิลลิเมตร ความยาว 2,400 
มิลลิเมตร มีขอบสูง 100 มิลลิเมตร    
                         3.1.2 ก่อนขึ้นสะพานมีทางลาดขนาดกว้าง 250 มิลลิเมตร ยาว 1,850 มิลลิเมตร ทางลาดขึ้นที่
สูง 100 มิลลิเมตร   
                         3.1.3 ขนาดสะพาน กว้าง 250 มิลลิเมตร ยาว 600 มิลลิเมตร และสูง 120 มิลลิเมตร (วัดจาก
พ้ืน) ปลายทั้งสองข้างของสะพานเอียงท ามุม 30 องศา  
                         3.1.4 พ้ืนที่เก็บวัตถุ มีความกว้าง 300 มิลลิเมตร และยาว 750 มิลลิเมตร  
                         3.1.5 พ้ืนที่วางวัตถุ มีความกว้าง 600 มิลลิเมตร และยาว 1,000 มิลลิเมตร  
                         3.1.6 พ้ืนที่วางสิ่งกีดขวาง มีความกว้าง 1,000 มิลลิเมตร และยาว 1,500 มิลลิเมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพจ าลองสนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  ระดับประถมศึกษา 

   3.2 วัตถุและสิ่งกีดขวางในสนาม 
                         3.2.1 สิ่งกีดขวางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิลิตร สูง 200 มิลลลิิตร จ านวน 10  ชิ้นวาง
กระจายตามจุดต่าง ๆ ในสนามตามที่คณะกรรมการก าหนด   
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                         3.2.2 วตัถุท่ีต้องเก็บเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ขนาดความกว้าง 40 มิลลิเมตร ความยาว 40
มิลลิเมตร และความสูง 40 มิลลิเมตร วัตถุดังกล่าวมีสามสี คือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว วัตถุแต่ละสีมีจ านวน 10 
ชิ้น 

3.3 คุณสมบัติของหุ่นยนต์    
                         3.3.1 หุ่นยนต์ที่ใช้แข่ง 1 ตัว ไม่จ ากัดชนิดของวัสดุที่น ามาท าหุ่นยนต์  
                         3.3.2 หุ่นยนต์แข่งขัน เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้มอเตอร์และชุดเฟืองทด ไม่เกิน 2 ชุด แบตเตอรี่ใช้กับ
มอเตอร์เป็นขนาด AA (แบบประจุไฟฟ้าได้ (Rechargeable) หรือเป็นแบบอัลคาไลน์) ขนาดกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 
2,400 มิลลิแอมแปร์ชั่วโมงต่อก้อน ในการแข่งขันอนุญาตให้ใช้แบตเตอรี่ได้ไม่เกิน 4 ก้อน  
                         3.3.3 หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน มีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 300 
มิลลิเมตร และความสูงไม่เกิน 180 มิลลิเมตร มีน้ าหนักตัวหุ่นยนต์และอุปกรณ์ควบคุมท้ังหมดที่ใช้ในการแข่งขัน
รวมกันไม่เกิน 1,500 กรัม 
                         3.3.4 หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขันจะต้องเคลื่อนไหวเสมือนการก้าวขาเดิน  หรือการวิ่ง โดยที่ขาของ
หุ่นยนต์สามารถยกขึ้นสูงจากพ้ืน  
                         3.3.5 ความยาวสายสัญญาณควบคุมหุ่นยนต์จากตัวหุ่นยนต์ถึงอุปกรณ์ควบคุมต้องไม่น้อยกว่า 
2,000 มิลลิเมตร และติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์สูงจากพ้ืนไม่เกิน 240 มิลลิเมตร ในขณะแข่งขันไม่อนุญาตให้สายสัญญาณ
ควบคุมหุ่นยนต์ลากไปบนพื้นสนามแข่งขัน 

3.4 กฎและกติกาการแข่งขัน 
         หุ่นยนต์มีภารกิจในการฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ภายในสนามแข่งขัน โดยผ่านเส้นทางลาดขึ้นที่สูง
และข้ามสะพาน เพ่ือผ่านสิ่งกีดขวางไปเก็บวัตถุในพ้ืนที่วางวัตถุ และล าเลียงวัตถุไปยังพื้นที่เก็บวัตถุให้ได้มากท่ีสุด
ภายในระยะเวลา 240 วินาที ทีมใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ     
                         3.4.1 วธิีการแข่งขัน 
                                 3.4.1.1 ก่อนเข้าสนามแข่งขัน อุปกรณ์ทุกชิ้นของหุ่นยนต์ ต้องไม่มีการประกอบมาก่อน 
(ให้แยกชิ้นส่วนทุกชิ้น) 
                                 3.4.1.2 การประกอบหุ่นยนต์ภายในพ้ืนที่ที่คณะกรรมการก าหนด  
                                 3.4.1.3 เมื่อถึงเวลาแข่งขัน ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องน าหุ่นยนต์มาวางที่จุดเริ่มต้น และรอ
สัญญาณแข่งขันจากกรรมการ  
                                 3.4.1.4 เมื่อกรรมการให้สัญญาณแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันบังคับหุ่นยนต์เดินไปตามเส้นทาง  
ที่ก าหนด คือ เส้นทางราบ ทางลาดขึ้นที่สูง ข้ามสะพาน และผ่านสิ่งกีดขวางไปยังพ้ืนที่วางวัตถุ เพ่ือไปเก็บวัตถุและ
ล าเลียงไปยังพื้นที่เก็บวัตถุ  
                                 3.4.1.5 ผู้เข้าแข่งขันล าเลียงวัตถุไปยังพ้ืนที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิ้น และน าหุ่นยนต์กลับมา
ที่จุดเริ่มต้นถือว่าท าภารกิจสมบูรณ์    
                         3.4.2 วธิีนับคะแนน 
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                3.4.2.1 หุ่นยนต์เดินผ่านทางลาดขึ้นที่สูงไปถึงจุด 
                                              ก่อนข้ามสะพาน     + 15  คะแนน 
                3.4.2.2 หุ่นยนต์เดินข้ามสะพาน    + 10  คะแนน 
                3.4.2.3 ล าเลียงวัตถุจากพ้ืนที่วางวัตถุไปยังพ้ืนที่เก็บวัตถุ 
                                              ได้คะแนนตามสีที่ก าหนดดังนี้ คือ 
                  1)  สีแดง    + 20 คะแนน 
                  2)  สีเหลือง     + 15 คะแนน 
                  3)  สีเขียว    + 10 คะแนน 
 
                3.4.2.4 หุ่นยนต์ล าเลียงวัตถุไปยังพ้ืนที่เก็บวัตถุจนครบ ทุกชิ้น   
                                              และกลับมาที่จุดเริ่มต้นถือว่าท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์      + 30   คะแนน 
                3.4.2.5 ชนสิ่งกีดขวางล้มหรือเคลื่อนออกจากจุดที่ก าหนด      - 5   คะแนน 
                3.4.2.6 หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มใหม่       - 5   คะแนน 
                3.4.2.7 ถ้าขาของหุ่นยนต์ล้ าเขตของพ้ืนที่แม่น้ า         - 5   คะแนน 
                3.4.2.8 วัตถุหล่นระหว่างทาง  (ห้ามหยิบวัตถุนั้น)              0   คะแนน 
 
 
                         3.4.3 ข้อบังคับ 
                3.4.3.1 ในกรณีที่หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสามารถน าหุ่นยนต์มาแก้ไขได้   
ณ จุดที่ก าหนด เมื่อแก้ไขเสร็จจะต้องน าหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้น เพ่ือเริ่มการแข่งขันใหม่ แต่จะถูกตัดคะแนนทุกครั้ง
ที่มีการแก้ไขครั้งละ 5 คะแนน และเวลาในการแข่งขันจะด าเนินต่อไปจนครบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ การเริ่มต้นแข่งขัน
ใหม่จะนับคะแนนให้เฉพาะภารกิจที่ท าได้ก่อนหน้าที่เท่านั้น 
                3.4.3.2 กรณีที่หุ่นยนต์ไม่สามารถออกจากจุดเริ่มต้นหรือออกจากจุดเริ่มต้นแล้วไม่
สามารถท าภารกิจได้ภายในเวลา 20 วินาที  ให้ถือว่าผิดกติกาและออกจากการแข่งขันในรอบนั้น 
                3.4.3.3 แต่ละทีมแข่งขันได้ 2รอบ และน าคะแนนสูงสุด มาเรียงล าดับหาผู้ชนะ 
                3.4.3.4 กรณีที่ท าภารกิจส าเร็จแต่คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาทีมแข่งขันที่ใช้เวลาน้อย
ที่สุดเป็นผู้ชนะ 
                3.4.3.5 กรณีที่ท าภารกิจไม่ส าเร็จ และมีวัตถุวางอยู่ในพ้ืนที่วางวัตถุแต่มีคะแนนเท่ากัน 
ให้พิจารณาน้ าหนักหุ่นยนต์ของทีมที่น้ าหนักน้อยสุดเป็นผู้ชนะ 
                3.4.3.6 ห้ามน าอุปกรณ์เครื่องมือหนักที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืนมาใช้สร้าง
หุ่นยนต์ภายในพ้ืนที่แข่งขัน เช่น เครื่องตัดไฟเบอร ์เครื่องเจียรมือ เป็นต้น 

5.2 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-2  และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5   
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                การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ  (Automatic  Control) 
        การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) หมายถึง การน ามอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุทาง
กลศาสตร์ที่อาจมีการใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวตรวจจับชนิดต่าง  ๆ และใช้อุปกรณ์ทั่วไปอย่างไม่จ ากัด มา
ออกแบบประกอบเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ ในการปฏิบัติภารกิจต้องใช้ระบบสมองกล (Computer 
System) ชนิดใดชนิดหนึ่ง และ/หรือ มีการเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เพ่ือควบคุมการท าภารกิจแบบอัตโนมัติหลัง
เริ่มต้น ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ด้วยสวิทซ์เปิด-ปิดเพียงครั้งเดียว  ระหว่างการแข่งขัน ห้ามใช้อุปกรณ์ควบคุมใด ๆ ทั้งแบบมี
สาย ไร้สาย หรือแบบสัญญาณวิทยุ  ในการส่งสัญญาณไปยังหุ่ นยนต์  ผลการแข่งขันขึ้นอยู่กับการเขียน
โปรแกรมควบคุมกลไกท าให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติภารกิจตามโจทย์ก าหนดได้ท าเวลา 
                1. ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  1-2 
                    1.1 สนามแข่งขัน 
        1.1.1 รายละเอียดภายในสนาม 
                1.1.1.1 สนามมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความกว้าง 1,200  มิลลิเมตร    
ความยาว 2,400 มิลลิเมตร 
                1.1.1.2 พ้ืนที่เก็บกระป๋องมี 2 สี คือสีขาวและสีด า มีขนาดกว้าง 250  มิลลิเมตรและ
ความยาว 250 มิลลิเมตร 
                1.1.1.3 พ้ืนที่จุดเริ่มต้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดความกว้าง 250  มิลลิเมตรและ
ความยาว 250 มิลลิเมตร 
        1.1.2 วัตถุและอุปกรณ์ภายในสนาม 
                1.1.2.1 กระป๋อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร สูง 100 มิลลิเมตร น้ าหนักไม่
เกิน 50 กรัม มี 2 สี คือ สีขาวจ านวน 5 อัน และสีด า จ านวน 5 อัน 
 
 
                    1.2 คุณสมบัติของหุ่นยนต์ 
        1.2.1 หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน มีขนาดความกว้างไม่เกิน 250 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน250
มิลลิเมตร และความสูงไม่เกิน 250 มิลลิเมตร 
        1.2.2 หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขัน 1 ตัว ไม่จ ากัดชนิดของวัสดุ และอุปกรณ์ รวมทั้งจ านวนมอเตอร์และ
เซนเซอร์ที่ใช้ 
        1.2.3 หุ่นยนต์ต้องท างานโดยอัตโนมัติเท่านั้น ไม่ให้ควบคุมด้วยรีโมท 
        1.2.4 ให้ใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องส าหรับเขียนโปรแกรม โดยไม่จ ากัดซอฟแวร์ 
        1.2.5 ห้ามใช้ช่องสัญญาณสื่อสารทุกชนิด เพ่ือการควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่างแข่งขัน          
(ปิดช่องสัญญาณ) 
                    1.3 กฎและกติกาการแข่งขัน 
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                 หุ่นยนต์มีภารกิจต้องเคลื่อนที่ไปตามเส้นสีด าเท่านั้น (เซนเซอร์หรือล้อคร่อมอยู่ บนเส้น) เพ่ือไป
เก็บกระป๋องแต่ละสี และน ากระป๋องที่เก็บได้ไปวางบริเวณพ้ืนที่เก็บกระป๋องให้ตรงตามสีจนครบทุกกระป๋อง และน า
หุ่นยนต์กลับมาที่จุดเริ่มต้นภายในระยะเวลา 180 วินาที ทีมใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ 
        1.3.1 วิธีการแข่งขัน 
                1.3.1.1 ก่อนเข้าสนามแข่งขัน อุปกรณ์ทุกชิ้นของหุ่นยนต์ต้องไม่มี  การประกอบมาก่อน 
(ให้แยกชิ้นส่วนทุกชิ้น) 
                1.3.1.2 การประกอบหุ่นยนต์ภายในพ้ืนที่ที่คณะกรรมการก าหนด 
                1.3.1.3 ให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตัวเองภายในพ้ืนที่ที่คณะกรรมการก าหนด 
                1.3.1.4 เมื่อถึงเวลาแข่งขัน ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องน าหุ่นยนต์มาวางที่จุดเริ่มต้น และรอ
สัญญาณแข่งขันจากรรมการ 
                1.3.1.5 เมื่อกรรมการให้สัญญาณแข่งขัน หุ่นยนต์จึงเริ่มท าภารกิจ โดยท างานแบบ
อัตโนมัติ ไม่อนุญาตให้ควบคุมหุ่นยนต์โดยวิธีอ่ืนใด เช่น ควบคุมด้วยรีโมทควบคุมด้วยระบบช่องสัญญาณ เป็นต้น 
                1.3.1.6 ทีมท่ีเข้าแข่งขันล าเลียงกระป๋องไปยังพ้ืนที่เก็บกระป๋องตามพ้ืนที่สีที่ก าหนด สี
ขาววางไว้ที่พ้ืนที่เก็บกระป๋องสีขาว สีด าวางไว้ที่พ้ืนที่เก็บกระป๋องสีด า จนครบทุกกระป๋อง และน าหุ่นยนต์กลับมาที่
จุดเริ่มต้น ถือว่าท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ 
        1.3.2 วิธีนับคะแนน 
                1.3.2.1 เก็บกระป๋องและน ามาวางที่พ้ืนที่เก็บกระป๋อง          + 10 คะแนน 
                1.3.2.2 หุ่นยนต์ล าเลียงวัตถุไปยังพ้ืนที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิ้น  
                                           และกลับมาที่จุดเริ่มต้น ถือว่าท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์  + 30 คะแนน 
                1.3.2.3 ถ้ากระป๋องเคลื่อนออกจากจุดที่ก าหนด   -  5  คะแนน 
                1.3.2.4 วางกระป๋องผิดพื้นที่เก็บกระป๋อง  (ผิดสี)       -  5  คะแนน 
                1.3.2.5 ถ้ากระป๋องที่วางบนพ้ืนที่เก็บกระป๋องล้ม  กระป๋องละ  -  5  คะแนน 
                1.3.2.6 หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มใหม่      -  5  คะแนน 
                1.3.2.7 หุ่นยนต์ไม่ขัดข้องขณะแข่งขัน แต่ต้องการเริ่มใหม่ (Retry  - 5  คะแนน 
                1.3.2.8 การเก็บกระป๋องต้องใช้วิธี หนีบ จับ และยกลอยสูงจากพ้ืนเท่านั้น  
                                                         ห้ามไถไปกับพื้น  ถ้าไถกับพ้ืน     -  5  คะแนน 
 
 
        1.3.3 การขอเริ่มต้นใหม่  (Retry) 
                1.3.3.1 ผู้เข้าแข่งขันขอเริ่มต้นใหม่ต้องให้กรรมการตัดสินอนุญาตก่อนจึงเริ่มต้นใหม่ได้ 
และหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้น 
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                1.3.3.2 ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอเริ่มต้นใหม่ได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง แต่จะถูกตัดคะแนน
ครั้งละ 5 คะแนน และวัตถุที่อยู่ในสนามต้องอยู่ในต าแหน่งเดิมโดยถือเป็นอุปสรรคของการแข่งขัน 
        1.3.4 ข้อบังคับ 
                1.3.4.1 กรณีท่ีหุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสามารถน าหุ่นยนต์มาแก้ไขได้ ณ 
จุดที่คณะกรรมการก าหนดให้ เมื่อแก้ไขเสร็จต้องน าหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้นเพื่อเริ่มการแข่งขันใหม่ แต่จะถูกตัด
คะแนนทุกครั้งที่มีการแก้ไขครั้งละ 5 คะแนน และเวลาในการแข่งขันจะด าเนินการต่อไปจรครบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
การเริ่มแข่งขันใหม่จะนับคะแนนให้เฉพาะภารกิจที่ท าได้ก่อนหน้านี้เท่านั้น 
                1.3.4.2 กรณีท่ีหุ่นยนต์ไม่สามารถออกจากจุดเริ่มต้นหรือออกจากจุดเริ่มต้นแล้วไม่
สามารถท าภารกิจต่อได้ (หยุดอยู่กับที่) ภายในเวลา 20 วนิาที กรรมการให้เริ่มต้นใหม่ 
                1.3.4.3 แต่ละทีมแข่งได้ 2 รอบ และน าคะแนนสูงสุด มาเรียงล าดับหาผู้ชนะ 
                1.3.4.4 กรณีท่ีท าภารกิจส าเร็จแต่คะแนนเท่ากันจะพิจารณาทีมแข่งขันที่ใช้เวลาน้อย
ที่สุดและจ านวนครั้งที่เริ่มต้นใหม่น้อยที่สุด  เป็นผู้ชนะ 
                1.3.4.5 กรณีท่ีหมดเวลาและท าภารกิจไม่ส าเร็จแต่คะแนนเท่ากันจะพิจารณาน้ าหนัก
หุ่นยนต์ของทีมท่ีมีน้ าหนักที่น้อยที่สุดและจ านวนครั้งที่เริ่มต้นใหม่น้อยที่สุด  เป็นผู้ชนะ 
                1.3.4.6 ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไปในพ้ืนที่แข่งขัน 
                1.3.4.7  ไม่อนุญาตให้ทีมท่ีเข้าแข่งขันน าหุ่นยนต์ออกจากพ้ืนที่ที่คณะกรรมการก าหนด
ในระหว่างการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ภาพจ าลองสนามแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  1-2 
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      2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4-5 

                    1.1 สนามแข่งขัน 
        1.1.1 รายละเอียดภายในสนาม 
                  1.1.1.1 สนามมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความ กว้าง 1,200  มิลลิเมตร 
ความยาว 2,400มิลลิเมตร 
                    1.1.1.2 พ้ืนที่เก็บกระป๋องมี 3 สี คือสีเขียว สีเหลืองและสีแดง มีขนาดความกว้าง 
250 มิลลิเมตร และความยาว 250 มิลลิเมตร 
                    1.1.1.3 พ้ืนที่จุดเริ่มต้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตรและ
ความยาง 250 มิลลิเมตร 
         1.1.2 วัตถุและอุปกรณ์ภายในสนาม 
                กระป๋อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร สูง 100 มิลลิเมตร น้ าหนักไม่เกิน 50 
กรัม มี 3 ส ีคือ สีเขียว จ านวน 5 อัน สีเหลือง จ านวน 5 อัน และสีแดง จ านวน 5 อัน 
                    1.2 คุณสมบัติของหุ่นยนต์ 
         1.2.1 หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน มีขนาดความกว้างไม่เกิน 250 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 
250 มิลลิเมตร และความสูงไม่เกิน 250 มิลลิเมตร 
         1.2.2 หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขัน 1 ตัว ไม่จ ากัดชนิดของวัสดุ และอุปกรณ์ รวมทั้งจ านวนมอเตอร์
และเซนเซอร์ที่ใช้ 
        1.2.3 หุ่นยนต์ต้องท างานโดยอัตโนมัติเท่านั้น ไม่ให้ควบคุมด้วยรีโมท 
        1.2.4 ให้ใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ส าหรับเขียนโปรแกรม โดยไม่จ ากัดซอฟแวร์ 
        1.2.5 ห้ามใช้ช่องสัญญาณสื่อสารทุกชนิด เพ่ือการควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่างแข่งขัน          
(ปิดช่องสัญญาณ) 
                    1.3 กฎและกติกาการแข่งขัน 
                 หุ่นยนต์มีภารกิจต้องเคลื่อนที่ไปตามเส้นสีด าเท่านั้น (เซนเซอร์หรือล้อคร่อมอยู่บนเส้น)เพ่ือไป
เก็บกระป๋องแต่ละสีและน ากระป๋องที่เก็บได้ไปวางบริเวณพ้ืนที่เก็บกระป๋องให้ตรงตามสีจนครบทุกกระป๋อง และน า
หุ่นยนต์กลับมาที่จุดเริ่มต้นภายในระยะเวลา180วินาที ทีมใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ 
         1.3.1 วิธีการแข่งขัน 
                 1.3.1.1 ก่อนเข้าสนามแข่งขัน อุปกรณ์ทุกชิ้นของหุ่นยนต์ต้องไม่มีการประกอบมาก่อน  
(ให้แยกชิ้นส่วนทุกชิ้น) 
                1.3.1.2 การประกอบหุ่นยนต์ภายในพ้ืนที่ที่คณะกรรมการก าหนด 
                1.3.1.3 ให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตัวเองภายในพ้ืนที่ที่คณะกรรมการก าหนด 
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                 1.3.1.4 เมื่อถึงเวลาแข่งขัน ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องน าหุ่นยนต์มาวางที่จุดเริ่มต้น และรอ
สัญญาณแข่งขันจากกรรมการ 
                1.3.1.5 เมื่อกรรมการให้สัญญาณแข่งขัน หุ่นยนต์จึงเริ่มท าภารกิจ โดยท างานแบบ
อัตโนมัติ ไม่อนุญาตให้ควบคุมหุ่นยนต์โดยวิธีอ่ืนใด เช่น ควบคุมด้วยรีโมท ควบคุมด้วยระบบช่องสัญญาณเป็นต้น 
                1.3.1.6 ทีมท่ีเข้าแข่งขันล าเลียงกระป๋องไปยังพ้ืนที่เก็บกระป๋องตามพ้ืนที่สีที่ก าหนดสี
เขียววางไว้ที่พ้ืนที่เก็บกระป๋องสีเขียว สีเหลืองวางไว้พื้นที่เก็บกระป๋องสีเหลือง และสีแดงวางไว้ที่พ้ืนที่เก็บกระป๋อง    
สีแดง จนครบทุกกระป๋อง และน าหุ่นยนต์กลับมาท่ีจุดเริ่มต้น  ถือว่าท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ 
 
         1.3.2 วิธีนับคะแนน 
                 1.3.2.1 เก็บกระป๋องและน ามาวางที่พ้ืนที่เก็บกระป๋อง 
                                              ตามสีที่ก าหนด            + 10 คะแนน 
                 1.3.2.2 หุ่นยนต์ล าเลียงวัตถุไปยังพ้ืนที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิ้น   
                                              และกลับมาที่จุดเริ่มต้น ถือว่าท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์  + 10 คะแนน 
                 1.3.2.3 ถ้ากระป๋องเคลื่อนออกจากจุดที่ก าหนด           - 5  คะแนน 
                 1.3.2.4 วางกระป๋องผิดพื้นที่เก็บกระป๋อง  (ผิดสี)           - 5  คะแนน 
                 1.3.2.5 ถ้ากระป๋องที่วางบนพ้ืนที่เก็บกระป๋องล้ม กระป๋องละ    - 5  คะแนน 
                 1.3.2.6 หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มต้นใหม่          - 5  คะแนน 
                 1.3.2.7 หุ่นยนต์ไม่ขัดข้องขณะแข่งขัน แต่ต้องการเริ่มใหม่       - 5  คะแนน 
                 1.3.2.8 การเก็บกระป๋องต้อใช้วิธี หนีบ จับ และยกลอยสูง 
                                             จากพ้ืนเท่านั้น  ห้ามไถไปกับพ้ืน  ถ้าไถกับพ้ืน           - 5  คะแนน 
         1.3.3 การขอเริ่มต้นใหม่ (Retry) 
                 1.3.3.1 ผู้เข้าแข่งขันขอเริ่มต้นใหม่ต้องให้กรรมการตัดสินอนุญาตก่อน จึงเริ่มต้นใหม่ได้ 
และน าหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้น 
                 1.3.3.2 ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอเริ่มต้นใหม่ได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง แต่จะถูกตัดคะแนน
ครั้งละ 5 คะแนน และวัตถุที่อยู่ในสนามต้องอยู่ในต าแหน่งเดิม โดยถือเป็นอุปสรรคของการแข่งขัน 
         1.3.4 ข้อบังคับ 
                 1.3.4.1 กรณีท่ีหุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสามารถน าหุ่นยนต์มาแก้ไขได้     
ณ จุดที่คณะกรรมการก าหนดให้ เมื่อแก้ไขเสร็จต้องน าหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้นเพื่อเริ่มการแข่งขันใหม่ แต่จะถูกตัด
คะแนนทุกครั้งที่มีการแก้ไขครั้งละ 5 คะแนน และเวลาในการแข่งขันจะด าเนินต่อไปจนครบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
การเริ่มต้นแข่งขันใหม่จะนับคะแนนให้เฉพาะภารกิจที่ท าได้ก่อนหน้านี้เท่านั้น 
                 1.3.4.2 กรณีท่ีหุ่นยนต์ไม่สามารถออกจากจุดเริ่มต้นหรือออกจากจุดเริ่มต้นแล้วไม่
สามารถท าภารกิจต่อได้ (หยุดอยู่กับที่) ภายในเวลา 20 วนิาที กรรมการให้เริ่มต้นใหม่ 
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                 1.3.4.3 แต่ละทีมแข่งได้ 2 รอบ และน าคะแนนสูงสุดมาเรียงล าดับหาผู้ชนะ 
                 1.3.4.4 กรณีท่ีท าภารกิจส าเร็จแต่คะแนนเท่ากันจะพิจารณาทีมแข่งขันที่ใช้เวลาน้อย
ที่สุดและจ านวนครั้งที่เริ่มต้นใหม่น้อยที่สุด  เป็นผู้ชนะ 
                 1.3.4.5 กรณีท่ีหมดเวลาและท าภารกิจไม่ส าเร็จแต่คะแนนเท่ากันจะพิจารณาน้ าหนัก
หุ่นยนต์ของทีมท่ีมีน้ าหนักที่น้อยที่สุดและจ านวนครั้งที่เริ่มต้นใหม่น้อยที่สุด  เป็นผู้ชนะ 
                 1.3.4.6 ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนที่แข่งขัน 
                 1.3.4.7 ไม่อนุญาตให้ทีมท่ีเข้าแข่งขันน าหุ่นยนต์ออกจากพ้ืนที่ที่คณะกรรมการก าหนด
ในระหว่างการแข่งขัน 
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ภาพจ าลองสนามหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาปีที่  4- 5 

5.3 ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
       สภาพการและกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันทุกประเภทและทุกระดับ ที่ไม่ได้ระบุในกติกาให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 

หมายเหตุ    
1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
2. ผู้ที่มีผลคะแนนเป็นล าดับที่ 1  จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

6. รางวัลการประกวด 
     - ได้คะแนน 80-100 คะแนน       ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
     - ได้คะแนน 70-79   คะแนน       ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
     - ได้คะแนน 60-69   คะแนน       ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
     - ได้คะแนน 50-59   คะแนน       ได้รับเกียรติบัตร  ระดับชมเชย 
     - ได้คะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน     ได้รับเกียรติบัตร   เข้าร่วมการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 

3. เกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   เป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4 - 6 
 1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1 - 3 
 1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4 - 6 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน (ประเภททีม 3 คน) 
 2.1  ระดับชั้น ป.4 - 6  จ านวน  1  ทีม 
 2.2  ระดับชั้น ม. 1 - 3 จ านวน 1 ทีม 
 2.3  ระดับชั้น ม. 4 - 6 จ านวน 1 ทีม 
3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน ตามแบบฟอร์ม ที่ก าหนด 
 3.2 ขอบข่ายการด าเนินการแข่งขัน 
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   กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
   - 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 20 ข้อ 
    2) ความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 20 ข้อ 
    3) แบบโจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2 ข้อ (โดยโจทย์
สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ทั้ง 2 ข้อนั้น แต่ละข้อจะประกอบด้วยข้อค าถามย่อย 
จ านวน 5 ข้อย่อย เป็นแบบเขียนอธิบายค าตอบ และจะมีแบบเลือกตอบในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม) 
   - ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาบนเวที จ านวน 20 ข้อๆ ละ 2 คะแนน (เวลาที่ใช้แข่งขัน 30 นาที) 
4. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 
 กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  4.1 เนื้อหาทั่วไป แบบปรนัย 30 ข้อ ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน จ านวน  30 คะแนน  และแบบโจทย์
สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  2 ข้อ 10 คะแนน 
  4.2 ความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 20 ข้อๆ ละ 1 คะแนน จ านวน 20 
คะแนน 
  4.3 ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสดบนเวที จ านวน 20 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน จ านวน 40 คะแนน 
5. เกณฑ์การตัดสินและรางวัลการประกวด  
    ร้อยละ   80 – 100 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
   ร้อยละ   70 – 79   ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  
   ร้อยละ   60 – 69   ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  
   ร้อยละ   50 – 59   ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย  
   ต่ ากว่าร้อยละ  50    ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม  
 

4. เกณฑ์การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 
1. ระดับชั้นผู้เขา้แข่งขัน  
      นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้  

1.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 5  
1.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2  
1.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5  

2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
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       โรงเรียนส่งตัวแทนระดับละ 1 คน  
3. ประเภทการแข่งขัน  

3.1 ระดับประถมศึกษา ปีท่ี 4 - 5  
แข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 

3.2 ระดับมัธยมศึกษา ปีท่ี 1-2  และ ระดับมัธยมศึกษา ปีท่ี 4-5 
แข่งขันการเขียน Homepage  

4. หลักเกณฑ์การแข่งขัน  
4.1 ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่

ก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด)  
4.2 กรณีการขอเปลี่ยนตัว สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้เฉพาะกรณี ป่วย/ตาย/ย้าย แต่ต้องแสดง

หลักฐานให้กรรมการพิจารณาด้วย 
5. วิธีการแข่งขัน  

5.1 ระดับประถมศึกษา ปีท่ี 4-5  
     แข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 

ปฏิบัติการสร้างงานให้ได้ตามหัวข้อเรื่องที่คณะกรรมการก าหนดโดยใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010 แล้วจัดเก็บงานที่เสร็จเรียบร้อยลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจ พร้อมน าเสนอ
ผลงาน  

     เวลาในการแข่งขัน  
ปฏิบัติการสร้างงาน 120 นาท ีน าเสนอผลงานไม่เกิน 3 นาท ี 

     เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน  
1. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กลางที่คณะกรรมการเตรียมให้  
2. ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ คณะกรรมการจัดเตรียมให้  

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
1. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา  20 

2. ความเชื่อมโยงข้อมูล  20 

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม  25 
4. การใช้เทคนิคของโปรแกรม  15 

5. การบันทึกข้อมูล  10 
6. การน าเสนอผลงาน  10 

หมายเหตุ *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   
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5.2 ระดับมัธยมศึกษา ปีท่ี 1-2 และระดับมัธยมศึกษา ปีท่ี 4-5  
               แข่งขันการเขียน Homepage  

ปฏิบัติการสร้างงานให้ได้ตามหัวข้อเรื่องที่คณะกรรมการก าหนดโดยใช้โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS3, Adobe Photoshop CS3, Adobe Flash CS3 แล้วจัดเก็บงานที่เสร็จเรียบร้อยลง       
เครื่องคอมพวิเตอร์ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจ พร้อมน าเสนอผลงาน  

     เวลาในการแข่งขัน  
ปฏิบัติการสร้างงาน 120 นาท ีน าเสนอผลงานไม่เกิน 3 นาท ี 

     เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน  
1. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กลางที่คณะกรรมการเตรียมให้  
2. ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ คณะกรรมการจัดเตรียมให้  

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

1. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา  20 
2. ความเชื่อมโยงข้อมูล  20 

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม  25 

4. การใช้เทคนิคของโปรแกรม  15 
5. การบันทึกข้อมูล  10 

6. การน าเสนอผลงาน  10 
 
หมายเหตุ *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   

6.รางวัลการประกวด  
- ได้คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
- ได้คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  
- ได้คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  
- ได้คะแนนร้อยละ 50 – 59 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย 
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5. เกณฑ์การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

1. ระดับผู้เข้าประกวด 
  ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

2. จ านวนผู้เข้าประกวด 
       - ผลงาน  1  ผลงาน / 1 คน   

3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
  น าเสนอ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการไม่เกิน 12 นาที / 1 สื่อ 

4. วิธีการประกวด 
     4.1 สื่อนวัตกรรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 กลุ่ม ดังนี้  
  4.1.1  ปฐมวัย   
  4.1.2  ภาษาไทย 

4.1.3  คณิตศาสตร์ 
4.1.4  การงานอาชีพ 
4.1.5  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
4.1.6  สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
4.1.7  สุขศึกษา 
4.1.8  วิทยาศาสตร์ 
4.1.9  ศิลปะ 

     4.2 ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดล าดับ ก่อนการประกวด 30 นาท ี
    4.3 ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมสื่อนวัตกรรมภายในห้อง ก่อนการประกวด 15 นาที 
    4.4 ผู้เข้าประกวดต้องน าเสนอสื่อนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการได้ซักถาม 
    4.5 ส่งรายงานการใช้สื่อนวัตกรรม จ านวน  5 เล่ม  ณ  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่  13  ธันวาคม  2561 ในเวลาราชการ 
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      เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. รูปแบบการผลิตสื่อ    
     1.1  ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ  เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ 
 1.2  ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 1.3  เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืนมาโดยตรง 
 1.4  เป็นสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่นักเรียน 

20 
 
 
 

2. คู่มือการผลิตและข้ันตอนการใช้สื่อ   
 2.1  มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน 
 2.2  มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 2.3  การน าเสนอสื่อเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของหลักวิชาการ 
 2.4  ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น / ช่วงชั้น 
 2.5  มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน  และผู้เรียน  

20 

3. สรุปรายงานผลการน าไปใช้    
 3.1  มีเอกสารรายงานผลการน าไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 3.2  มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้ 
 3.3  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจาการใช้สื่อ 
 3.4  รายงานการใช้จัดท าเพ่ือแสดงผล  และยืนยันประโยชน์ของสื่อต่อการเรียนการสอน 
  ***มิใช่จัดท าเพื่อการประกวดสื่อเท่านั้น 

20 

4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  
 4.1  มีความทันสมัยแปลกใหม่ 

20 
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 4.2  มีความคงทน  ประหยัด  หาง่ายในท้องถิ่น 
 4.3  ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก 
 4.4  การจัดแสดงเรียบง่าย  และมีคุณค่า 

5. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ    
 5.1  ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ 
 5.2  มีเทคนิคในการน าเสนอที่เหมาะสมน่าสนใจ 
 5.3  มีความม่ันใจชัดเจนในการตอบค าถาม 
 5.4  บุคลิกภาพ  ท่วงที  วาจาของผู้รายงาน 

20 

 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 
 
6. รางวัลการประกวด 
 เกียรติบัตร 
          - เกียรติบัตรระดบัคุณภาพเหรียญทอง  คะแนนตั้งแต่    80-100  คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  คะแนนตั้งแต่    70-79   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  คะแนนตั้งแต่    60-69 คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย   คะแนนตั้งแต่    50-59 คะแนน 
          - เกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด   คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  50     
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : กลุ่มสาระ.........วิทยาศาสตร์............. 

สถานที่..........................................................วัน/เดือน/ปี....................................... เวลา ..................................... 
กรรมการผู้ตัดสิน  …………………………………………………………โรงเรียน…………………………………………………………… 
เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม 100 คะแนน  ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจากกรรมการ 
1. รูปแบบการผลิตสื่อ    
  1.1  ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนการเรียนรู้ 
  1.2  ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
  1.3  เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืนมาโดยตรง 
  1.4  เป็นสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่นักเรียน 

20  



31 
 

2. คู่มือการผลิตและข้ันตอนการใช้สื่อ   
  2.1  มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน 
  2.2  มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  2.3  การน าเสนอสื่อเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของหลักวิชาการ 
  2.4  ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น / ช่วงชั้น 
  2.5  มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน  และผู้เรียน  

20  

3. สรุปรายงานผลการน าไปใช้    
  3.1  มีเอกสารรายงานผลการน าไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  3.2  มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้ 
  3.3  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจา           
การใช้สื่อ 
  3.4  รายงานการใช้จัดท าเพ่ือแสดงผล  และยืนยันประโยชน์ของสื่อต่อ
การเรียนการสอน    *** มิใช่จัดท าเพ่ือการประกวดสื่อเท่านั้น 

20  

4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  
  4.1  มีความทันสมัยแปลกใหม่ 
  4.2  มีความคงทน  ประหยัด  หาง่ายในท้องถิ่น 
  4.3  ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก 
  4.4  การจัดแสดงเรียบง่าย  และมีคุณค่า 

20  

5. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ    
  5.1  ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ 
  5.2  มีเทคนิคในการน าเสนอที่เหมาะสมน่าสนใจ 
  5.3  มีความม่ันใจชัดเจนในการตอบค าถาม 
  5.4  บุคลิกภาพ  ท่วงที  วาจาของผู้รายงาน 

20  
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ลงชื่อ……………………………………………กรรมการ 
                          (............................................................) 
 
     ลงชื่อ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                 (............................................................ ) 

                 ประธานกรรมการ 
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