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กิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 13 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 17-18 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
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ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จานวน 15 กิจกรรม
ที่

รายการ

ประเภท

1
2
3
4
5
6
7

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
การแข่งขันจรวดขวดน้า
การประกวดสือ่ นวัตกรรมทางการศึกษา (ครู)

ทีม 3 คน
ทีม 3 คน
ทีม 3 คน
เดี่ยว
ทีม 3 คน
ทีม
เดี่ยว

ประถม
ป.4-5
ป.4-5
ป.4-5
ป.4-6
-

ระดับ
ม.ต้น
ม.1-2
ม.1-2
ม.1-2
ม.1-3
ม.1-3
-

หมายเหตุ กิจกรรมทีม่ ีการคัดเลือกตัวแทนเพือ่ ไปแข่งขันต่อในระดับภาคฯ 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)

ม.ปลาย
ม.4-5
ม.4-5
ม.4-5
ม.4-6
ม.4-6
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1. เกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนก้าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 5
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 - 2
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 - 5
2. จานวนผู้เข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดในแต่ละระดับ เป็นทีมๆ ละ 3 คน แต่ละทีมเข้าประกวด 1 โครงงาน
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด
น้าเสนอพร้อมกับตอบค้าถามคณะกรรมการ ไม่เกิน 18 นาที / 1 โครงงาน
4. วิธีการประกวด
4.1 เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภททดลอง ประเภทส้ารวจ และประเภทสิ่งประดิษฐ์)
4.2 ใหผูเขาประกวดจัดท้ารายงานโครงงานฉบับสมบูรณ โดยใชรูปแบบตัวอักษร (Font) TH sarabunPSK
ขนาด 16 พอยต (Points) ที่มีจ้านวนหน้าไม่เกิน 50 หน้า จ้านวน 5 ชุด ( พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ) โดยส่งให้
คณะกรรมการ ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563 ในเวลาราชการ ที่กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ
4.3 ผู้เข้าประกวดจัดท้าป้ายแสดงโครงงาน โดยเนนการน้าเสนอกระบวนการหรือผลผลิตทีผ่ เู ขาประกวดลง
มือปฏิบัติ ไมเนนทฤษฎี ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น 3 แผ่น แผ่นกลางมีขนาด 60x120 เซนติเมตร แผ่นข้างมีขนาด
60 x 60 เซนติเมตร
ชื่อโรงเรียน.................................................
ชื่อโครงงาน................................................
(สูงไม่เกิน 50 ซ.ม.)

60 ซ.ม.

120 ซ.ม.

60 ซ.ม.

4.4 ผู้เข้าประกวดต้องน้าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการซักถาม
4.5 โครงงานทีส่ ่งเข้าประกวด ต้องไม่เป็นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อื่นและต้องเป็นโครงงานที่ ไม่เคย
ผ่านการคัดเลือกจากระดับต่างๆ มาแล้ว
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5. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( 10 คะแนน )
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความแปลกใหม่ของโครงงาน
2. การน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ตอนที่ 2 การเขียนรายงาน ( 22 คะแนน )
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความถูกต้องตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานการจัดท้าโครงงาน
(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- มีครบทุกหัวข้อ และจัดล้าดับถูกต้อง
- มีครบทุกหัวข้อ แต่จัดล้าดับไม่ถูกต้อง
- มีไม่ครบทุกหัวข้อ
2. ความสมบูรณ์ของเนือหาในการเขียนรายงานการจัดท้าโครงงาน
(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- โครงงานมีเนือหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 95%
- โครงงานมีเนือหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 85%
- โครงงานมีเนือหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 75%
- โครงงานมีเนือหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 65%
- โครงงานมีเนือหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 55%
3. การใช้ภาษา (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- ใช้ภาษาถูกหลักไวยากรณ์
- มีการสะกดค้าผิดไม่เกิน 3 ค้า
- มีการสะกดค้าผิดมากกว่า 3 ค้า
4. เอกสารอ้างอิง (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- เอกสารอ้างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า 95%
- เอกสารอ้างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า 85%
- เอกสารอ้างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า 75%
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ตอนที่ 3 วิธีการดาเนินงาน ( 18 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การก้าหนดปัญหา (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจง และชัดเจนดีมาก
- ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจง แต่ยังไม่ชัดเจน
- ประเด็นปัญหาไม่เฉพาะเจาะจง
2. การด้าเนินงาน (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- ด้าเนินงานเป็นล้าดับขันตอน สือ่ ความหมายอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
- ด้าเนินงานเป็นล้าดับขันตอน สือ่ ความหมายอย่างชัดเจน
เกณฑ์การให้คะแนน
- ด้าเนินงานเป็นล้าดับขันตอน สือ่ ความหมายไม่ชัดเจน
-ด้าเนินงานไม่เป็นล้าดับขันตอน สื่อความหมายไม่ชัดเจน
3. การแปลผลและสรุปผล (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- แปลผลถูกต้อง และสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล
- แปลผลบางส่วนถูกต้อง และสรุปผลไม่สอดคล้องกับข้อมูล
- แปลผลบางส่วนไม่ถูกต้อง และสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล
4. การอภิปราย (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- อภิปรายผลได้ถูกต้อง สมบูรณ์ พร้อมมีขอ้ มูลประกอบ
- อภิปรายผลได้ถูกต้อง แต่ไม่มีขอ้ มูลประกอบ
- อภิปรายผลถูกต้องเพียงบางส่วน
ตอนที่ 4 การนาเสนอ : จัดแสดงผลงาน (20 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การน้าเสนอข้อมูล (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- จัดเรียงล้าดับขันตอนในการน้าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 95%
- จัดเรียงล้าดับขันตอนในการน้าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 85%
- จัดเรียงล้าดับขันตอนในการน้าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 75%
- จัดเรียงล้าดับขันตอนในการน้าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 65%
2. มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานทีเ่ หมาะสม
(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานมีความเหมาะสมทังหมด
- อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานบางส่วนมีความเหมาะสม
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- อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานไม่เหมาะสม
3. รูปแบบการน้าเสนอน่าสนใจ (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- รูปแบบการน้าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 95%
- รูปแบบการน้าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 85%
- รูปแบบการน้าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 75%
- รูปแบบการน้าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 65%
- รูปแบบการน้าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 55%
4. มีความประณีต สวยงาม (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใช้เหมาะสมทังหมด
- สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใช้เหมาะสมเพียงบางส่วน
- สะอาด ตัวหนังสือ และสีที่ใช้ไม่เหมาะสม
5. การใช้แผงโครงงานตามขนาดทีก่ ้าหนด (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- ใช้แผงโครงงานตามขนาดที่ก้าหนด
- ใช้แผงโครงงานแตกต่างจากขนาดทีก่ ้าหนด
ตอนที่ 5 การนาเสนอ : การบรรยาย (20 คะแนน )
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความสมบูรณของเนือหา (เลือกใหคะแนน 1 ขอ)
- น้าเสนอเนือหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถวนไมนอยกวา 95%
- น้าเสนอเนือหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถวนไมนอยกวา 85%
- น้าเสนอเนือหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถวนไมนอยกวา 75%
- น้าเสนอเนือหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถวนไมนอยกวา 65%
2. ทักษะการน้าเสนอ (เลือกใหคะแนน 1 ขอ)
- มีทักษะในการน้าเสนอครบถวนไมนอยกวา 95%
- มีทักษะในการน้าเสนอครบถวนไมนอยกวา 85%
- มีทักษะในการน้าเสนอครบถวนไมนอยกวา 75%
- มีทักษะในการน้าเสนอครบถวนไมนอยกวา 65%
- มีทักษะในการน้าเสนอครบถวนไมนอยกวา 55%
3. การมีสวนรวมของสมาชิกภายในกลุม (เลือกใหคะแนน 1 ขอ)
- สมาชิกในกลุมทุกคนมีสวนรวมในการน้าเสนอผลงาน
- สมาชิกในกลุมมีการน้าเสนอผลงานไมครบทุกคน
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ตอนที่ 6 การตอบข้อซักถาม (10 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การตอบค้าถาม (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- ตอบค้าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า 95%
- ตอบค้าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า 85%
- ตอบค้าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า 75%
- ตอบค้าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า 65%
2. การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุม่ (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบค้าถาม
- สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตอบค้าถามไม่ครบทุกคน
** หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

เวลาที่ใช้ในการน้าเสนอไม่เกิน 9 นาที และเวลาตอบข้อซักถามไม่เกิน 9 นาที
สามารถน้าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ได้ และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง
รูปเลมรายงานที่มีจ้านวนหนาเกิน 50 หนา จะถูกตัดคะแนน 5 คะแนน
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ินสุด

6.รางวัลการประกวด
เกียรติบัตร
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย
- เกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด

คะแนนตังแต่ 80-100 คะแนน
คะแนนตังแต่ 70-79 คะแนน
คะแนนตังแต่ 60-69 คะแนน
คะแนนตังแต่ 50-59 คะแนน
คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 50
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แบบฟอร์มการให้คะแนน
การประกวดโครงงาน : กลุ่มสาระ ...........................................ระดั บ......................................................
ชื่อโครงงาน...............................................................................................................................................
สถานที่........................................วัน/เดือน/ปี..................................... เวลา ............................................
กรรมการผู้ตัดสิน ………………………………………………………………………………………………………………………
โรงเรียน………………………………………………..…..………………...... สังกัด…องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ....
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( 10 คะแนน )
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความแปลกใหม่ของโครงงาน
2. การน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
รวม
ตอนที่ 2 การเขียนรายงาน ( 22 คะแนน )
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความถูกต้องตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานการจัดท้าโครงงาน
(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- มีครบทุกหัวข้อ และจัดล้าดับถูกต้อง
- มีครบทุกหัวข้อ แต่จัดล้าดับไม่ถูกต้อง
- มีไม่ครบทุกหัวข้อ
2. ความสมบูรณ์ของเนือหาในการเขียนรายงานการจัดท้าโครงงาน
(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- โครงงานมีเนือหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 95%
- โครงงานมีเนือหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 85%
- โครงงานมีเนือหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 75%
- โครงงานมีเนือหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 65%
- โครงงานมีเนือหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 55%
3. การใช้ภาษา (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- ใช้ภาษาถูกหลักไวยากรณ์
- มีการสะกดค้าผิดไม่เกิน 3 ค้า
- มีการสะกดค้าผิดมากกว่า 3 ค้า

คะแนน

คะแนนจาก
กรรมการ

5
5
10
คะแนน

5
3
1

9
7
5
3
1
5
3
1

คะแนนจาก
กรรมการ

8

4. เอกสารอ้างอิง (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- เอกสารอ้างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่นอ้ ยกว่า 95%
- เอกสารอ้างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่นอ้ ยกว่า 85%
- เอกสารอ้างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่นอ้ ยกว่า 75%
รวม
ตอนที่ 3 วิธีการดาเนินงาน ( 18 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การก้าหนดปัญหา (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจง และชัดเจนดีมาก
- ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจง แต่ยังไม่ชัดเจน
- ประเด็นปัญหาไม่เฉพาะเจาะจง
2. การด้าเนินงาน (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- ด้าเนินงานเป็นล้าดับขันตอน สื่อความหมายอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
- ด้าเนินงานเป็นล้าดับขันตอน สือ่ ความหมายอย่างชัดเจน
- ด้าเนินงานเป็นล้าดับขันตอน สือ่ ความหมายไม่ชัดเจน
- ด้าเนินงานไม่เป็นล้าดับขันตอน สือ่ ความหมายไม่ชัดเจน
3. การแปลผลและสรุปผล (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- แปลผลถูกต้อง และสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล
- แปลผลบางส่วนถูกต้อง และสรุปผลไม่สอดคล้องกับข้อมูล
- แปลผลบางส่วนไม่ถูกต้อง และสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล
4. การอภิปราย (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- อภิปรายผลได้ถูกต้อง สมบูรณ์ พร้อมมีขอ้ มูลประกอบ
- อภิปรายผลได้ถูกต้อง แต่ไม่มีขอ้ มูลประกอบ
- อภิปรายผลถูกต้องเพียงบางส่วน
รวม

3
2
1
22
คะแนน

5
3
1
7
5
3
1
3
2
1
3
2
1
18

คะแนนจาก
กรรมการ
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ตอนที่ 4 การนาเสนอ : จัดแสดงผลงาน (20 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การน้าเสนอข้อมูล (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- จัดเรียงล้าดับขันตอนในการน้าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 95%
- จัดเรียงล้าดับขันตอนในการน้าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 85%
- จัดเรียงล้าดับขันตอนในการน้าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 75%
- จัดเรียงล้าดับขันตอนในการน้าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 65%
2. มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานทีเ่ หมาะสม
(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานมีความเหมาะสมทังหมด
- อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานบางส่วนมีความเหมาะสม
- อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานไม่เหมาะสม
3. รูปแบบการน้าเสนอน่าสนใจ (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- รูปแบบการน้าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 95%
- รูปแบบการน้าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 85%
- รูปแบบการน้าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 75%
- รูปแบบการน้าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 65%
- รูปแบบการน้าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 55%
4. มีความประณีต สวยงาม (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใช้เหมาะสมทังหมด
- สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใช้เหมาะสมเพียงบางส่วน
- สะอาด ตัวหนังสือ และสีที่ใช้ไม่เหมาะสม
5. การใช้แผงโครงงานตามขนาดทีก่ ้าหนด (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- ใช้แผงโครงงานตามขนาดที่ก้าหนด
- ใช้แผงโครงงานแตกต่างจากขนาดทีก่ ้าหนด
รวม

คะแนน

7
5
3
1

3
2
1
5
4
3
2
1
3
2
1
2
0
20

คะแนนจาก
กรรมการ
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ตอนที่ 5 การนาเสนอ : การบรรยาย (20 คะแนน )
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความสมบูรณของเนือหา (เลือกใหคะแนน 1 ขอ)
- น้าเสนอเนือหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถวนไมนอยกวา 95%
- น้าเสนอเนือหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถวนไมนอยกวา 85%
- น้าเสนอเนือหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถวนไมนอยกวา 75%
- น้าเสนอเนือหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถวนไมนอยกวา 65%
2. ทักษะการน้าเสนอ (เลือกใหคะแนน 1 ขอ)
- มีทักษะในการน้าเสนอครบถวนไมนอยกวา 95%
- มีทักษะในการน้าเสนอครบถวนไมนอยกวา 85%
- มีทักษะในการน้าเสนอครบถวนไมนอยกวา 75%
- มีทักษะในการน้าเสนอครบถวนไมนอยกวา 65%
- มีทักษะในการน้าเสนอครบถวนไมนอยกวา 55%
3. การมีสวนรวมของสมาชิกภายในกลุม (เลือกใหคะแนน 1 ขอ)
- สมาชิกในกลุมทุกคนมีสวนรวมในการน้าเสนอผลงาน
- สมาชิกในกลุมมีการน้าเสนอผลงานไมครบทุกคน
รวม

คะแนน

7
5
3
1
10
8
6
4
2
3
1
20

คะแนนจาก
กรรมการ

11

ตอนที่ 6 การตอบข้อซักถาม (10 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การตอบค้าถาม (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- ตอบค้าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้ไม่
น้อยกว่า 95%
- ตอบค้าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้ไม่
น้อยกว่า 85%
- ตอบค้าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้ไม่
น้อยกว่า 75%
- ตอบค้าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้ไม่
น้อยกว่า 65%
2. การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุม่ (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบค้าถาม
- สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตอบค้าถามไม่ครบทุกคน
รวม

คะแนน

7
5
3
1

3
1
10

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

คะแนนจาก
กรรมการ
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เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์
1. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 2
- ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 - 5
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
โรงเรียนส่งตัวแทนระดับละ ทีม จ้านวนผู้แข่งขันทีมละ 3 คน ผู้ควบคุมทีม 1 คน
3. ประเภทการแข่งขัน
หุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control)
- ระดับประถมศึกษา
หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control)
- ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 2
- ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 - 5
4. หลักการแข่งขัน
4.1 กรณีผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัวไม่ครบตามจ้านวนที่ก้าหนดในหลักเกณฑ์การแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
4.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่
ก้าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน)
4.3 กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในประเทศ
ไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี
(1) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว บุคคลผู้ไม่มสี ัญชาติไทยหรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด (อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดัง กล่าวส่ง ไปยังหน่วยงาน ผู้จัดการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่ก้าหนด ทังนี กรณีเอกสารไม่ครบตาม (1) และ (2) ให้กรรมการ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
4.4 กรณีการแข่งขันเป็นทีม (ผู้ชนะการแข่งขันระดับภาคเข้ามาแข่งขันระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัวผู้
เข้าแข่งขันได้เฉพาะกรณีป่วย/ตาย/ย้าย แต่ต้องแสดงหลักฐานให้กรรมการพิจารณาด้วย
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5. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา
5.1 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หมายถึง การออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ท้าการขับเคลื่อนด้วย
อุปกรณ์ควบคุม (Remote Control) แบบมีสาย ที่สามารถบังคับตัวหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ โดยใช้คนเป็น
ผู้ควบคุมการท้างานของหุ่นยนต์ เพื่อปฏิบัติภารกิจตามกติกาภายในเวลาที่ก้าหนด
5.2 ขอบเขตและความหมาย
หุ่นยนต์บังคับมือ หมายถึง การน้ามอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุทางกลศาสตร์ มา
ออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ทเี่ คลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ การท้างานให้ขับเคลื่อนด้วย อุปกรณ์ควบคุม (Remote
Control) แบบมีสาย โดยคนเป็นผู้ควบคุมการท้างานของหุน่ ยนต์
ข้อสำคัญ คือ หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติภารกิจ โดยปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นั่นคือ ไม่มีการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทางาน
5.3 สนามแข่งขัน
5.3.1 รายละเอียดสนาม
5.3.1.1 สนามมีลักษณะเป็นรูปสีเ่ หลี่ยมจัตุรสั ขนาดความกว้าง 2,400 มิลลิเมตร
ความยาว 2,400 มิลลิเมตร มีขอบสูง 100 มิลลิเมตร
5.3.1.2 ก่อนขึนสะพานมีทางลาดขนาด กว้าง 250 มิลลิเมตร ยาว 1,850 มิลลิเมตร ทางลาดขึน
ที่สูง 100 มิลลิเมตร
5.3.1.3 ขนาดสะพาน กว้าง 250 มิลลิเมตร ยาว 600 มิลลิเมตร และสูง
120 มิลลิเมตร (วัดจากพืน) ปลายทังสองข้างของสะพานเอียงท้ามุม 30 องศา
5.3.1.4 พืนที่เก็บวัตถุ มีความกว้าง 300 มิลลิเมตร และยาว 750 มิลลิเมตร
5.3.1.5 พืนที่วางวัตถุ มีความกว้าง 600 มิลลิเมตร และยาว 1,000 มิลลิเมตร
5.3.1.6 พืนที่วางสิ่งกีดขวาง มีความกว้าง 1,000 มิลลิเมตร และยาว 1,500 มิลลิเมตร
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ภาพจาลองสนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา

5.3.2 วัตถุและสิ่งกีดขวางในสนาม
5.3.2.1 สิ่งกีดขวาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร สูง 200 มิลลิเมตร จ้านวน 10
ชิน วางกระจายตามจุดต่างๆ ในสนามตามที่คณะกรรมการก้าหนด
5.3.2.2 วัตถุที่ต้องเก็บเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาดความกว้าง 40 มิลลิเมตร ความยาว 40
มิลลิเมตร และความสูง 40 มิลลิเมตร วัตถุดังกล่าวมีสามสี คือ สีแดง สีเหลืองและสีเขียว วัตถุแต่ละสี มีจ้านวน
10 ชิน
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5.3.3 คุณสมบัติของหุ่นยนต์
5.3.3.1 หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขัน 1 ตัว ไม่จ้ากัดชนิดของวัสดุที่น้ามาท้าหุ่นยนต์
5.3.3.2 หุ่นยนต์แข่งขันเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้มอเตอร์และชุดเฟืองทด ไม่เกิน 2 ชุด
แบตเตอรี่ ใช้กั บ มอเตอร์เป็ นขนาด AA (แบบประจุไฟฟ้าได้ (Rechargeable) หรือ เป็ นแบบอัล คาไลน์ ) ขนาด
กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 2,400 มิลลิแอมแปร์ชั่วโมงต่อก้อน ในการแข่งขันอนุญาตให้ใช้แบตเตอรี่ได้ไม่เกิน 4 ก้อน
5.3.3.3 ขนาดหุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน มีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร ความยาวไม่
เกิน 300 มิลลิเมตร และความสูงไม่เกิน 180 มิลลิเมตร น้าหนั กตัวหุ่นยนต์และอุปกรณ์ควบคุมทังหมดที่ใช้ในการ
แข่งขันรวมกันไม่เกิน 1,500 กรัม
5.3.3.4 หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขันจะต้องเคลื่อนไหวเสมือนการก้าวขาเดินหรือการวิ่งโดยที่ขา
ของหุ่นยนต์สามารถยกขึนสูงจากพืนได้
5.3.3.5 ความยาวสายสัญญาณควบคุมหุ่นยนต์จากตัวหุ่นยนต์ถึงอุปกรณ์ควบคุม ต้องไม่
น้อยกว่า 2,000 มิล ลิเมตรและติดตังที่ตัวหุ่นยนต์สูงจากพืนไม่เกิน 240 มิล ลิเ มตร ในขณะแข่ง ขันไม่อนุญาตให้
สายสัญญาณควบคุมหุ่นยนต์ลากไปบนพืนสนามแข่งขัน
5.4 กฎและกติกาการแข่งขัน
หุ่นยนต์มีภารกิจในการฝ่าอุปสรรคต่างๆ ภายในสนามแข่งขัน โดยผ่านเส้นทางลาดขึนที่สูง และข้าม
สะพาน เพื่อผ่านสิ่งกีดขวางไปเก็บวัตถุในพื นที่ วางวัตถุ และล้าเลียงวัตถุไปยังพืนที่เก็บ วัตถุให้ได้มากที่ สุด ภายใน
ระยะเวลา 240 วินาที ทีมใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ
5.4.1 วิธีการแข่งขัน
5.4.1.1 ก่ อ นเข้ า สนามแข่ ง ขั น อุ ป กรณ์ ทุ ก ชิ นของหุ่ น ยนต์ ต้ อ งไม่ มี ก ารประกอบ
มาก่อน (ให้แยกชินส่วนทุกชิน)
5.4.1.2 การประกอบหุ่นยนต์ภายในพืนที่ที่คณะกรรมการก้าหนด
5.4.1.3 เมื่ อถึงเวลาแข่ง ขัน ที ม ผู้เข้าแข่งขันจะต้องน้าหุ่นยนต์ม าวางที่ จุดเริ่ม ต้น และรอ
สัญญาณแข่งขันจากกรรมการ
5.4.1.4 เมื่อกรรมการให้สัญ ญาณแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันบังคับหุ่นยนต์เดินไปตามเส้นทางที่
ก้าหนด คือ เส้นทางราบ ทางลาดขึนที่สูง ข้า มสะพาน และผ่านสิ่งกีดขวาง ไปยังพืนที่วางวัตถุ เพื่อไปเก็บวัตถุและ
ล้าเลียงไปยังพืนที่เก็บวัตถุ
5.4.1.5 ผู้เข้าแข่งขันล้าเลียงวัตถุไปยังพืนที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิน และน้าหุ่นยนต์กลับมาที่
จุดเริ่มต้น ถือว่าท้าภารกิจเสร็จสมบูรณ์
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5.4.2 วิธีนับคะแนน
5.4.2.1 หุ่นยนต์เดินผ่านทางลาดขึนที่สูงไปถึงจุดก่อนข้ามสะพาน +15 คะแนน
5.4.2.2 หุ่นยนต์เดินข้ามสะพาน
+10 คะแนน
5.4.2.3 ล้ า เลี ย งวั ต ถุ จ ากพื นที่ ว างวัต ถุ ไปยั ง พื นที่ เ ก็ บ วั ต ถุ ได้ ค ะแนนตามสี ที่ ก้ า หนด
ดังนี คือ
1) สีแดง
+20 คะแนน
2) สีเหลือง
+15 คะแนน
3) สีเขียว
+10 คะแนน
5.4.2.4 หุ่นยนต์ล้าเลียงวัตถุไปยังพืนที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิน และกลับมาที่
จุดเริ่มต้น ถือว่าท้าภารกิจเสร็จสมบูรณ์
+30 คะแนน
5.4.2.5 ชนสิ่งกีดขวางล้มหรือเคลื่อนออกจากจุดที่ก้าหนด
-5 คะแนน
5.4.2.6 หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มใหม่
-5 คะแนน
5.4.2.7 ถ้าขาของหุ่นยนต์ล้าเขตของพืนที่แม่น้า
-5 คะแนน
5.4.2.8 วัตถุหล่นระหว่างทาง (ห้ามหยิบวัตถุนัน)
0 คะแนน
5.4.3 ข้อบังคับ
5.4.3.1 ในกรณีที่หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสามารถน้าหุ่นยนต์มาแก้ไขได้ ณ จุดที่
ก้าหนด เมื่อแก้ไขเสร็จจะต้องน้าหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้น เพื่อเริ่มการแข่งขันใหม่ แต่จะถูกตัดคะแนนทุกครังที่มีการ
แก้ไขครังละ 5 คะแนน และเวลาในการแข่งขันจะด้าเนินต่อไปจนครบระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ การเริ่มต้นแข่งขันใหม่จะ
นับคะแนนให้เฉพาะภารกิจที่ท้าได้ก่อนหน้านีเท่านัน
5.4.3.2 กรณีที่หุ่นยนต์ไม่สามารถออกจากจุดเริ่มต้นหรือออกจากจุดเริ่มต้นแล้วไม่สามารถท้า
ภารกิจได้ภายในเวลา 20 วินาที ให้ถือว่าผิดกติกาและออกจากการแข่งขันในรอบนัน
5.4.3.3 แต่ละทีมแข่งขันได้ 2 รอบ และน้าคะแนนสูงสุด มาเรียงล้าดับหาผู้ชนะ
5.4.3.4 กรณีที่ท้ าภารกิจส้าเร็จแต่คะแนนเท่ ากัน จะพิจารณาทีม แข่งขันที่ ใช้เวลาน้อยที่สุด
เป็นผู้ชนะ
5.4.3.5 กรณีที่ท้าภารกิจไม่ส้าเร็จ และมีวัตถุวางอยู่ในพืนที่ วางวัตถุแต่มีคะแนนเท่ากัน ให้
พิจารณาน้าหนักหุ่นยนต์ของทีมที่น้าหนักน้อยสุดเป็นผู้ชนะ
5.4.3.6 ห้ามน้าอุปกรณ์เครื่องมือหนักที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นมาใช้สร้างหุ่นยนต์
ภายในพืนที่แข่งขัน เช่น เครื่องตัดไฟเบอร์ เครื่องเจียรมือ เป็นต้น
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6. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control)
6.1 ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 2
6.2 ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 – 5
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมั ติ (Automatic Control) หมายถึง การน้ามอเตอร์ อุป กรณ์ไฟฟ้าวัส ดุทาง
กลศาสตร์ ที่ อาจมี การใช้แผงวงจรอิ เล็กทรอนิกส์หรือตัวตรวจจับ ชนิดต่างๆ และใช้อุปกรณ์ ทั่ วไปอย่างไม่ จ้ากั ด มา
ออกแบบประกอบเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรือเคลือ่ นที่ได้ ในการปฏิบัติภารกิจต้องใช้ระบบ สมองกล (Computer
System) ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง และ/หรื อ มี ก ารเขี ย นโปรแกรมให้ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ควบคุ ม การท้าภารกิจแบบ
อัตโนมัติหลังเริ่มต้น ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ด้วยสวิทซ์เปิด - ปิดเพียงครังเดียว ระหว่างการแข่งขันห้ามใช้อุป กรณ์ควบคุม
ใดๆ ทังแบบมีสาย ไร้สาย หรือแบบสัญญาณวิท ยุ ในการส่งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์ ผลการแข่งขันขึนอยู่กับการเขียน
โปรแกรมควบคุมกลไกท้าให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติภารกิจตามโจทย์ก้าหนดได้ทันเวลา
6.1 ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 2
1. สนามแข่งขัน

1.1. รายละเอียดภายในสนาม
1.1.1.1. สนามมีลัก ษณะเป็น รูปสี่ เหลี่ยมผืน ผ้าขนาดความ กว้าง 1,200 มิล ลิเมตร ความยาว 2,400

มิลลิเมตร
1.1.1.2. พืนที่เก็ บกระป๋ องมี 2 สี คื อสี ขาวและสี ด้า มี ขนาดความกว้าง 250 มิ ลลิ เมตรและความยาว 250
มิลลิเมตร
1.1.1.3. พืนที่ จุด เริ่ม ต้น เป็น รูป สี่ เหลี่ ยมจัตุ รัส มีขนาดความกว้าง 250 มิ ล ลิเมตรและความยาว 250
มิลลิเมตร

1.2. วัตถุและอุปกรณ์ภายในสนาม
1.2.1.1. กระป๋อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร สูง 100 มิลลิเมตร น้าหนักไม่เกิน 50 กรัม มี 2 สี

คือ สีขาวจ้านวน 5 อัน และสีด้า จ้านวน 5 อัน
2. คุณสมบัติของหุ่นยนต์

2.1. หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน มีขนาดความกว้างไม่เกิน 250 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 250 มิลลิเมตร
และความสูงไม่เกิน 250 มิลลิเมตร

2.2. หุ่ น ยน ต์ ที่ ใ ช้ แ ข่ ง ขั น 1 ตั ว ไม่ จ้ า กั ด ชนิ ด ของวั ส ดุ และอุ ป กรณ์ รวมทั งจ้ า น วนมอเตอร์
และเซนเซอร์ที่ใช้

2.3. หุ่นยนต์ต้องท้างานโดยอัตโนมัติเท่านัน ไม่ให้ควบคุมด้วยรีโมท
2.4. ให้ใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องส้าหรับเขียนโปรแกรม โดยไม่จ้ากัดซอฟแวร์
2.5. ห้ าม ใช้ ช่ อ งสั ญ ญ าณ สื่ อส ารทุ ก ชนิ ด เพื่ อก ารควบ คุ มหุ่ น ยน ต์ ใ น ระห ว่ า งแข่ งขั น (ปิ ด
ช่องสัญญาณ)
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3. กฎและกติกาการแข่งขัน
หุ่นยนต์มีภารกิจต้องเคลื่อ นที่ ไปตามเส้นสีด้าเท่านัน (เซนเซอร์หรือล้อคร่อมอยู่บนเส้น) เพื่อไปเก็ บ
กระป๋องแต่ละสี และน้ากระป๋องที่เก็บได้ไปวางบริเวณพืนที่เก็บกระป๋องให้ตรงตามสีจนครบทุกกระป๋อง
และน้าหุ่นยนต์กลับมาที่จุดเริ่มต้นภายในระยะเวลา 180 วินาที ทีมใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ

3.1. วิธีการแข่งขัน
3.1.1.1. ก่อนเข้าสนามแข่งขัน อุปกรณ์ทุกชินของหุ่นยนต์ต้องไม่มีการประกอบมาก่อน (ให้แยกชินส่วน

ทุกชิน)
3.1.1.2. การประกอบหุ่นยนต์ภายในพืนที่ที่คณะกรรมการก้าหนด
3.1.1.3. ให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตัวเองภายในพืนที่ที่คณะกรรมการก้าหนด
3.1.1.4. เมื่อถึงเวลาแข่งขัน ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องน้าหุน่ ยนต์มาวางที่จุดเริ่มต้น และรอสัญญาณแข่งขัน
จากกรรมการ
3.1.1.5. เมื่อกรรมการให้สัญญาณแข่งขัน หุ่นยนต์จึงเริ่มท้าภารกิจ โดยท้างานแบบอัตโนมัติ
ไม่อนุญาตให้ควบคุมหุ่นยนต์โดยวิธีอื่นใด เช่น ควบคุมด้วยรีโมท ควบคุมด้วยระบบช่องสัญญาณ
เป็นต้น

3.1.2. ทีมที่เข้าแข่งขันล้าเลียงกระป๋องไปยังพืนที่เก็บกระป๋องตามพืนที่สีที่ก้าหนด สีขาววางไว้ที่พืนที่เก็บ
กระป๋องสีขาว สีด้าวางไว้ที่ พื นที่ เก็ บ กระป๋องสีด้า จนครบทุ ก กระป๋อง และน้าหุ่นยนต์ก ลับ มาที่
จุดเริ่มต้น ถือว่าท้าภารกิจเสร็จสมบูรณ์

3.2. วิธีนับคะแนน
3.2.1. เก็บกระป๋องและน้ามาวางที่พืนที่เก็บกระป๋อง
+10 คะแนน
3.2.2. หุ่นยนต์ล้าเลียงวัตถุไปยังพืนที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิน และกลับมาที่จุดเริ่มต้น ถือว่าท้าภารกิจเสร็จ
สมบูรณ์

3.2.3. ถ้ากระป๋องเคลื่อนออกจากจุดที่ก้าหนด
3.2.4. วางกระป๋องผิดพืนที่เก็บกระป๋อง (ผิดสี)
3.2.5. ถ้ากระป๋องที่วางบนพืนที่เก็บกระป๋องล้ม กระป๋องละ
3.2.6. หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มใหม่
3.2.7. หุ่นยนต์ไม่ขัดข้องขณะแข่งขัน แต่ต้องการเริ่มใหม่ (Retry)
3.2.8. การเก็บกระป๋องต้องใช้วิธี หนีบ จับ และยกลอยสูงจากพืนเท่านัน
ห้ามไถไปกับพืน ถ้าไถกับพืน

+30 คะแนน
-5 คะแนน
-5 คะแนน
-5 คะแนน
-5 คะแนน
-5 คะแนน
-5 คะแนน
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3.3 การขอเริ่มต้นใหม่ (Retry)
3.2.9. ผู้เข้าแข่งขันขอเริ่มต้นใหม่ต้องให้กรรมการตัดสินอนุญาตก่อน จึงเริ่มต้นใหม่ได้ และน้าหุ่นยนต์ไ ป
วางที่จุดเริ่มต้น
3.2.10 ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอเริม่ ต้นใหม่ได้ไม่จ้ากัดจ้านวนครัง แต่จะถูกตัดคะแนนครังละ 5 คะแนน
และวัตถุที่อยู่ในสนามต้องอยู่ในต้าแหน่งเดิม โดยถือเป็นอุปสรรคของการแข่งขัน

3.3. ข้อบังคับ
3.3.1. กรณีที่หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสามารถน้าหุ่นยนต์มาแก้ ไขได้ ณ จุดที่คณะกรรมการ
ก้าหนดให้ เมื่ อ แก้ ไขเสร็จ ต้อ งน้าหุ่นยนต์ไปวางที่ จุดเริ่ม ต้นเพื่อเริ่ม การแข่งขันใหม่ แต่จะถูก ตัด
คะแนนทุ ก ครังที่ มี ก ารแก้ ไขครังละ 5 คะแนน และเวลาในการแข่ง ขัน จะด้าเนิ นต่ อไปจนครบ
ระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ การเริ่มต้นแข่งขันใหม่จะนับคะแนนให้เฉพาะภารกิจที่ท้าได้ก่อนหน้านีเท่านัน

3.3.2. กรณีที่หุ่นยนต์ไม่สามารถออกจากจุดเริ่มต้นหรือออกจากจุดเริ่มต้นแล้วไม่สามารถท้าภารกิจต่อได้
(หยุดอยู่กับที่) ภายในเวลา 20 วินาที กรรมการให้เริ่มต้นใหม่

3.3.3. แต่ละทีมแข่งได้ 2 รอบ และน้าคะแนนสูงสุด มาเรียงล้าดับหาผู้ชนะ
3.3.4. กรณีที่ท้าภารกิจส้าเร็จแต่คะแนนเท่ากันจะพิจารณาทีมแข่งขันที่ใช้เวลาน้อยที่สุดและจ้านวนครังที่
เริ่มต้นใหม่น้อยที่สุด เป็นผู้ชนะ

3.3.5. กรณีที่หมดเวลาและท้าภารกิจไม่ส้าเร็จแต่คะแนนเท่ากันจะพิจารณาน้าหนักหุ่นยนต์ของทีมที่มี
น้าหนักที่น้อยที่สุดและจ้านวนครังที่เริ่มต้นใหม่น้อยที่สุด เป็นผู้ชนะ

3.3.6. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพืนที่แข่งขัน
3.3.7. ไม่อนุญาตให้ทีมที่เข้าแข่งขันน้าหุ่นยนต์ออกจากพืนที่ที่คณะกรรมการก้าหนดในระหว่างการแข่งขัน
3.3.8. การสุ่มจุดวางกระป๋องและสีกระป๋อง ทัง 10 กระป๋อง ท้าการสุ่มหลังจากส่งหุ่นยนต์ที่ประกอบและ
ลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว

3.3.9. ห้ามใช้เมนูส้าหรับเลือกโปรแกรม หุ่นยนต์ต้องมีเพียง 1 โปรแกรมส้าหรับการแข่งขัน และใช้เพียง
ปุ่มกดปุ่มเดียวในการแข่งขันหากมีหลายปุ่มกด ให้แจ้งปุ่มกดที่ใช้กับกรรมการก่อนการประกอบและ
เขียนโปรแกรม

ภาพจาลองสนามแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ๒
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6.2 ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 – 5
1. สนามแข่งขัน

1.1. รายละเอียดภายในสนาม
1.1.1.1. สนามมี ลัก ษณะเป็ น รูป สี่ เหลี่ ย มผืน ผ้ า ขนาดความ กว้ าง 1,200 มิ ล ลิ เมตร ความยาว 2,400

มิลลิเมตร
1.1.1.2. พืนที่เก็บกระป๋องมี 3 สี คือ สีเขียว สีเหลืองและสีแดง มีขนาดความกว้าง 250 มิลลิ เมตรและ
ความยาว 250 มิลลิเมตร
1.1.1.3. พื นที่ จุ ด เริ่ม ต้ น เป็ น รู ป สี่ เหลี่ ย มจั ตุ รั ส มี ขนาดความกว้ า ง 250 มิ ล ลิ เ มตรและความยาว 250
มิลลิเมตร

1.2. วัตถุและอุปกรณ์ภายในสนาม
1.2.1.1. กระป๋อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร สูง 100 มิลลิเมตร น้าหนักไม่เกิน 50 กรัม มี 3 สี

คือ สีเขียวจ้านวน 5 อัน สีเหลืองจ้านวน 5 อัน และสีแดง จ้านวน 5 อัน
2. คุณสมบัติของหุ่นยนต์

2.1. หุ่ น ยนต์ ที่ ใ ช้ ในการแข่ ง ขั น มี ข นาดความกว้ า งไม่ เ กิ น 250 มิ ล ลิ เ มตร ความยาวไม่ เ กิ น 250
มิลลิเมตร และความสูงไม่เกิน 250 มิลลิเมตร

2.2. หุ่ น ยนต์ ที่ ใ ช้ แ ข่ ง ขั น 1 ตั ว ไม่ จ้ า กั ด ชนิ ด ของวั ส ดุ และอุ ป กรณ์ รวมทั งจ้ า นวนมอเตอร์ แ ละ
เซนเซอร์ที่ใช้

2.3. หุ่นยนต์ต้องท้างานโดยอัตโนมัติเท่านัน ไม่ให้ควบคุมด้วยรีโมท
2.4. ให้ใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องส้าหรับเขียนโปรแกรม โดยไม่จ้ากัดซอฟแวร์
2.5. ห้ามใช้ช่องสัญญาณสื่อสารทุกชนิด เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่างแข่งขัน (ปิดช่องสัญญาณ)
3. กฎและกติกาการแข่งขัน
หุ่นยนต์ม ีภารกิจ ต้อ งเคลื่อ นที่ ไปตามเส้นสีด้าเท่านัน (เซนเซอร์ห รือล้อคร่อ มอยู่บ นเส้น) เพื่อไปเก็บ
กระป๋องแต่ละสีและน้ากระป๋องที่เก็บได้ไปวางบริเวณพืนที่เก็บกระป๋องให้ตรงตามสีจนครบทุกกระป๋อง และ
น้ า หุ ่น ย น ต ์ก ล ับ ม า ที ่จ ุด เริ ่ม ต ้น ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เว ล า 1 8 0 ว ิน า ท ี ท ีม ใด ได ้ค ะ แ น น ส ูง ส ุด
จะเป็นผู้ชนะ

3.1. วิธีการแข่งขัน
3.1.1. ก่อนเข้าสนามแข่งขัน อุปกรณ์ทุกชินของหุ่นยนต์ต้องไม่มีการประกอบมาก่อน (ให้แยกชินส่วนทุก
ชิน)

3.1.2. การประกอบหุ่นยนต์ภายในพืนทีท่ ี่คณะกรรมการก้าหนด
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3.1.3. ให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตัวเองภายในพืนที่ที่คณะกรรมการก้าหนด
3.1.4. เมื่อถึงเวลาแข่งขัน ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องน้าหุ่นยนต์มาวางที่จุดเริ่มต้น และรอสัญญาณแข่งขันจาก
กรรมการ

3.1.5. เมื่อกรรมการให้สัญญาณแข่งขัน หุ่นยนต์จึงเริ่มท้าภารกิจ โดยท้างานแบบอัตโนมัติ ไม่อนุญาตให้
ควบคุมหุ่นยนต์โดยวิธีอื่นใด เช่น ควบคุมด้วยรีโมท ควบคุมด้วยระบบช่องสัญญาณ เป็นต้น

3.1.6. ทีมที่เข้าแข่งขันล้าเลียงกระป๋องไปยังพืนที่เก็บกระป๋องตามพืนที่สีที่ก้าหนด สีเขียววางไว้ที่พืนที่เก็บ
กระป๋องสีเขียว สีเหลืองวางไว้ที่พืนที่เก็บกระป๋องสีเหลือง และสีแดงวางไว้ที่พืนที่เก็บกระป๋องสีแดง
จนครบทุกกระป๋อง และน้าหุ่นยนต์กลับมาที่จุดเริ่มต้น ถือว่าท้าภารกิจเสร็จสมบูรณ์

3.2. วิธีนับคะแนน
3.2.1. เก็บกระป๋องและน้ามาวางที่พืนที่เก็บกระป๋องตามสีที่ก้าหนด
+10 คะแนน
3.2.2. หุ่นยนต์ล้าเลียงวัตถุไปยังพืนที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิน และกลับมาที่จุดเริ่มต้น ถือว่าท้าภารกิจเสร็จ
สมบูรณ์

3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

+30 คะแนน

ถ้ากระป๋องเคลื่อนออกจากจุดที่ก้าหนด

-5 คะแนน

วางกระป๋องผิดพืนที่เก็บกระป๋อง (ผิดสี)

-5 คะแนน

ถ้ากระป๋องที่วางบนพืนที่เก็บกระป๋องล้ม กระป๋องละ

-5 คะแนน

หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มใหม่

-5 คะแนน

หุ่นยนต์ไม่ขัดข้องขณะแข่งขัน แต่ต้องการเริ่มใหม่ (Retry)

-5 คะแนน

การเก็บกระป๋องต้องใช้วิธี หนีบ จับ และยกลอยสูงจากพืนเท่านัน
ห้ามไถไปกับพืน ถ้าไถกับพืน

-5 คะแนน

3.3. การขอเริ่มต้นใหม่ (Retry)
3.3.1. ผู้เข้าแข่งขันขอเริ่มต้นใหม่ต้องให้กรรมการตัดสินอนุญาตก่อน จึงเริ่มต้นใหม่ได้ และน้าหุ่นยนต์ไ ป
วางที่จุดเริ่มต้น

3.3.2. ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอเริ่มต้นใหม่ได้ไม่จ้ากัดจ้านวนครัง แต่จะถูกตัดคะแนนครังละ
5 คะแนน และวัตถุที่อยู่ในสนามต้องอยู่ในต้าแหน่งเดิม โดยถือเป็นอุปสรรคของการแข่งขัน

3.4. ข้อบังคับ
3.4.1. กรณีที่หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสามารถน้าหุ่นยนต์มาแก้ ไขได้ ณ จุดที่คณะกรรมการ
ก้าหนดให้ เมื่อแก้ไขเสร็จต้องน้าหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้นเพื่อเริ่มการแข่งขันใหม่ แต่จะถูกตัดคะแนน
ทุก ครังที่ มี ก ารแก้ ไขครังละ 5 คะแนน และเวลาในการแข่งขันจะด้าเนินต่อไปจนครบระยะเวลาที่
ก้าหนดไว้ การเริ่มต้นแข่งขันใหม่จะนับคะแนนให้เฉพาะภารกิจที่ท้าได้ก่อนหน้านีเท่านัน
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3.4.2. กรณีที่หุ่นยนต์ไม่สามารถออกจากจุดเริ่มต้นหรือออกจากจุดเริ่มต้นแล้วไม่สามารถท้าภารกิจต่อได้
(หยุดอยู่กับที่) ภายในเวลา 20 วินาที กรรมการให้เริ่มต้นใหม่

3.4.3. แต่ละทีมแข่งได้ 2 รอบ และน้าคะแนนสูงสุด มาเรียงล้าดับหาผู้ชนะ
3.4.4. กรณีที่ท้าภารกิจส้าเร็จแต่คะแนนเท่ากันจะพิจารณาทีมแข่งขันที่ใช้เวลาน้อยที่สุดและจ้านวนครังที่
เริ่มต้นใหม่น้อยที่สุด เป็นผู้ชนะ

3.4.5. กรณีที่หมดเวลาและท้าภารกิจไม่ส้าเร็จแต่คะแนนเท่ากันจะพิจารณาน้าหนักหุ่นยนต์ของทีมที่มี
น้าหนักที่น้อยที่สุดและจ้านวนครังที่เริ่มต้นใหม่น้อยที่สุด เป็นผู้ชนะ

3.4.6. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพืนที่แข่งขัน
3.4.7. ไม่อนุญาตให้ทีมที่เข้าแข่งขันน้าหุ่นยนต์ออกจากพืนที่ที่คณะกรรมการก้าหนดในระหว่างการแข่งขัน
3.4.8. การสุ่มสี กระป๋ อง ทั ง 15 กระป๋ อง ท้ าการสุ่ม หลั งจากส่งหุ่ นยนต์ที่ ป ระกอบและลงโปรแกรม
เรียบร้อยแล้ว

3.4.9. ห้ามใช้เมนูส้าหรับเลือกโปรแกรม หุ่นยนต์ต้องมีเพียง 1 โปรแกรมส้าหรับการแข่งขัน และใช้เพียง
ปุ่มกดปุ่มเดียวในการแข่งขันหากมีหลายปุ่มกด ให้แจ้งปุ่มกดที่ใช้กับกรรมการก่อนการประกอบและ
เขียนโปรแกรม
ภาพจาลองสนามหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
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7. ดุลพินิจของคณะกรรมการ
7.1 สภาพการและกรณีใดๆ ที่เกิดขึนระหว่างการแข่งขันทุกประเภทและทุกระดับ ที่ไม่ได้ระบุในกติกา ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสินสุด
8. รางวัลการประกวด
- ได้คะแนน 80 – 100 คะแนน
- ได้คะแนน 70 – 79 คะแนน
- ได้คะแนน 60 – 69 คะแนน
- ได้คะแนน 50 – 59 คะแนน
- ได้คะแนนต่้ากว่า 50 คะแนน

ได้รับเกียรติบัตร
ได้รับเกียรติบัตร
ได้รับเกียรติบัตร
ได้รับเกียรติบัตร
ได้รับเกียรติบัตร

ระดับเหรียญทอง
ระดับเหรียญเงิน
ระดับเหรียญทองแดง
ระดับชมเชย
เข้าร่วมการแข่งขัน

3. เกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน เป็นนักเรียนที่ก้าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
1.1 นักเรียนระดับชัน ป. 4 - 6
1.2 นักเรียนระดับชัน ม. 1 - 3
1.3 นักเรียนระดับชัน ม. 4 - 6
2.ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน (ประเภททีม 3 คน)
2.1 ระดับชัน ป.4 - 6 จ้านวน 1 ทีม
2.2 ระดับชัน ม. 1 - 3 จ้านวน 1 ทีม
2.3 ระดับชัน ม. 4 - 6 จ้านวน 1 ทีม
3.วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน ตามแบบฟอร์ม ที่ก้าหนด
3.2 ขอบข่ายการด้าเนินการแข่งขัน
กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
- ขอบข่ายของเนือหา ความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับชัน ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม เหตุการณ์ปัจจุบันและดาราศาสตร์
- ผู้เข้าแข่งขันท้าข้อสอบแบบปรนัย 40 ข้อ และข้อสอบแบบโจทย์สถานการณ์ตามแนวการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) จ้านวน 2 ข้อ (เวลาที่ใช้แข่งขัน 60 นาที) แบ่งเนือหา ดังนี
1) เนือหาทั่วไป แบบปรนัย 20 ข้อ
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2) ความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 20 ข้อ
3) แบบโจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2 ข้อ (โดยโจทย์
สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ทัง 2 ข้อนัน แต่ละข้อจะประกอบด้วยข้อค้าถามย่อย
จ้านวน 5 ข้อย่อย เป็นแบบเขียนอธิบายค้าตอบ และจะมีแบบเลือกตอบในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม)
- ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาบนเวที จ้านวน 20 ข้อๆ ละ 2 คะแนน (เวลาที่ใช้แข่งขัน 30 นาที)
4. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี
กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
4.1 เนือหาทั่วไป แบบปรนัย 30 ข้อ ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน จ้านวน 30 คะแนน และแบบโจทย์
สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2 ข้อ 10 คะแนน
4.2 ความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 20 ข้อๆ ละ 1 คะแนน จ้านวน 20
คะแนน
4.3 ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสดบนเวที จ้านวน 20 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน จ้านวน 40 คะแนน
5.เกณฑ์การตัดสินและรางวัลการประกวด
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – 59 ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย
ต่้ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม

4. เกณฑ์การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนก้าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี
1.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 5
1.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2
1.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
โรงเรียนส่งตัวแทนระดับละ 1 คน
3. ประเภทการแข่งขัน
3.1 ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 - 5
แข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
3.2 ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-2 และ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4-5
แข่งขันการเขียน Homepage
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4. หลักเกณฑ์การแข่งขัน
4.1 ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่
ก้าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด)
4.2 กรณีการขอเปลี่ยนตัว สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้เฉพาะกรณี ป่วย/ตาย/ย้าย แต่ต้องแสดง
หลักฐานให้กรรมการพิจารณาด้วย
5. วิธีการแข่งขัน
5.1 ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-5
แข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
ปฏิบัติการสร้างงานให้ได้ตามหัวข้อเรื่องที่คณะกรรมการก้าหนดโดยใช้โปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2010 แล้วจัดเก็บงานที่เสร็จเรียบร้อยลงเครือ่ งคอมพิวเตอร์เพื่อให้คณะกรรมการตรวจ พร้อมน้าเสนอ
ผลงาน
เวลาในการแข่งขัน
ปฏิบัติการสร้างงาน 120 นาที น้าเสนอผลงานไม่เกิน 3 นาที
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
1. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กลางที่คณะกรรมการเตรียมให้
2. ข้อมูล เนือหา รูปภาพ คณะกรรมการจัดเตรียมให้
เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
1. ความสมบูรณ์ของเนือหา
20
2. ความเชื่อมโยงข้อมูล
20
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม
25
4. การใช้เทคนิคของโปรแกรม
15
5. การบันทึกข้อมูล
10
6. การน้าเสนอผลงาน
10
หมายเหตุ *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ินสุด
5.2 ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-2 และระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4-5
แข่งขันการเขียน Homepage
ปฏิบัติการสร้างงานให้ได้ตามหัวข้อเรื่องที่คณะกรรมการก้าหนดโดยใช้โปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe Flash CS6 แล้วจัดเก็บงานที่เสร็จเรียบร้อยลง
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจ พร้อมน้าเสนอผลงาน
เวลาในการแข่งขัน
ปฏิบัติการสร้างงาน 120 นาที น้าเสนอผลงานไม่เกิน 3 นาที
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เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
1. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กลางที่คณะกรรมการเตรียมให้
2. ข้อมูล เนือหา รูปภาพ คณะกรรมการจัดเตรียมให้
เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การตัดสิน
1. ความสมบูรณ์ของเนือหา
2. ความเชื่อมโยงข้อมูล
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม
4. การใช้เทคนิคของโปรแกรม
5. การบันทึกข้อมูล
6. การน้าเสนอผลงาน
หมายเหตุ *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ินสุด
6.รางวัลการประกวด
- ได้คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
- ได้คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
- ได้คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- ได้คะแนนร้อยละ 50 – 59 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย

5. เกณฑ์การประกวดสือ่ นวัตกรรมทางการศึกษา
1. ระดับผู้เข้าประกวด
ครูผสู้ อนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
2. จานวนผู้เข้าประกวด
- ผลงาน 1 ผลงาน / 1 คน
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด
น้าเสนอ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการไม่เกิน 12 นาที / 1 สื่อ
4. วิธีการประกวด
4.1 สื่อนวัตกรรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 กลุ่ม ดังนี
4.1.1 ปฐมวัย
4.1.2 ภาษาไทย

คะแนน
20
20
25
15
10
10
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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 ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดล้าดับ ก่อนการประกวด 30 นาที
4.3 ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมสือ่ นวัตกรรมภายในห้อง ก่อนการประกวด 15 นาที
4.4 ผู้เข้าประกวดต้องน้าเสนอสื่อนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ เพือ่ ให้คณะกรรมการได้ซกั ถาม
4.5 ส่งรายงานการใช้สื่อนวัตกรรม จ้านวน 5 เล่ม ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่.........................................ในเวลาราชการ
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
1. รูปแบบการผลิตสื่อ
1.1 ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ เนือหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
1.3 เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่นมาโดยตรง
1.4 เป็นสื่อทีส่ ่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน
2. คู่มือการผลิตและขั้นตอนการใช้สื่อ
2.1 มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน
2.2 มีเนือหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
2.3 การน้าเสนอสื่อเป็นไปตามล้าดับขันตอนของหลักวิชาการ
2.4 ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชัน / ช่วงชัน
2.5 มีคุณค่าและประโยชน์กับผูส้ อน และผูเ้ รียน
3. สรุปรายงานผลการนาไปใช้
3.1 มีเอกสารรายงานผลการน้าไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.2 มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้
3.3 มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจาการใช้สื่อ
3.4 รายงานการใช้จัดท้าเพื่อแสดงผล และยืนยันประโยชน์ของสื่อต่อการเรียนการสอน
***มิใช่จัดทาเพื่อการประกวดสื่อเท่านั้น
4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

คะแนน
20

20

20

20
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4.1 มีความทันสมัยแปลกใหม่
4.2 มีความคงทน ประหยัด หาง่ายในท้องถิ่น
4.3 ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก
4.4 การจัดแสดงเรียบง่าย และมีคุณค่า
5. การนาเสนอต่อคณะกรรมการ
5.1 ความเหมาะสมของเวลาในการน้าเสนอ
5.2 มีเทคนิคในการน้าเสนอทีเ่ หมาะสมน่าสนใจ
5.3 มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบค้าถาม
5.4 บุคลิกภาพ ท่วงที วาจาของผู้รายงาน

20

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. รางวัลการประกวด
เกียรติบัตร
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย
- เกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด

คะแนนตังแต่ 80-100 คะแนน
คะแนนตังแต่ 70-79 คะแนน
คะแนนตังแต่ 60-69 คะแนน
คะแนนตังแต่ 50-59 คะแนน
คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 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
20
1.1 ออกแบบสือ่ อย่างเป็นระบบ เนือหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนการเรียนรู้
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
1.3 เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่นมาโดยตรง
1.4 เป็นสื่อทีส่ ่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นกั เรียน
2. คู่มือการผลิตและขั้นตอนการใช้สื่อ
20
2.1 มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน
2.2 มีเนือหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
2.3 การน้าเสนอสื่อเป็นไปตามล้าดับขันตอนของหลักวิชาการ
2.4 ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชัน / ช่วงชัน
2.5 มีคุณค่าและประโยชน์กบั ผูส้ อน และผูเ้ รียน
3. สรุปรายงานผลการนาไปใช้
20
3.1 มีเอกสารรายงานผลการน้าไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.2 มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้
3.3 มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่ กิดจา
การใช้สื่อ
3.4 รายงานการใช้จัดท้าเพื่อแสดงผล และยืนยันประโยชน์ของสื่อต่อ
การเรียนการสอน *** มิใช่จัดท้าเพื่อการประกวดสือ่ เท่านัน
4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
20
4.1 มีความทันสมัยแปลกใหม่
4.2 มีความคงทน ประหยัด หาง่ายในท้องถิ่น
4.3 ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก
4.4 การจัดแสดงเรียบง่าย และมีคุณค่า
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5. การนาเสนอต่อคณะกรรมการ
5.1 ความเหมาะสมของเวลาในการน้าเสนอ
5.2 มีเทคนิคในการน้าเสนอทีเ่ หมาะสมน่าสนใจ
5.3 มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบค้าถาม
5.4 บุคลิกภาพ ท่วงที วาจาของผู้รายงาน
รวม

20

100

ลงชื่อ……………………………………………กรรมการ
(............................................................)
ลงชื่อ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ
(............................................................)
ประธานกรรมการ
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6. การแข่งขันจรวดขวดน้า
1. ประเภทการแข่งขัน
ประเภทความแม่นย้า
2. คุณสมบัติของผู้แข่งขันและการสมัครแข่งขัน
2.1 ก้าหนดให้โรงเรียเป็นผูส้ ่งทีมตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยจะต้องมีผู้ครูเป็นผู้ควบคุมทีมและสมาชิกใน
ทีมต้องเป็นนักเรียนที่ก้าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนัน
2.2 ก้าหนดให้แต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก 3-5 คน
2.3 วิธีการสมัครแข่งขัน โรงเรียนที่เข้าแข่งขันสามารถกรองข้อมูลสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางwww.paosisaket.go.th,www.pao-ssk.in.th
2.4 ในวันแข่งขันขอความร่วมมือ ผูเ้ ข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดแบบฟอร์มของโรงเรียนหรือชุด
ที่จัดท้าขึนในแต่ละทีมส้าหรับเข้าร่วมการแข่งขันและไม่สวมรองเท้าแตะ
3. ข้อกาหนดการลงทะเบียน
3.1 ผู้เข้าแข่งสามารถตรวจสอบรายชื่อทีม และก้าหนดการแข่งขันของแต่ละทีมได้จากเอกสารยืนยันการเข้า
ร่วมแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือตรวจสอบจากบอร์ดรายชื่อ ณ จุดลงทะเบียน
3.2 ก้าหนดการแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ คือ เวียนกัน 2 รอบ ผู้เข้าแข่งขันต้องท้าการลงทะเบียนเพื่อรับทราบ
ล้าดับการแข่งขัน และใบบันทึกสถิติการแข่งขัน
3.3 เวลาในการลงทะเบียนแข่งขัน ระหว่างเวลา 08.30 – 09.30 น.
3.4 กรณีผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนช้ากว่าเวลาที่ก้าหนด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน สงวนสิทธิ์เข้าร่วมการ
แข่งขันทังนีขึนอยู่กับดุลพินจิ ของคณะกรรมการ
1) กรณีมาช้ากว่าก้าหนด แต่ไม่เกิน 15 นาที ( 09.30 – 09.45 น. ) ผู้เข้าแข่งขันต้องชีแจงเหตุผล
ทังนีขึนอยู่กบั ดุลพินจิ ของคณะกรรมการ
2) กรณีมาช้ากว่าก้าหนดและเกิน 15 นาที ( 09.30 – เป็นต้นไป ) คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์เข้า
ร่วมการแข่งขัน
4. ข้อกาหนดของจรวดขวดน้า
4.1 เป็นจรวดขวดน้าที่ต้องใช้แรงขับดับดันจากน้าและแรงดันอากาศจากปัม๊ ลมเท่านัน
4.2 เป็นจรวดขวดน้าที่ประดิษฐ์จากขวดน้าอัดลมขนาดไม่เกิน 1.25 ลิตร เท่านัน
4.3 เป็นจรวดขวดน้าที่เมื่อติดตังบนฐานปล่อยจรวดแล้วต้องมีขนาดตามที่ก้าหนด
4.4 ไม่อนุญาตให้น้าจรวดที่ไม่ผ่านการตรวจมาใช้ในการแข่งขันและไม่อนุญาตให้น้าจรวดขวดน้า
(รวมถึงบูสเตอร์/Booster) ของทีมอื่นมาใช้ในการแข่งขัน
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4.5 ผู้เข้าแข่งขันต้องน้าจรวดขวดน้าที่จะใช้ในการปล่อยครังนันให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนอย่างน้อย 2
ล้า เพื่อนส้ารองในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องในการติดตังจรวดขวดน้าที่ฐานปล่อย
5. ข้อกาหนดของฐานปล่อยจรวดน้าด(กรณีนามาเอง)
5.1 มีขนาดไม่เกิดความกว้าง 1.00 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 1.00 เมตร ทังนีเมื่อติดตังจรวดขวดน้าเสร็จ
(พร้อมปล่อย) ต้องมีขนาดรวมกันแล้วไม่เกินขนาดดังกล่าวด้วย
5.2 ไม่อนุญาตให้มีท่อ/ขวดพักแรงดันหรืออุปกรณ์ที่แสดงเจตนาให้เห็นว่ามีท่อพักแรงดัน
5.3 ต้องไม่มีผลการต่อการส่งให้จรวดพุ่งขึน นอกจากแรงดันจากน้าและแรงดันอากาศจากปัม๊ ลม
5.4 ต้องสามารถเชื่อมต่อวัดความดันลมที่คณะกรรมการฯจัดเตรียมไว้ให้ซงึ่ ท่อลมจะมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายในและภายนอก 4 x 6 mm ตามล้าดับหรือกรณีอื่น ซึ่งต้องแจ้งให้คณะกรรมการ ฯ ทราบล่วงหน้า
5.5 ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องให้คณะกรรมการ ฯ ตรวจฐานปล่อย ฯ ก่อนน้าไปใช้ ทังนีขึนอยู่กับเงือ่ นไข
ข้อก้าหนดฐานปล่อยจรวดขวดน้า กรณีตรวจพบจะตัดสิทธิก์ ารแข่งขันในรอบนัน
6. ข้อกาหนดการเติมน้า
6.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้น้าที่คณะกรรมการเตรียมให้เท่านันห้านใช้น้าที่น้ามาเอง
6.2 ไม่อนุญาตให้ผเู้ ข้าร่วมการแข่งขันผสมวัตถุใด ๆ ลงไปในน้าที่บรรจุภายในขวดน้ากรณีคณะกรรมการฯ
ตรวจพบและมีหลักฐานแสดงว่าเจตนาน้าของเหลวและ/หรือวัสดุใด ๆ ลงไปในจรวดขวดน้าคณะกรรมการฯ จะตัด
สิทธิ์การบันทึกสถิติ
7. ข้อกาหนดการเติมลม
7.1 ข้อก้าหนดทั่วไปเมื่อเติมความดันแล้วให้ผเู้ ข้าแข่งขันรอสัญญาณการปล่อยจากคณะกรรมการทังนีต้องอยู่
ภายในระยะเวลาทีก่ ้าหนด
7.2 ไม่จ้ากัดการใช้ความดัน
8.ข้อกาหนดของการปล่อยจรวดขวดน้า
8.1 ล้าดับการแข่งขันจากขันตอนการจับฉลาก
8.2 ผู้เข้าร่วมแข่งขันในล้าดับต่อไป ต้องเข้ามาเตรียมตัวให้พร้อมในบริเวณทีก่ ้าหนด ก่อนทีผ่ ู้เข้าแข่งขันใน
ล้าดับก่อนหน้าจะท้าการปล่อยจรวดขวดน้าแล้วเสร็จ หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ในรอบนัน
กรณีทีมใดไม่สามารถเข้าแข่งขันในล้าดับที่ก้าหนดไว้ได้ สามารถแจ้งเหตุผลที่เหมาะกับคณะกรรมการเพื่อ
เลื่อนการแข่งขันภายในรอบนันได้ ทังนีขึนอยู่กับดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
8.3 เมื่อผูเ้ ข้าแข่งขันถึงเวลาขึนเวที (Platform)จะต้องตังฐานปล่อยและจรวดขวดน้าและปล่อยจรวดขวดน้า
ด้วยตนเองให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก้าหนด
8.4 ก้าหยดการปล่อยจรวดขวดน้าได้ 2 รอบ ๆ ละ 1 ครังโดยบันทึกสถิติครังที่ดที ี่สุด
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8.5 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการปล่อยจรวดขวดน้าด้วย
ตนเอง เช่น หมวก แว่นตา เสือกันฝน เป็นต้น
8.6 บริเวณฐานปล่อย อนุญาตให้เฉพาะผู้แข่งขันเท่านัน
9. ข้อกาหนดการนับเวลา
9.1 ก้าหนดให้ผเู้ ข้าแข่งขันติดตังจรวดขวดน้ากับฐานปล่อย (Launching pad) และปล่อยจรวดขวดน้า
ออกไปให้แล้วเสร็จภายใน 5 นาที
9.2 การนับเวลา จะเริ่มนับเวลาเมื่อผู้เข้าแข่งขันคนแรกขึนเวที (Platform)
9.3 การหยุดนับเวลากรณีดังนี
1) กรณีที่สภาพอากาศแปรปรวนอย่างมาก
2) กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องจากอุปกรณ์ที่คณะกรรมการฯจัดเตรียมให้และเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ
3) กรณีอื่นที่ได้รบั ความเห็นอันสมควรจากคณะกรรมการฯ
9.4 การเริม่ นับเวลาต่อหลังจากเหตุการณ์ในข้อ 6.9.3 ได้คลี่คลายแล้วและคณะกรรมการฯ ให้สัญญาณ
การนับ
10. การบันทึกผลการแข่งขัน
เมื่อผู้เข้าแข่งขันปล่อยจรวดขวดน้าแล้วให้น้าใบบันทึกผลการแข่งขัน (passport) ไปทีจ่ ุดบันทึกสถิติ ณ จุด
ก้าหนด บันทึกสถิติเป็นทศนิยม 2 ต้าแหน่ง
11. การรรับจรวดคืน
เมื่อผู้เข้าแข่งขันแล้วเสร็จ ผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถน้าใบบันทึกสถิติการแข่งขัน (passport) มารับจรวดขวดน้า
คืนได้ ณ จุดที่ก้าหนด
12. ข้อก้าหนดและกติกาการแข่งขันอื่น ๆ
12.1 การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นข้อยุติ
12.2 ไม่อนุญาตให้มีการซ้อมปล่อยจรวดขวดน้า ในสนามแข่งขันและบริเวณใกล้เคียง
13. เกณฑ์การตัดสินให้คะแนน
13.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องปล่อยจรวดให้ตกตรงเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ที่ระยะ 70 เมตร จากฐานปล่อยฯท้าการ
บันทึกสถิติโดยวัดระยะจากจุดเป้าหมายถึงจุดตก (ทศนิยม 2 ต้าแหน่ง )
13.2 ในกรณีที่จุดตกของจรวดขวดน้าอยู่นอกพืนที่ที่ก้าหนด คณะกรรมการฯจะไม่ท้าการบันทึกสถิติครังนัน
ให้โดยพืนที่วงกลมที่ก้าหนดไว้มรี ัศมี 5 เมตร
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14. รางวัลการแข่งขัน
เกียรติบัตรการแข่งขันจรวดขวดน้า ประเภทความแม่นย้า
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง

สถิติระยะทาง 0 - 1 เมตร
สถิติระยะทาง 1.01 - 2.00 เมตร
สถิติระยะทาง 1.01 - 5.00 เมตร

