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กจิกรรมและเกณฑ์การแข่งขนัทักษะทางวชิาการ  คร้ังที่  ๙   
ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
โรงเรียนขุนหาญวทิยาสรรค์  โรงเรียนกนัทรอมวทิยาคม  โรงเรียนร่มโพธ์ิวทิยา 

สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
 



๒ 

 

ตารางกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  และระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ที่โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 
 
ที ่

 
 

รายการ 

ระดับประเทศ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

ระดับภาคฯ ปีการศกึษา 
๒๕๕๙ 

ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

 
 

หมาย
เหตุ 

ประถม มัธยม ประถม มัธยม ประถม มัธยม 
ป.

๑-๓ 
ป.

๔-๖ 
ม.

๑-๓ 
ม.

๔-๖ 
ป.

๑-๓ 
ป.

๔-๖ 
ม.

๑-๓ 
ม.

๔-๖ 
ป.

๑-๒ 
ป.

๔-๕ 
ม.

๑-๒ 
ม.

๔-๕ 
๑ โครงงานวิทยาศาสตร ์ -        -    ๓ คน 

๒ อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ์

- - 
 

- - - - - -    ๓ คน 

๓ การแสดงวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) 

- - - - - - - - - --   ๓ คน 

๔ การแข่งขันหุ่นยนต์
อัตโนมัต ิ

- -   - -   - -   ๓ คน 

๕ หุ่นยนต์บังคับมือ  - -  - -  - - ๓ คน 

๖ สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร ์

- - - - - - - - -    ๒ คน 

๗ จรวดขวดน ้า 
(ความแม่นย้า) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

ไม่แยก 
ม.ต้น    
ม.ปลาย 
๓-๕คน 

๘ จรวดขวดน ้า 
(ยิงไกล) 

 
- 

 

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

ไม่แยก 
ม.ต้น    
ม.ปลาย 
๓-๕คน 

๙ การประกวดสื่อ
นวัตกรรมครูฯ 

   เดีย่ว 

๑๐ เครื่องร่อนกระดาษพับ  
(ร่อนนาน) 

- - - - - - - -  - -      - ๒ คน 

๑๑ เครื่องร่อน 
ประเภทร่อนไกล 

- - - - - - - - -    -      -  ๒  คน 

๑๒ เครื่องร่อน 
ประเภทร่อนนาน 

- - - - - - - - -    -      -   ๒  คน 
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ตารางบัญชีรายการแข่งขันทักษะวชิาการ คร้ังที ่ 9  ณ ร.ร.ไพรบึงวทิยาคม 

ที่ รายการ
ที่ 

ช่ือรายการ ระดับ 

1 001 การแข่งขนัโครงงานวทิยาศาสตร์  ประถมศึกษา (ป.4-5) 
2 002 การแข่งขนัโครงงานวทิยาศาสตร์  มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-2) 
3 003 การแข่งขนัโครงงานวทิยาศาสตร์  มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5) 
4 004 การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา (ป.4-6) 
5 005 การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3) 
6 006 การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
7 007 การแข่งขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์ มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3) 
8 008 การแข่งขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์ มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
9 009 การแข่งขนัหุ่นยนตอ์ตัโนมติั มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-2) 
10 010 การแข่งขนัหุ่นยนตอ์ตัโนมติั มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5) 
11 011 การแข่งขนัหุ่นยนตบ์งัคบัมือ ประถมศึกษา (ป.4-5) 
12 012 การแข่งขนัส่ิงประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา (ป.4-6) 
13 013 การแข่งขนัส่ิงประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์ มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3) 
14 014 การแข่งขนัส่ิงประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์ มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
15 015 การแข่งขนัจรวดขวดน ้า ประเภทแม่นย  า มธัยมศึกษาตน้+ปลาย (ม.1-6) 
16 016 การแข่งขนัจรวดขวดน ้า ประเภทยงิไกล มธัยมศึกษาตน้+ปลาย (ม.1-6) 
17 017 การแข่งขนัเคร่ืองร่อนกระดาษพบัประเภทร่อนนาน ประถมศึกษา (ป.1-3) 

18 018 การแข่งขนัเคร่ืองร่อน ประเภทร่อนไกล ประถมศึกษา (ป.4-6) 

19 019 การแข่งขนัเคร่ืองร่อน  ประเภทร่อนนาน ประถมศึกษา (ป.4-6) 

20 020 การประกวดส่ือนวตักรรมทางการศึกษาครู
วทิยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา  

- 

21 021 การประกวดส่ือนวตักรรมทางการศึกษาครู
วทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา 

- 

 
 
 
 
 
 



๔ 

 

๑. เกณฑ์การประกวดโครงงาน 
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก้าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  - ระดับประถมศึกษาปีที่  ๔-๕   
  - ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่  ๑-๒  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่  ๔-๕ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ๒.๑ ผู้เข้าประกวดในแต่ละกลุ่มสาระ แต่ละช่วงชั้น ทีมๆ ละ  ๓  คน  แต่ละทีมเข้าประกวด  
ไม่เกิน ๑ โครงงาน 
 ๒.๒ ให้แต่ละภาคคัดเลือกโครงงานแต่ละกลุ่มสาระที่ก้าหนดเข้าประกวดในแต่ละช่วงชั น   
กลุ่มสาระ ละ  ๓  โครงงาน 
๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 น้าเสนอพร้อมกับคณะกรรมการซักถาม  ไม่เกิน ๑๘ นาที / ๑ โครงงาน   
๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ โครงงานจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม ดังนี  
  ๔.๑.๑  ปฐมวัย   
  ๔.๑.๒  ภาษาไทย 
  ๔.๑.๓  คณิตศาสตร์ 
  ๔.๑.๔  วิทยาศาสตร์ 
  ๔.๑.๕  ภาษาต่างประเทศ  ( ภาษาอังกฤษ ) 
  ๔.๑.๖  การงานพื นฐานอาชีพและเทคโนโลยี 

๔.๑.๗  สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
๔.๑.๘  สุขศึกษา 

 ๔.๒  ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์  จ้านวน  ๕ ชุด  ( พิมพ์ด้วยกระดาษ A๔ ) โดยส่งให้
คณะกรรมการ ในวันท้าการประกวดแข่งขัน 
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดจัดท้าป้ายแสดงโครงงาน  ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น  ๓ แผ่น แผ่นกลางมีขนาด ๖๐x
๑๒๐ เซนติเมตร  แผ่นข้างมีขนาด ๖๐ x ๖๐ เซนติเมตร 
           ๔.๔ 
 
 
 
 
 
 
                  ผู้เข้าประกวดต้องน้าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ  เพ่ือให้คณะกรรมการซักถาม 
 
 
 

โรงเรียน.................................... 
ชื่อโครงงาน.............................. 
                                         (สูง ไม่เกิน ๕๐ ซ.ม. ) 
                                         

๖๐ ซ.ม. 
              

๑๒๐ ซ.ม. 
 

  ๖๐ ซ.ม. 



๕ 

 

  
๔.๕ โครงงานที่สง่เข้าประกวด  ต้องไม่เป็นโครงงานทีล่อกเลียนแบบของผู้อืน่และต้องเป็นโครงงานที่ผ่านการคัดเลือก

จาก       ระดับภาคมาแล้ว 
๕. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   ( ๒๓ คะแนน ) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความแปลกใหม่ของปัญหาและการน้าไปใช้    ๕ 
๒. การน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน ๕ 
๓. การออกแบบการทดลอง  (ให้คะแนนทุกข้อ)  
          - ความเป็นไปได ้ ๓ 
          - มีล้าดับขั นตอนและการด้าเนินการทดลองตามล้าดับขั นตอน ๔ 
          - มีการอภิปรายสรุป  ประเด็นปญัหา ๔ 

            - การทดลองเหมาะสมกับเนื อหา ๒ 
 ตอนที่  ๒  การเขียนรายงาน   ( ๒๗ คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความถูกต้องตามแบบฟอร์ม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
     - มีองค์ประกอบครบ ๒ 
     - ถ้าขาดตั งแต่  ๒  องค์ประกอบขึ นไป ๑ 
๒. การใช้ภาษา  ค้าศัพท์ทางวิทยาศาสตร ์ ๑๐ 
     - ผิดหลักค้าศัพท์  หักค้าละ  ๑  คะแนน  
๓. การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - มีครบทุกขั นตอนและเรยีงล้าดับถูกต้อง ๑๐ 
    - มีครบทุกขั นตอนและเรยีงล้าดับไม่ถูกต้อง ๙ 
    - มีครบทุกขั นตอน  แต่เรยีงล้าดับไม่ถูกต้อง ๘ 
    - มีไม่ครบทุกขั นตอน  และเรียงล้าดับไม่ถูกต้อง ๗ 
๔. การแสดงการบันทึกผลอย่างเพยีงพอ (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
     - มีการน้าเสนอข้อมลูที่ส้าคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็น ๕ 
     - น้าเสนอข้อมูลที่สา้คัญไม่ครบถ้วน  ๑  ประเด็น ๔ 
     - น้าเสนอข้อมูลที่สา้คัญไม่ครบถ้วน  ๒  ประเด็น ๓ 
     - น้าเสนอข้อมูลที่สา้คัญไม่ครบถ้วน  ๓  ประเด็น ๒ 

 ตอนที่  ๓  การจัดแสดงผลงาน   ( ๒๐  คะแนน ) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ถูกต้องตามแบบฟอรม์ (ให้คะแนนทุกข้อ)  
    - เสนอรูปแบบ  แผนภูมิ  ตารางผิด  ถูกตัดคะแนน ๒ 
    - แผงจัดแสดงโครงงานไม่ถูกตอ้งถูกตัดคะแนน ๓ 
๒. ความถูกต้องเหมาะสมของการใช้วัสดุอุปกรณ์  (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - ใช้วัสดุที่มีราคาถูก  วัสดุทีม่ีในท้องถิ่นหรือวัสดุที่เหลือใช้และเหมาะสม ๕ 
    - ใช้วัสดุราคาแพง  แต่เหมาะสม ๔ 
    - ใช้วัสดุราคาแพง  แต่ไมเ่หมาะสม ๒ 
๓. ความประณีตสวยงาม  (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - แข็งแรง  สวยงาม  ละเอียด ๕ 



๖ 

 

    - แข็งแรง  สวยงาม  ไม่ละเอียด ๔ 
    - แข็งแรง  ไม่สวยงาม  ละเอียด ๓ 
    - ไม่แข็งแรง  สวยงาม  ไมล่ะเอียด ๒ 
๔. ความเหมาะสมในการน้าเสนอข้อมูล  (เลือกให้คะแนนเฉพาะขอ้ที่ถูกต้อง)  
    - ข้อมูลที่เสนอเหมาะสมกับเนื อหา ๑ 
    - ข้อมูลที่เสนอชัดเจน  สอดคล้องกับเนื อหา ๑ 
    - มีการน้าเสนอหลายรูปแบบ ๑ 
    - ป้ายที่แสดงโครงงานถูกต้องตามขนาดที่ก้าหนด ๑ 

 
         ตอนที่  ๔ การอภิปรายปากเปล่า     ( ๓๐  คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. การน้าเสนอ  (ให้คะแนนทุกขอ้)  
    - บอกช่ือโครงงาน ๒ 
    - อภิปรายเหตุผลชัดเจน ๒ 
    - วิธีการน้าเสนอชัดเจน ๒ 
    - มีการสาธติหรือแสดงเหตุผล ๒ 
    - บุคลิก  ลักษณะถ้อยค้า ๒ 
๒. การตอบข้อซักถามชัดเจน  (เลอืกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - ตอบตามประเด็นปัญหาทุกประเด็น  ผู้ฟังเข้าใจง่าย ๒๐ 
    - ตอบไม่ตรงประเด็นปญัหา  ๑  ประเด็น ๑๕ 
    - ตอบไม่ตรงประเด็นปญัหา  ๒  ประเด็น ๑๐ 

   ** หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
1. เวลาที่ใช้ในการน้าเสนอไม่เกิน  ๙ นาที และเวลาตอบข้อซักถามไม่เกิน ๙ นาที 
2. สามารถน้าเสนอด้วยวิธีการฉายภาพข้ามศีรษะ หรือคอมพิวเตอร์ 
3. แผงจัดแสดงโครงงานต้องถูกต้องตามแบบ  สสวท. 

๖.รางวัลการประกวด 
 เกียรติบัตร 
          - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  คะแนนตั งแต่ ๘๐   คะแนนขึ นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  คะแนนตั งแต่    ๗๐-๗๙   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  คะแนนตั งแต่    ๖๐-๖๙ คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย   คะแนนตั งแต่    ๕๐-๕๙ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

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

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

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

ชื่อผู้ประกวด............................................................ นามสกุล.................................................................... 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังนี ้

ตอนที่ ๑  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ( ๒๓ คะแนน ) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. ความแปลกใหม่ของปัญหาและการน้าไปใช้    ๕  
๒. การน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน ๕  
๓. การออกแบบการทดลอง  (ให้คะแนนทุกข้อ)   
  - ความเป็นไปได้ ๓  
  - มีล้าดับขั นตอนและการด้าเนินการทดลองตามล้าดับขั นตอน ๔  
  - มีการอภิปรายสรุป  ประเด็นปัญหา ๔  

    - การทดลองเหมาะสมกับเนื อหา ๒  

รวม ๒๓  
 

ตอนที่  ๒  การเขียนรายงาน   ( ๒๗ คะแนน ) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก

กรรมการ 
๑. ความถูกต้องตามแบบฟอร์ม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
     - มีองค์ประกอบครบ ๒  
     - ถ้าขาดตั งแต่  ๒  องค์ประกอบขึ นไป ๑  
๒. การใช้ภาษา  ค้าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ๑๐  
     - ผิดหลักค้าศัพท์  หักค้าละ  ๑  คะแนน   
๓. การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - มีครบทุกขั นตอนและเรียงล้าดับถูกต้อง ๑๐  
    - มีครบทุกขั นตอนและเรียงล้าดับไม่ถูกต้อง ๙  
    - มีครบทุกขั นตอน  แต่เรียงล้าดับไม่ถูกต้อง ๘  
    - มีไม่ครบทุกขั นตอน  และเรียงล้าดับไม่ถูกต้อง ๗  



๘ 

 

๔. การแสดงการบันทึกผลอย่างเพียงพอ (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
     - มีการน้าเสนอข้อมูลที่ส้าคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็น ๕  
     - น้าเสนอข้อมูลที่ส้าคัญไม่ครบถ้วน  ๑  ประเด็น ๔  
     - น้าเสนอข้อมูลที่ส้าคัญไม่ครบถ้วน  ๒  ประเด็น ๓  
     - น้าเสนอข้อมูลที่ส้าคัญไม่ครบถ้วน  ๓  ประเด็น ๒  

รวม ๒๗  

 
ตอนที่  ๓  การจัดแสดงผลงาน   ( ๒๐  คะแนน ) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก

กรรมการ 
๑. ถูกต้องตามแบบฟอร์ม (ให้คะแนนทุกข้อ)   
    - เสนอรูปแบบ  แผนภูมิ  ตารางผิด  ถูกตัดคะแนน ๒  
    - แผงจัดแสดงโครงงานไม่ถูกต้องถูกตัดคะแนน ๓  
๒. ความถูกต้องเหมาะสมของการใช้วัสดุอุปกรณ์  (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - ใช้วัสดุที่มีราคาถูก  วัสดุที่มีในท้องถิ่นหรือวัสดุที่เหลือใช้และเหมาะสม ๕  
    - ใช้วัสดุราคาแพง  แต่เหมาะสม ๔  
    - ใช้วัสดุราคาแพง  แต่ไม่เหมาะสม ๒  
๓. ความประณีตสวยงาม  (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - แข็งแรง  สวยงาม  ละเอียด ๕  
    - แข็งแรง  สวยงาม  ไม่ละเอียด ๔  
    - แข็งแรง  ไม่สวยงาม  ละเอียด ๓  
    - ไม่แข็งแรง  สวยงาม  ไม่ละเอียด ๒  
    - ไม่แข็งแรง  ไม่สวยงาม  ละเอียด ๑  
๔. ความเหมาะสมในการน้าเสนอข้อมูล  (เลือกให้คะแนนเฉพาะข้อที่ 
ถูกต้อง) 

  

    - ข้อมูลที่เสนอเหมาะสมกับเนื อหา ๑  
    - ข้อมูลที่เสนอชัดเจน  สอดคล้องกับเนื อหา ๑  
    - มีการน้าเสนอหลายรูปแบบ ๑  
    - ป้ายที่แสดงโครงงานถูกต้องตามขนาดที่ก้าหนด ๑  
    - มีข้อมูลครบสมบูรณ์ ( ตามหลักการทฤษฎี ) ๑  

รวม ๒๐  
 
 
 
 



๙ 

 

ตอนที่  ๔ การอภิปรายปากเปล่า     ( ๓๐  คะแนน ) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก

กรรมการ 
๑. การน้าเสนอ  (ให้คะแนนทุกข้อ)   
    - บอกชื่อโครงงาน ๒  
    - อภิปรายเหตุผลชัดเจน ๒  
    - วิธีการน้าเสนอชัดเจน ๒  
    - มีการสาธิตหรือแสดงเหตุผล ๒  
    - บุคลิก  ลักษณะถ้อยค้า ๒  
๒. การตอบข้อซักถามชัดเจน  (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - ตอบตามประเด็นปัญหาทุกประเด็น  ผู้ฟังเข้าใจง่าย ๒๐  
    - ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหา  ๑  ประเด็น ๑๕  
    - ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหา  ๒  ประเด็น ๑๐  

รวม ๓๐  
 

ลงชื่อ……………………………………………กรรมการ 
                       (ตัวบรรจง) 
 
     ลงชื่อ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
               (ตัวบรรจง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
ใบสมัคร 

การประกวดโครงงาน     
กลุ่มสาระ ........................................................ 
 ชื่อโครงงาน....................................................... 

O     ระดับประถมศึกษาปีที่  ๔-๕   

O     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ 

O   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ 
 

โรงเรียน
...................................................................................... ........................................................................ 

    สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. .............................................อ้าเภอ...............................จังหวัด......................... 
 

 ๑. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่............................. 
 ๒. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่.............................. 
 ๓. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่.............................. 
 
 

ชื่อครูผู้ควบคุม  
๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ... ......................            

   ๒. ..............................................................................เบอร์มือถือ. ........................ 
 
 
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง 

       (..............................................)                                          
                                    ต้าแหน่ง  ผู้อ้านวยการส้านัก/กองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

๒. เกณฑก์ารแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์

๑.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 ๑.๑ นักเรียนระดับชั น ป. ๔-๕ 
 ๑.๒ นักเรียนระดับชั น ม. ๑-๒ 
 ๑.๓ นักเรียนระดับชั น ม. ๔-๕ 
๒.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน (ประเภททีม ๓ คน) 
 ๒.๑  ระดับชั้น ป.๔-๕  จ านวน  ๑  ทีม 
 ๒.๒ ระดับชั น ม. ๑-๒ จ้านวน ๑ ทีม 
 ๒.๓ ระดับชั น ม. ๔-๕ จ้านวน ๑ ทีม 
๓.วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ๓.๑ ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ ๒ คน ตามแบบฟอร์ม ที่ก้าหนด 
 ๓.๒ ขอบข่ายการด้าเนินการแข่งขัน 
  ๓.๒.๑ กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ภาคเช้า) 
   - ขอบข่ายของเนื อหา ความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับชั น ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ปัจจุบันและดาราศาสตร์ 
   - ผู้เข้าแข่งขันท้าข้อสอบแบบปรนัย ๔๐ ข้อ และข้อสอบแบบโจทย์สถานการณ์ตามแนวการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) จ้านวน ๒ ข้อ (เวลาที่ใช้แข่งขัน ๖๐ นาที) แบ่งเนื อหา ดังนี  
    ๑) เนื อหาทั่วไป แบบปรนัย ๒๐ ข้อ 
    ๒) ความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๒๐ ข้อ 
    ๓) แบบโจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ๒ ข้อ(โดย โจทย์
สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ทั ง ๒ ข้อนั น แต่ละข้อจะประกอบด้วยข้อค้าถามย่อย
แบบเขียนอธิบายค้าตอบ และจะมีแบบเลือกตอบในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม) 
   -ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาบนเวที จ้านวน ๒๐ ข้อ ๆ ละ ๒ คะแนน (เวลาที่ใช้แข่งขัน ๓๐ นาที) 
  ๓.๒.๒ กิจกรรมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ภาคบ่าย เวลาที่ใช้แข่งขัน 
๒ ชั่วโมง) 
 ๓.๓ สื่อ สถานการณ์ปัญหา (คณะกรรมการจัดเตรียม) 
 ๓.๔ เวลาที่ใช้แข่งขันทั งหมดประมาณ ๔ ชั่วโมง  
๔. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี  
 ๔.๑  กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  ๔.๑.๑ เนื อหาทั่วไป แบบปรนัย ๒๐ ข้อ ข้อ ๆ ละ ๑ คะแนน จ้านวน  ๒๐ คะแนน  และแบบโจทย์
สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  ๒ ข้อ ๒๐ คะแนน 
  ๔.๑.๒ ความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๒๐ ข้อ ๆ ละ ๑ คะแนน จ้านวน ๒๐ 
คะแนน 
  ๔.๑.๓ ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสดบนเวที จ้านวน ๒๐ ข้อ ๆ ละ ๒ คะแนน จ้านวน ๔๐ คะแนน 
 ๔.๒ กิจกรรมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

๔.๒.๑ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์  ๑๐ คะแนน 
  ๔.๒.๒ การออกแบบการทดลอง ๑๐ คะแนน 



๑๒ 

 

  ๔.๒.๓ การปฏิบัติการทดลอง  ๓๐ คะแนน 
  ๔.๒.๔ การเขียนรายงานการทดลอง ๕๐ คะแนน แบ่งเป็น 
    (๑) ตั งชื่อเรื่อง   ๒ คะแนน 
    (๒) ก้าหนดวัตถุประสงค์  ๕ คะแนน 
    (๓) ตั งสมมุติฐาน   ๔ คะแนน 
    (๔) ก้าหนดตัวแปร   ๔ คะแนน 
    (๕) วัสดุอุปกรณ์   ๓ คะแนน 
    (๖) วิธีการทดลอง   ๑๒ คะแนน 
    (๗) บันทึกผลการทดลอง  ๑๐ คะแนน 
    (๘) อภิปรายและสรุปผลการทดลอง   ๑๐ คะแนน 
 ๔.๓ น้าคะแนนในข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ รวมกันเป็นคะแนน ๒๐๐ คะแนน แล้วคิดค่าเฉลี่ยร้อยละ 

๕.เกณฑ์การตัดสินและรางวัลการประกวด (คิดร้อยละจาก ๒๐๐ คะแนน) 
  ๕.๑ ภาคเช้า กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
พิจารณาคัดเลือกทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด  จ้านวน ๘ ทีม เพ่ือเข้าแข่งขันในภาคบ่าย 
  ๕.๒ ภาคบ่าย กิจกรรมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  ๕.๓ น้าคะแนนภาคเช้า ๑๐๐ คะแนน รวมกับ คะแนนภาคบ่าย ๑๐๐ คะแนน เป็นคะแนนรวม ๒๐๐ 
คะแนนคิดเป็นร้อยละเพ่ือจัดล้าดับรางวัล โดยใช้เกณฑ์ ดังนี  
   ร้อยละ   ๘๐ – ๑๐๐ ไดร้ับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
   ร้อยละ   ๗๐ – ๗๙   ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  
   ร้อยละ   ๖๐ – ๖๙   ได้รับเกยีรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  
   ร้อยละ   ๕๐ – ๕๙   ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย  
   ต่้ากว่าร้อยละ  ๔๙    ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม  
หมายเหตุ นักเรียนและครูผู้ควบคุมทุกทีม ที่ไม่ได้แข่งขันในภาคบ่าย จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 
 

 
 

ใบสมัคร 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์     

O    ระดบัประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ 

O    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ 

O   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ 
 

โรงเรียน................................................................................................................ ......... 
    สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. .............................................อ้าเภอ.............................จังหวัด........................... 
 
 ๑. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่............................. 
 ๒. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่.............................. 
 ๓. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่.............................. 

ชื่อครูผู้ควบคุม  

๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ... ...................... 
            ๒. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
 
 
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง 
                                                          (............................................) 
                                   ต้าแหน่ง  ผู้อ้านวยการส้านัก/กองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 
 
 

 
 



๑๔ 

 

๓. เกณฑ์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)    

๑. ระดับชัน้ผู้เข้าแข่งขัน 
-ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
- ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 ๒.  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละระดับชั นเป็นทีม ๆ ทีมละ ๓  คน (ผสมชาย-หญิง) 
 ๓. วิธีการแข่งขัน 
  ๓.๑  เนื อหารายละเอียด  การน้าความรู้  ความสามารถ ทักษะและหลักการทางวิทยาศาสตร์
ผสมผสานกับการแสดงให้ผู้ชมเกิดความสนุกสนาน  ประทับใจโดยผู้เข้าแข่งขันสามารถอธิบายเรื่องราวที่แสดงได้อย่าง
ถูกต้อง   
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงได้ในชีวิตจริง 

๓.๒  รายละเอียดการแข่งขัน  จัดการแข่งขัน  ๑ รอบ  โดยส่งเนื อหาที่จะแสดงทั งหมดต่อ 
คณะกรรมการก่อนการแข่งขัน  จ้านวน  ๑๐  ชุด  

๓.๓  ใช้เวลาในการแข่งขัน  ไม่เกิน  ๑๐  นาท ี
๓.๔  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ นสุด 

 ๔.  เกณฑ์การให้คะแนน   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
  ๔.๑  เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ/ทันสมัย   ๓๐   คะแนน   
   ๔.๑.๑  อธิบายหลักการของการทดลองถูกต้อง      ๒๐ คะแนน 
   ๔.๑.๒  ความส้าเร็จของการทดลอง   ๑๐ คะแนน 
  ๔.๒  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     ๒๐     คะแนน 
   ๔.๒.๑  ความแปลกใหม่ของการทดลอง   ๑๐ คะแนน 
   ๔.๒.๒  ยกตัวอย่างการน้าเอาหลักการทดลองไปใช้ประโยชน์ ๑๐ คะแนน 
  ๔.๓  องค์ประกอบในการแสดง      ๑๐    คะแนน 
   ๔.๓.๑  การแต่งกาย     ๕ คะแนน 
   ๔.๓.๒  อุปกรณ์,ฉาก,แสง,สี    ๕ คะแนน 
  ๔.๔  เทคนิค/ลีลา/การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม   ๓๐     คะแนน 
   ๔.๔.๑  ปฏิภาณพริบความสามารถในการแก้ปัญหา  ๑๐ คะแนน 
   ๔.๔.๒  บุคลิกภาพและความมั่นใจในการน้าเสนอ  ๑๐ คะแนน 
   ๔.๔.๓  การใช้ภาษาและศัพท์ทางวิชาการได้ถูกต้อง  ๕ คะแนน 
   ๔.๔.๔ การเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม   ๕ คะแนน 
  ๔.๕  เวลาที่ใช้ในการแสดงเป็นไปตามท่ีก าหนด   ๑๐     คะแนน 

๕.เกณฑ์การตัดสินและรางวัลการประกวด (คิดร้อยละจาก ๑๐๐ คะแนน) 
   ร้อยละ   ๘๐ – ๑๐๐ ไดร้ับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
   ร้อยละ   ๗๐ – ๗๙   ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  
   ร้อยละ   ๖๐ – ๖๙   ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  
   ร้อยละ   ๕๐ – ๕๙   ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย  
   ต่้ากว่าร้อยละ  ๔๙    ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม  



๑๕ 

 

แบบฟอร์มเค้าโครงน าเสนอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show) 
โรงเรียน................................................................ 

อ าเภอ ............................ จังหวัด............................... 
 

ชื่อเรื่องล าดับที่……… 
…………………………………………………………………………………… 

            ๑. วัตถุประสงค์/แนวคิด/แรงจูงใจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ทฤษฎี/หลักการทางวิทยาศาสตร ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการแสดง. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ขั้นตอนการแสดง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. ประโยชน์และการน าไปประยุกต์ใช้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………............................................... 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 
 

ใบสมัคร 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)     

O    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ 

O   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ 
 
โรงเรียน...................................................................................... ................................... 

   สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. ..........................................อ้าเภอ...............................จงัหวัด.................................... 
 
 ๑. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่............................. 
 ๒. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่..............................  
 ๓. .................................................................. .......ชั นมัธยมศึกษาปีที่.............................. 

ชื่อครูผู้ควบคุม  

๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ... ...................... 
           ๒. .............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
 
 
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง 
                                                          (............................................) 
                                      ต้าแหน่ง  ผู้อ้านวยการส้านัก/กองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 
 
 
 

 

 

 



๑๗ 

 

๔. เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์ 
 
๑. การแข่งขันแบ่งออกเป็น  ๓  ระดับ  คือ 

- ระดบัประถมศึกษา  
- ระดบัมธัยมศึกษา ปีท่ี ๑ – ๒ 

 - ระดบัมธัยมศึกษา ปีท่ี ๔ – ๕ 
๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

อปท.ส่งตวัแทนระดบัการศึกษาละ  ๑  ทีมๆ ละ ๔ คน  ประกอบดว้ย  ครูผูค้วบคุมทีม ๑ คน  
และนกัเรียน ๓ คน 
๓. ประเภทการแข่งขัน 
- ระดบัประถมศึกษา 
 แข่งขนัหุ่นยนตบ์งัคบัมือ (Manual Control) 
- ระดบัมธัยมศึกษา ปีท่ี ๑ – ๒ 
- ระดบัมธัยมศึกษา ปีท่ี ๔ – ๕ 
 แข่งขนัหุ่นยนตอ์ตัโนมติั (Automatic Control) 
 
๔. หลกัการแข่งขัน 
๔.๑   กรณีผูเ้ขา้แข่งขนัไปรายงานตวัไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลกัเกณฑก์ารแข่งขนัใหก้รรมการฯ พิจารณา
ตดัสิทธ์ิการเขา้แข่งขนั 
 ๔.๒   ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งมารายงานตวัก่อนการประกวดแข่งขนั ๓๐ นาที (หากมารายงานตวัพน้จากเวลาท่ี
ก าหนด ใหก้รรมการฯ พิจารณาตดัสิทธ์ิการเขา้แข่งขนั) 
 ๔.๓   กรณีผูเ้ขา้แข่งขนัเป็นคนต่างดา้วสัญชาติเมียนมาร์ ลาว กมัพูชา หรือสัญชาติอ่ืน ใหแ้สดงหลกัฐานทาง
ราชการท่ีแสดงให้เห็นวา่อยูใ่นประเทศไทยอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ดงัน้ี 
         -  ส าเนาบตัรประจ าตวัคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบตัรหรือหนงัสือรับรองการเกิด (อยา่งใด
อยา่งหน่ึง) และ 
             -  หนงัสือรับรองของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเป็นเจ้าภาพระดบัภาครวบรวมเอกสารดงักล่าวส่งไปยงัหน่วยงาน
ผูจ้ดัการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการระดบัประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ี กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) 
ใหก้รรมการพิจารณาตดัสิทธ์ิการเขา้แข่งขนั 
 ๔.๔   กรณีการแข่งขนัเป็นทีม (ผูช้นะการแข่งขนัระดบัภาคเขา้มาแข่งขนัระดบัประเทศ) สามารถเปล่ียนตวั
ผูเ้ขา้แข่งขนัไดเ้ฉพาะกรณี ป่วย/ตาย/ยา้ย แต่ตอ้งแสดงหลกัฐานใหก้รรมการพิจารณาดว้ย 
 



๑๘ 

 

๕. วธีิการแข่งขัน 
๕.๑ ระดับประถมศึกษา     
                ๑. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) 
                   การแข่งขนัหุ่นยนตบ์งัคบัมือ (Manual Control) หมายถึง การออกแบบและประดิษฐหุ่์นยนตท่ี์ท าการ
ขบัเคล่ือนดว้ยอุปกรณ์ควบคุม (Remote Control) แบบมีสายท่ีสามารถบงัคบัตวัหุ่นยนตใ์หเ้คล่ือนไหวหรือเคล่ือนท่ี 
โดยใชค้นเป็นผูค้วบคุมการท างานของหุ่นยนต ์เพื่อปฏิบติัภารกิจตามกติกาภายในเวลาท่ีก าหนด 
                ๒. ขอบเขตและความหมาย 
                    หุ่นยนตบ์งัคบัมือ (Manual Control) หมายถึง การน ามอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ อิเล็กทรอนิกส์ วสัดุ
ทางกลศาสตร์ มาออกแบบและประดิษฐหุ่์นยนตท่ี์เคล่ือนไหวหรือเคล่ือนท่ี การท างานใหข้บัเคล่ือนดว้ยอุปกรณ์
ควบคุม (Remote Control) แบบมีสาย โดยใชค้นเป็นผูค้วบคุมการท างานของหุ่นยนต ์ 
                     ข้อส ำคัญ คือ หุ่นยนตส์ามารถปฏิบติัภารกิจ โดยปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นัน่คือ ไม่มี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท างาน 
                ๓. สนามแข่งขัน 
                    ๓.๑ รายละเอยีดสนาม 
                         ๓.๑.๑ สนามมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ขนาดความกวา้ง ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๒,๔๐๐ 
มิลลิเมตร มีขอบสูง ๑๐๐ มิลลิเมตร    
                         ๓.๑.๒ ก่อนข้ึนสะพานมีทางลาดขนาดกวา้ง ๒๕๐ มิลลิเมตร ยาว ๑,๘๕๐ มิลลิเมตร ทางลาดข้ึนท่ี
สูง ๑๐๐ มิลลิเมตร   
                         ๓.๑.๓ ขนาดสะพาน กวา้ง ๒๕๐ มิลลิเมตร ยาว ๖๐๐ มิลลิเมตร และสูง ๑๒๐ มิลลิเมตร (วดัจาก
พื้น) ปลายทั้งสองขา้งของสะพานเอียงท ามุม ๓๐ องศา  
                         ๓.๑.๔ พื้นท่ีเก็บวตัถุ มีความกวา้ง ๓๐๐ มิลลิเมตร และยาว ๗๕๐ มิลลิเมตร  
                         ๓.๑.๕ พื้นท่ีวางวตัถุ มีความกวา้ง ๖๐๐ มิลลิเมตร และยาว ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร  
                         ๓.๑.๖ พื้นท่ีวางส่ิงกีดขวาง มีความกวา้ง ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร และยาว ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร  



๑๙ 

 

ภาพจ าลอง
สนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  ระดับประถมศึกษา 

                    
 ๓.๒ วตัถุและส่ิงกดีขวางในสนาม 
                         ๓.๒.๑ ส่ิงกีดขวางขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๓๐ มิลลิลิตร สูง ๒๐๐ มิลลิลิตร จ านวน ๑๐ช้ินวาง
กระจายตามจุดต่าง ๆ ในสนามตามท่ีคณะกรรมการก าหนด   
                         ๓.๒.๒ วตัถุท่ีตอ้งเก็บเป็นส่ีเหล่ียมลูกบาศก ์ ขนาดความกวา้ง ๔๐ มิลลิเมตร ความยาว ๔๐ 
มิลลิเมตร และความสูง ๔๐ มิลลิเมตร วตัถุดงักล่าวมีสามสี คือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว วตัถุแต่ละสีมีจ านวน ๑๐ 
ช้ิน 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

๓.๓ คุณสมบัติของหุ่นยนต์    
                         ๓.๓.๑ หุ่นยนตท่ี์ใชแ้ข่ง ๑ ตวั ไม่จ  ากดัชนิดของวสัดุท่ีน ามาท าหุ่นยนต ์ 
                         ๓.๓.๒ หุ่นยนตแ์ข่งขนั เป็นหุ่นยนตท่ี์ใชม้อเตอร์และชุดเฟืองทด ไม่เกิน ๒ ชุด แบตเตอร่ีใชก้บั
มอเตอร์เป็นขนาด AA (แบบประจุไฟฟ้าได ้ (Rechargeable) หรือเป็นแบบอลัคาไลน์) ขนาดกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 
๒,๔๐๐ มิลลิแอมแปร์ชัว่โมงต่อกอ้น ในการแข่งขนัอนุญาตใหใ้ชแ้บตเตอร่ีไดไ้ม่เกิน ๔ กอ้น  
                         ๓.๓.๓ หุ่นยนตท่ี์ใชใ้นการแข่งขนั มีความกวา้งไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร ความยาว               ไม่เกิน 
๓๐๐ มิลลิเมตร และความสูงไม่เกิน ๑๘๐ มิลลิเมตร มีน ้าหนกัตวัหุ่นยนตแ์ละอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดท่ีใชใ้นการ
แข่งขนัรวมกนัไม่เกิน ๑,๕๐๐ กรัม 
                         ๓.๓.๔ หุ่นยนตท่ี์ใชแ้ข่งขนัจะตอ้งเคล่ือนไหวเสมือนการกา้วขาเดิน หรือการวิง่ โดยท่ีขาของ
หุ่นยนตส์ามารถยกข้ึนสูงจากพื้น  
                         ๓.๓.๕ ความยาวสายสัญญาณควบคุมหุ่นยนตจ์ากตวัหุ่นยนตถึ์งอุปกรณ์ควบคุมตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 
๒,๐๐๐ มิลลิเมตร และติดตั้งท่ีตวัหุ่นยนตสู์งจากพื้นไม่เกิน ๒๔๐ มิลลิเมตร ในขณะแข่งขนัไม่อนุญาตให้
สายสัญญาณควบคุมหุ่นยนตล์ากไปบนพื้นสนามแข่งขนั 
๓.๔ กฎและกติกาการแข่งขัน 
      หุ่นยนตมี์ภารกิจในการฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ภายในสนามแข่งขนั โดยผา่นเส้นทางลาดข้ึนท่ีสูงและขา้มสะพาน 
เพื่อผา่นส่ิงกีดขวางไปเก็บวตัถุในพื้นท่ีวางวตัถุ และล าเลียงวตัถุไปยงัพื้นท่ีเก็บวตัถุใหไ้ดม้ากท่ีสุดภายในระยะเวลา 
๒๔๐ วนิาที ทีมใดไดค้ะแนนสูงสุดเป็นผูช้นะ     
                         ๓.๔.๑ วธีิการแข่งขนั 
                                 ๓.๔.๑.๑ ก่อนเขา้สนามแข่งขนั อุปกรณ์ทุกช้ินของหุ่นยนต ์ตอ้งไม่มีการประกอบมาก่อน (ให้
แยกช้ินส่วนทุกช้ิน) 
                                 ๓.๔.๑.๒ การประกอบหุ่นยนตภ์ายในพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการก าหนด  
                                 ๓.๔.๑.๓ เม่ือถึงเวลาแข่งขนั ทีมผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งน าหุ่นยนตม์าวางท่ีจุดเร่ิมตน้ และรอ
สัญญาณแข่งขนัจากกรรมการ  
                                 ๓.๔.๑.๔ เม่ือกรรมการใหส้ัญญาณแข่งขนั ผูเ้ขา้แข่งขนับงัคบัหุ่นยนตเ์ดินไปตามเส้นทางท่ี
ก าหนด คือ เส้นทางราบ ทางลาดข้ึนท่ีสูง ขา้มสะพาน และผา่นส่ิงกีดขวางไปยงัพื้นท่ีวางวตัถุ เพื่อไปเก็บวตัถุและ
ล าเลียงไปยงัพื้นท่ีเก็บวตัถุ  
                                 ๓.๔.๑.๕ ผูเ้ขา้แข่งขนัล าเลียงวตัถุไปยงัพื้นท่ีเก็บวตัถุจนครบทุกช้ิน และน าหุ่นยนตก์ลบัมาท่ี
จุดเร่ิมตน้ ถือวา่ท าภารกิจสมบูรณ์    
                         ๓.๔.๒ วธีินบัคะแนนวธีินบัคะแนน 
                ๓.๔.๒.๑ หุ่นยนตเ์ดินผา่นทางลาดข้ึนท่ีสูงไปถึงจุด 
                                              ก่อนขา้มสะพาน          + ๑๕  คะแนน 
                ๓.๔.๒.๒ หุ่นยนตเ์ดินขา้มสะพาน        + ๑๐  คะแนน 



๒๑ 

 

                ๓.๔.๒.๓ ล าเลียงวตัถุจากพื้นท่ีวางวตัถุไปยงัพื้นท่ีเก็บวตัถุ 
                                              ไดค้ะแนนตามสีท่ีก าหนดดงัน้ี คือ 
                  ๑)  สีแดง         + ๒๐ คะแนน 
                  ๒)  สีเหลือง         + ๑๕ คะแนน 
                  ๓)  สีเขียว         + ๑๐ คะแนน 
                ๓.๔.๒.๔ หุ่นยนตล์ าเลียงวตัถุไปยงัพื้นท่ีเก็บวตัถุจนครบ ทุกช้ิน   
                                              และกลบัมาท่ีจุดเร่ิมตน้ถือวา่ท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ + ๓๐  คะแนน 
                ๓.๔.๒.๕ ชนส่ิงกีดขวางลม้หรือเคล่ือนออกจากจุดท่ีก าหนด    -   ๕  คะแนน 
                ๓.๔.๒.๖ หุ่นยนตข์ดัขอ้งขณะแข่งขนัและตอ้งเร่ิมใหม่      -  ๕  คะแนน 
                ๓.๔.๒.๗ ถา้ขาของหุ่นยนตล์ ้าเขตของพื้นท่ีแม่น ้ า       -  ๕  คะแนน 
                ๓.๔.๒.๗ วตัถุหล่นระหวา่งทาง  (หา้มหยบิวตัถุนั้น)         ๐  คะแนน 
                         ๓.๔.๓ ขอ้บงัคบั 
                ๓.๔.๓.๑ ในกรณีท่ีหุ่นยนตข์ดัขอ้งขณะแข่งขนั ผูแ้ข่งขนัสามารถน าหุ่นยนตม์าแกไ้ขได ้
ณ จุดท่ีก าหนด เม่ือแกไ้ขเสร็จจะตอ้งน าหุ่นยนตไ์ปวางท่ีจุดเร่ิมตน้ เพื่อเร่ิมการแข่งขนัใหม่ แต่จะถูกตดัคะแนนทุก
คร้ังท่ีมีการแกไ้ขคร้ังละ ๕ คะแนน และเวลาในการแข่งขนัจะด าเนินต่อไปจนครบระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ การ
เร่ิมตน้แข่งขนัใหม่จะนบัคะแนนใหเ้ฉพาะภารกิจท่ีท าไดก่้อนหนา้ท่ีเท่านั้น 
                ๓.๔.๓.๒ กรณีท่ีหุ่นยนตไ์ม่สามารถออกจากจุดเร่ิมตน้หรือออกจากจุดเร่ิมตน้แลว้ไม่
สามารถท าภารกิจไดภ้ายในเวลา ๒๐ วนิาที  ใหถื้อวา่ผดิกติกาและออกจากการแข่งขนัในรอบนั้น 
                ๓.๔.๓.๓ แต่ละทีมแข่งขนัได ้๒รอบ และน าคะแนนสูงสุด มาเรียงล าดบัหาผูช้นะ 
                ๓.4.๓.๔ กรณีท่ีท าภารกิจส าเร็จแต่คะแนนเท่ากนั จะพิจารณาทีมแข่งขนัท่ีใชเ้วลานอ้ย
ท่ีสุดเป็นผูช้นะ 
                ๓.๔.๓.๕ กรณีท่ีท าภารกิจไม่ส าเร็จ และมีวตัถุวางอยูใ่นพื้นท่ีวางวตัถุแต่มีคะแนนเท่ากนั 
ใหพ้ิจารณาน ้าหนกัหุ่นยนตข์องทีมท่ีน ้าหนกันอ้ยสุดเป็นผูช้นะ 
                ๓.๔.๓.๖ หา้มน าอุปกรณ์เคร่ืองมือหนกัท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อตนเองและผูอ่ื้นมาใชส้ร้าง
หุ่นยนตภ์ายในพื้นท่ีแข่งขนั เช่น เคร่ืองตดัไฟเบอร์ เคร่ืองเจียรมือ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

๕.๒ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖   
                การแข่งขันหุ่นยนต์อตัโนมัติ  (Automatic  Control) 
        การแข่งขนัหุ่นยนตอ์ตัโนมติั (Automatic Control) หมายถึง การน ามอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า วสัดุทาง
กลศาสตร์ท่ีอาจมีการใชแ้ผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือตวัตรวจจบัชนิดต่าง ๆ และใชอุ้ปกรณ์ทัว่ไปอยา่งไม่จ  ากดั มา
ออกแบบประกอบเป็นหุ่นยนตท่ี์เคล่ือนไหวหรือเคล่ือนท่ีได ้ในการปฏิบติัภารกิจตอ้งใชร้ะบบสมองกล (Computer 
System) ชนิดใดชนิดหน่ึง และ/หรือ มีการเขียนโปรแกรมใหค้อมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท าภารกิจแบบอตัโนมติั
หลงัเร่ิมตน้ ขบัเคล่ือนหุ่นยนตด์ว้ยสวทิซ์เปิด-ปิดเพียงคร้ังเดียว  ระหวา่งการแข่งขนั หา้มใชอุ้ปกรณ์ควบคุมใด ๆ 
ทั้งแบบมีสาย ไร้สาย หรือแบบสัญญาณวทิย ุ ในการส่งสัญญาณไปยงัหุ่นยนต ์ ผลการแข่งขนัข้ึนอยูก่บัการเขียน
โปรแกรมควบคุมกลไกท าใหหุ่้นยนตส์ามารถปฏิบติัภารกิจตามโจทยก์ าหนดไดท้  าเวลา 
                ๑. ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๒ 
                    ๑.๑ สนามแข่งขัน 
        ๑.๑.๑ รายละเอียดภายในสนาม 
                ๑.๑.๑.๑ สนามมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาดความกวา้ง ๑,๒๐๐  มิลลิเมตร ความ
ยาว ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร 
                ๑.๑.๑.๒ พื้นท่ีเก็บกระป๋องมี ๒ สี คือสีขาวและสีด า มีขนาดกวา้ง ๒๕๐  มิลลิเมตรและ
ความยาว ๒๕๐ มิลลิเมตร 
                ๑.๑.๑.๓ พื้นท่ีจุดเร่ิมตน้เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสมีขนาดความกวา้ง ๒๕๐  มิลลิเมตรและ
ความยาว ๒๕๐ มิลลิเมตร 
        ๑.๑.๒ วตัถุและอุปกรณ์ภายในสนาม 
                ๑.๑.๒.๑ กระป๋อง ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง ๕๐ มิลลิเมตร สูง ๑๐๐ มิลลิเมตร น ้าหนกัไม่
เกิน ๕๐ กรัม มี ๒ สี คือ สีขาวจ านวน ๕ อนั และสีด า จ านวน ๕ อนั 
                    ๑.๒ คุณสมบัติของหุ่นยนต์ 
        ๑.๒.๑ หุ่นยนตท่ี์ใชใ้นการแข่งขนั มีขนาดความกวา้งไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน
๒๕๐มิลลิเมตร และความสูงไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิเมตร 
        ๑.๒.๒ หุ่นยนตท่ี์ใชแ้ข่งขนั ๑ ตวั ไม่จ  ากดัชนิดของวสัดุ และอุปกรณ์ รวมทั้งจ  านวนมอเตอร์
และเซนเซอร์ท่ีใช ้
        ๑.๒.๓ หุ่นยนตต์อ้งท างานโดยอตัโนมติัเท่านั้น ไม่ใหค้วบคุมดว้ยรีโมท 
        ๑.๒.๔ ใหใ้ชค้อมพิวเตอร์ ๑ เคร่ืองส าหรับเขียนโปรแกรม โดยไม่จ  ากดัซอฟแวร์ 
        ๑.๒.๕ หา้มใชช่้องสัญญาณส่ือสารทุกชนิด เพื่อการควบคุมหุ่นยนตใ์นระหวา่งแข่งขนั  (ปิด
ช่องสัญญาณ) 
 
 



๒๓ 

 

                    ๑.๓ กฎและกติกาการแข่งขัน 
                 หุ่นยนตมี์ภารกิจตอ้งเคล่ือนท่ีไปตามเส้นสีด าเท่านั้น (เซนเซอร์หรือลอ้คร่อมอยู ่บนเส้น) เพื่อไป
เก็บกระป๋องแต่ละสี และน ากระป๋องท่ีเก็บไดไ้ปวางบริเวณพื้นท่ีเก็บกระป๋องให้ตรงตามสีจนครบทุกกระป๋อง และ
น าหุ่นยนตก์ลบัมาท่ีจุดเร่ิมตน้ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วนิาที ทีมใดไดค้ะแนนสูงสุดจะเป็นผูช้นะ 
        ๑.๓.๑ วธีิการแข่งขนั 
                ๑.๓.๑.๑ ก่อนเขา้สนามแข่งขนั อุปกรณ์ทุกช้ินของหุ่นยนตต์อ้งไม่มี  การประกอบมาก่อน 
(ใหแ้ยกช้ินส่วนทุกช้ิน) 
                ๑.๓.๑.๒ การประกอบหุ่นยนตภ์ายในพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการก าหนด 
                ๑.๓.๑.๓ ใหเ้ขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนตด์ว้ยตวัเองภายในพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 
                ๑.๓.๑.๔ เม่ือถึงเวลาแข่งขนั ทีมผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งน าหุ่นยนตม์าวางท่ีจุดเร่ิมตน้ และรอ
สัญญาณแข่งขนัจากรรมการ 
                ๑.๓.๑.๕ เม่ือกรรมการใหส้ัญญาณแข่งขนั หุ่นยนตจึ์งเร่ิมท าภารกิจ โดยท างานแบบ
อตัโนมติั ไม่อนุญาตใหค้วบคุมหุ่นยนตโ์ดยวธีิอ่ืนใด เช่น ควบคุมดว้ยรีโมทควบคุมดว้ยระบบช่องสัญญาณ เป็นตน้ 
                ๑.๓.๑.๖ ทีมท่ีเขา้แข่งขนัล าเลียงกระป๋องไปยงัพื้นท่ีเก็บกระป๋องตามพื้นท่ีสีท่ีก าหนด สี
ขาววางไวท่ี้พื้นท่ีเก็บกระป๋องสีขาว สีด าวางไวท่ี้พื้นท่ีเก็บกระป๋องสีด า จนครบทุกกระป๋อง และน าหุ่นยนตก์ลบัมา
ท่ีจุดเร่ิมตน้ ถือวา่ท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ 
        ๑.๓.๒ วธีินบัคะแนน 
                ๑.๓.๒.1 เก็บกระป๋องและน ามาวางท่ีพื้นท่ีเก็บกระป๋อง         + ๑๐ คะแนน 
                ๑.๓.๒.๒ หุ่นยนตล์ าเลียงวตัถุไปยงัพื้นท่ีเก็บวตัถุจนครบทุกช้ิน  
                                           และกลบัมาท่ีจุดเร่ิมตน้ ถือวา่ท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์  + ๓๐ คะแนน 
                ๑.๓.๒.๓ ถา้กระป๋องเคล่ือนออกจากจุดท่ีก าหนด  -  ๕  คะแนน 
                ๑.๓.๒.๔ วางกระป๋องผดิพื้นท่ีเก็บกระป๋อง  (ผดิสี)      -  ๕  คะแนน 
                ๑.๓.๒.๕ ถา้กระป๋องท่ีวางบนพื้นท่ีเก็บกระป๋องลม้  กระป๋องละ –  ๕  คะแนน 
                ๑.๓.๒.๖ หุ่นยนตข์ดัขอ้งขณะแข่งขนัและตอ้งเร่ิมใหม่     -  ๕  คะแนน 
                ๑.๓.๒.๗ หุ่นยนตไ์ม่ขดัขอ้งขณะแข่งขนั แต่ตอ้งการเร่ิมใหม่ (Retry  - ๕  คะแนน 
                ๑.๓.๒.๘ การเก็บกระป๋องตอ้งใชว้ธีิ หนีบ จบั และยกลอยสูงจากพื้นเท่านั้น  
                                                         หา้มไถไปกบัพื้น  ถา้ไถกบัพื้น   -  ๕  คะแนน 
        ๑.๓.๓ การขอเร่ิมตน้ใหม่  (Retry) 
                ๑.๓.๓.๑ ผูเ้ขา้แข่งขนัขอเร่ิมตน้ใหม่ตอ้งใหก้รรมการตดัสินอนุญาตก่อนจึงเร่ิมตน้ ใหม่
ได ้และหุ่นยนตไ์ปวางท่ีจุดเร่ิมตน้ 



๒๔ 

 

                ๑.๓.๓.๒ ผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถขอเร่ิมตน้ใหม่ไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง แต่จะถูกตดัคะแนน
คร้ังละ ๕ คะแนน และวตัถุท่ีอยูใ่นสนามตอ้งอยูใ่นต าแหน่งเดิมโดยถือเป็นอุปสรรคของการแข่งขนั 
        ๑.๓.๔ ขอ้บงัคบั 
                ๑.๓.๔.๑ กรณีท่ีหุ่นยนตข์ดัขอ้งขณะแข่งขนั ผูแ้ข่งขนัสามารถน าหุ่นยนตม์าแกไ้ขได ้ณ 
จุดท่ีคณะกรรมการก าหนดให ้เม่ือแกไ้ขเสร็จตอ้งน าหุ่นยนตไ์ปวางท่ีจุดเร่ิมตน้เพื่อเร่ิมการแข่งขนัใหม่ แต่จะถูกตดั
คะแนนทุกคร้ังท่ีมีการแกไ้ขคร้ังละ ๕ คะแนน และเวลาในการแข่งขนัจะด าเนินการต่อไปจรครบระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว ้การเร่ิมแข่งขนัใหม่จะนบัคะแนนให้เฉพาะภารกิจท่ีท าไดก่้อนหนา้น้ีเท่านั้น 
                ๑.๓.๔.๒ กรณีท่ีหุ่นยนตไ์ม่สามารถออกจากจุดเร่ิมตน้หรือออกจากจุดเร่ิมตน้แลว้ไม่
สามารถท าภารกิจต่อได ้(หยดุอยูก่บัท่ี) ภายในเวลา ๒๐ วินาที กรรมการใหเ้ร่ิมตน้ใหม่ 
                ๑.๓.๔.๓ แต่ละทีมแข่งได ้๒ รอบ และน าคะแนนสูงสุด มาเรียงล าดบัหาผูช้นะ 
                ๑.๓.๔.๔ กรณีท่ีท าภารกิจส าเร็จแต่คะแนนเท่ากนัจะพิจารณาทีมแข่งขนัท่ีใชเ้วลานอ้ย
ท่ีสุดและจ านวนคร้ังท่ีเร่ิมตน้ใหม่นอ้ยท่ีสุด  เป็นผูช้นะ 
                ๑.๓.๔.๕ กรณีท่ีหมดเวลาและท าภารกิจไม่ส าเร็จแต่คะแนนเท่ากนัจะพิจารณาน ้าหนกั
หุ่นยนตข์องทีมท่ีมีน ้าหนกัท่ีนอ้ยท่ีสุดและจ านวนคร้ังท่ีเร่ิมตน้ใหม่นอ้ยท่ีสุด  เป็นผูช้นะ 
                ๑.๓.๔.๖ไม่อนุญาตใหผู้ค้วบคุมทีมและบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปในพื้นท่ีแข่งขนั 
                ๑.๓.๔.๗ ไม่อนุญาตใหที้มท่ีเขา้แข่งขนัน าหุ่นยนตอ์อกจากพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการก าหนด
ในระหวา่งการแข่งขนั 

ภาพจ าลองสนามแข่งขันหุ่นยนต์อตัโนมัติ  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๒ 

 
              
 



๒๕ 

 

   ๒. ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๕ 
                    ๑.๑ สนามแข่งขัน 
        ๑.๑.๑ รายละเอียดภายในสนาม 
                  ๑.๑.๑.๑ สนามมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาดความ กวา้ง ๑,๒๐๐  มิลลิเมตร 
ความยาว ๒,๔๐๐มิลลิเมตร 
                 ๑.๑.๑.๒ พื้นท่ีเก็บกระป๋องมี ๓ สี คือสีเขียว สีเหลืองและสีแดง มีขนาดความกวา้ง ๒๕๐ 
มิลลิเมตร และความยาว ๒๕๐ มิลลิเมตร 
                      ๑.๑.๑.๓ พื้นท่ีจุดเร่ิมตน้เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสมีขนาดความกวา้ง ๒๕๐ มิลลิเมตรและ
ความยาง ๒๕๐ มิลลิเมตร 
              ๑.๑.๒ วตัถุและอุปกรณ์ภายในสนาม 
                กระป๋อง ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๕๐ มิลลิเมตร สูง ๑๐๐ มิลลิเมตร น ้าหนกัไม่เกิน ๕๐ 
กรัม มี ๓ สี คือ สีเขียว จ านวน ๕ อนั สีเหลือง จ านวน ๕ อนั และสีแดง จ านวน ๕ อนั 
                    ๑.๒ คุณสมบัติของหุ่นยนต์ 
         ๑.๒.๑ หุ่นยนตท่ี์ใชใ้นการแข่งขนั มีขนาดความกวา้งไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 
๒๕๐ มิลลิเมตร และความสูงไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิเมตร 
         ๑.๒.๒ หุ่นยนตท่ี์ใชแ้ข่งขนั ๑ ตวั ไม่จ  ากดัชนิดของวสัดุ และอุปกรณ์ รวมทั้งจ  านวนมอเตอร์
และเซนเซอร์ท่ีใช ้
         ๑.๒.๓ หุ่นยนตต์อ้งท างานโดยอตัโนมติัเท่านั้น ไม่ใหค้วบคุมดว้ยรีโมท 
         ๑.๒.๓ ใหใ้ชค้อมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ส าหรับเขียนโปรแกรม โดยไม่จ  ากดัซอฟแวร์ 
         ๑.๒.๔ หา้มใชช่้องสัญญาณส่ือสารทุกชนิด เพื่อการควบคุมหุ่นยนตใ์นระหวา่งแข่งขนั  (ปิด
ช่องสัญญาณ) 
                    ๑.๓ กฎและกติกาการแข่งขัน 
                 หุ่นยนตมี์ภารกิจตอ้งเคล่ือนท่ีไปตามเส้นสีด าเท่านั้น (เซนเซอร์หรือลอ้คร่อมอยูบ่นเส้น) เพื่อไป
เก็บกระป๋องแต่ละสีและน ากระป๋องท่ีเก็บไดไ้ปวางบริเวณพื้นท่ีเก็บกระป๋องให้ตรงตามสีจนครบทุกกระป๋อง และ
น าหุ่นยนตก์ลบัมาท่ีจุดเร่ิมตน้ภายในระยะเวลา๑๘๐วนิาที ทีมใดไดค้ะแนนสูงสุดจะเป็นผูช้นะ 
         ๑.๓.๑ วธีิการแข่งขนั 
                 ๑.๓.๑.๑ ก่อนเขา้สนามแข่งขนั อุปกรณ์ทุกช้ินของหุ่นยนตต์อ้งไม่มีการประกอบมาก่อน  
(ใหแ้ยกช้ินส่วนทุกช้ิน) 
                 ๑.๓.๑.๒ การประกอบหุ่นยนตภ์ายในพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการก าหนด 
                 ๑.๓.๑.๓ใหเ้ขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนตด์ว้ยตวัเองภายในพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 



๒๖ 

 

                 ๑.๓.๑.๔ เม่ือถึงเวลาแข่งขนั ทีมผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งน าหุ่นยนตม์าวางท่ีจุดเร่ิมตน้ และรอ
สัญญาณแข่งขนัจากกรรมการ 
                 ๑.๓.๑.๕ เม่ือกรรมการใหส้ัญญาณแข่งขนั หุ่นยนตจึ์งเร่ิมท าภารกิจ โดยท างานแบบ
อตัโนมติั ไม่อนุญาตใหค้วบคุมหุ่นยนตโ์ดยวธีิอ่ืนใด เช่น ควบคุมดว้ยรีโมท ควบคุมดว้ยระบบช่องสัญญาณเป็นตน้ 
                 ๑.๓.๑.๖ ทีมท่ีเขา้แข่งขนัล าเลียงกระป๋องไปยงัพื้นท่ีเก็บกระป๋องตามพื้นท่ีสีท่ีก าหนด สี
เขียววางไวท่ี้พื้นท่ีเก็บกระป๋องสีเขียว สีเหลืองวางไวพ้ื้นท่ีเก็บกระป๋องสีเหลือง และสีแดงวางไวท่ี้พื้นท่ีเก็บกระป๋อง
สีแดง จนครบทุกกระป๋อง และน าหุ่นยนตก์ลบัมาท่ีจุดเร่ิมตน้  ถือวา่ท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ 
         ๑.๓.๒ วธีินบัคะแนน 
                 ๑.๓.๒.๑ เก็บกระป๋องและน ามาวางท่ีพื้นท่ีเก็บกระป๋อง 
                                            ตามสีท่ีก าหนด           + ๑๐ คะแนน 
                 ๑.๓.๒.๒ หุ่นยนตล์ าเลียงวตัถุไปยงัพื้นท่ีเก็บวตัถุจนครบทุกช้ิน   
                                            และกลบัมาท่ีจุดเร่ิมตน้ ถือวา่ท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ + ๑๐ คะแนน 
                 ๑.๓.๒.๓ ถา้กระป๋องเคล่ือนออกจากจุดท่ีก าหนด        -   ๕ คะแนน 
                 ๑.๓.๒.๔ วางกระป๋องผดิพื้นท่ีเก็บกระป๋อง  (ผดิสี)       -  ๕  คะแนน 
                 ๑.๓.๒.๕ ถา้กระป๋องท่ีวางบนพื้นท่ีเก็บกระป๋องลม้ กระป๋องละ –  ๕  คะแนน 
                 ๑.๓.๒.๖ หุ่นยนตข์ดัขอ้งขณะแข่งขนัและตอ้งเร่ิมตน้ใหม่       -  ๕  คะแนน 
                 ๑.๓.๒.๗ หุ่นยนตไ์ม่ขดัขอ้งขณะแข่งขนั แต่ตอ้งการเร่ิมใหม่    -  ๕  คะแนน 
                 ๑.๓.๒.๘ การเก็บกระป๋องตอ้ใชว้ธีิ หนีบ จบั และยกลอยสูง 
                                             จากพื้นเท่านั้น  หา้มไถไปกบัพื้น  ถา้ไถกบัพื้น        -  ๕  คะแนน 
         ๑.๓.๓ การขอเร่ิมตน้ใหม่ (Retry) 
                 ๑.๓.๓.๑ ผูเ้ขา้แข่งขนัขอเร่ิมตน้ใหม่ตอ้งใหก้รรมการตดัสินอนุญาตก่อน จึงเร่ิมตน้ใหม่
ได ้และน าหุ่นยนตไ์ปวางท่ีจุดเร่ิมตน้ 
                 ๑.๓.๓.๒ ผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถขอเร่ิมตน้ใหม่ไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง แต่จะถูกตดัคะแนน
คร้ังละ 5 คะแนน และวตัถุท่ีอยูใ่นสนามตอ้งอยูใ่นต าแหน่งเดิม โดยถือเป็นอุปสรรคของการแข่งขนั 
         ๑.๓.๔ ขอ้บงัคบั 
                 ๑.๓.๔.๑ กรณีท่ีหุ่นยนตข์ดัขอ้งขณะแข่งขนั ผูแ้ข่งขนัสามารถน าหุ่นยนตม์าแกไ้ขได ้ ณ 
จุดท่ีคณะกรรมการก าหนดให ้ เม่ือแกไ้ขเสร็จตอ้งน าหุ่นยนตไ์ปวางท่ีจุดเร่ิมตน้เพื่อเร่ิมการแข่งขนัใหม่ แต่จะถูกตดั
คะแนนทุกคร้ังท่ีมีการแกไ้ขคร้ังละ ๕ คะแนน และเวลาในการแข่งขนัจะด าเนินต่อไปจนครบระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว ้การเร่ิมตน้แข่งขนัใหม่จะนบัคะแนนให้เฉพาะภารกิจท่ีท าไดก่้อนหนา้น้ีเท่านั้น 
                 ๑.๓.๔.๒ กรณีท่ีหุ่นยนตไ์ม่สามารถออกจากจุดเร่ิมตน้หรือออกจากจุดเร่ิมตน้แลว้ไม่
สามารถท าภารกิจต่อได ้(หยดุอยูก่บัท่ี) ภายในเวลา ๒๐ วินาที กรรมการใหเ้ร่ิมตน้ใหม่ 
                 ๑.๓.๔.๓ แต่ละทีมแข่งได ้๒ รอบ และน าคะแนนสูงสุดมาเรียงล าดบัหาผูช้นะ 



๒๗ 

 

                 ๑.๓.๔.๔ กรณีท่ีท าภารกิจส าเร็จแต่คะแนนเท่ากนัจะพิจารณาทีมแข่งขนัท่ีใชเ้วลานอ้ย
ท่ีสุดและจ านวนคร้ังท่ีเร่ิมตน้ใหม่นอ้ยท่ีสุด  เป็นผูช้นะ 
                 ๑.๓.๔.๕ กรณีท่ีหมดเวลาและท าภารกิจไม่ส าเร็จแต่คะแนนเท่ากนัจะพิจารณาน ้าหนกั
หุ่นยนตข์องทีมท่ีมีน ้าหนกัท่ีนอ้ยท่ีสุดและจ านวนคร้ังท่ีเร่ิมตน้ใหม่นอ้ยท่ีสุด  เป็นผูช้นะ 
                 ๑.๓.๔.๖ไม่อนุญาตใหผู้ค้วบคุมทีมและบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปในพื้นท่ีแข่งขนั 
                 ๑.๓.๔.๘ ไม่อนุญาตใหที้มท่ีเขา้แข่งขนัน าหุ่นยนตอ์อกจากพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการก าหนด
ในระหวา่งการแข่งขนั 
 

ภาพจ าลองสนามหุ่นยนต์อตัโนมัติระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๔- ๕ 
 

 
 



๒๘ 

 

 
๕.๓ ดุลพนิิจของคณะกรรมการ 
       สภาพการและกรณีใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการแข่งขนัทุกประเภทและทุกระดบั ท่ีไม่ไดร้ะบุในกติกาให้
อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการ และการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นอนัส้ินสุด 
หมายเหตุ    
๑. การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
๒. ผูท่ี้มีผลคะแนนเป็นล าดบัท่ี ๑-๓  จะไดเ้ป็นตวัแทนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  ๖. รางวลัการประกวด 
    - รางวลัชนะเลิศ      ไดค้ะแนน ๘๐ คะแนนข้ึนไป    ไดรั้บเกียรติบตัร  ระดบัเหรียญทอง 
    - รองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง   ไดค้ะแนน ๗๐-๗๙ คะแนน      ไดรั้บเกียรติบตัร  ระดบัเหรียญเงิน  
    - รองชนะเลิศอนัดบัสอง   ไดค้ะแนน ๖๐-๖๙ คะแนน      ไดรั้บเกียรติบตัร  ระดบัเหรียญทองแดง 
    - ชมเชย       ไดค้ะแนน ๕๐-๕๙ คะแนน      ไดรั้บเกียรติบตัร  ระดบัชมเชย 
    - เขา้ร่วมการแข่งขนั      ไดค้ะแนนต ่ากวา่ ๕๐ คะแนน   ไดรั้บเกียรติบตัร  ระดบัเขา้ร่วมการแข่งขนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



๒๙ 

 

 
ใบสมัคร 

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) 
O   ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ 

O    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ 

O   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ 
 
โรงเรียน.........................................................................................................................  

   สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. ..........................................อ้าเภอ..................................จังหวัด............................ 
 

๑. ชื่อ-สกุล............................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่.............................  
๒. ชื่อ-สกุล............................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่........................ .... 
๓. ชื่อ-สกุล............................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่.......................... .. 

ชื่อครูผู้ควบคุม  

๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ... ...................... 
 ๒. ..............................................................................เบอร์มือถือ. ........................ 
 
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง 
                                                            (............................................) 
                                        ต้าแหน่ง  ผู้อ้านวยการส้านัก/กองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



๓๐ 

 

๕. เกณฑ์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 

 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือการ
ใช้งานโดยมีการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ นนั น อาจเป็นนวัตกรรม ใหม่ หรือเป็น
การดัดแปลง หรือพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีใช้งานอยู่แล้ว ทั งนี สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ นมีลักษณะภายใต้ หัว ข้อ ดังนี  
  ๑. การใช้เทคโนโลยีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green Technology) 
  ๒. อาหารและการเกษตรกรรม (Food and Agriculture) 
  ๓. ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health) 
  ๔. เทคโนโลยีส้าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (Technology for Special Needs) 
  ๕. การศึกษาและความบันเทิง (Education and Recreation) 
  ๖. การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management) 
๑. คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าประกวด 
 ผู้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขั นพื นฐานโดยร่วมกันเป็นทีม ๆ ละ ๒ 
คน ในการพิจารณาตัดสินให้แยกตามระดับการศึกษา ดังนี  
     ๑  ระดับประถมศึกษา (ป.๔-๖) 
  ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
๒.หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวด 
 ๑. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขั นพื นฐาน และมีอายุระหว่าง ๖ -๑๙ ป ี
 ๒. เจ้าของผลงานสามารถคิดและประดิษฐ์ร่วมกันได้ผลงานละไม่เกิน ๒ คน ต่อหนึ่งผลงาน 
 ๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลาย หัวข้อ
ดังกล่าวข้างต้น และมีความเหมาะสมกับวัยของเจ้าของผลงาน ผลงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องจะไม่ได้รับ
พิจารณา 
 ๔. ผลงานอาจมีขนาดเท่าของจริงโดยเมื่อบรรจุลงหีบห่อแล้วต้องมีขนาดไม่เกิน ๑ X ๐.๕ X ๐.๕ เมตร และ
มีน ้าหนักไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม หรือเป็นหุ่นจ้าลองย่อส่วนได้ แต่ต้องแสดงการท้างานได้จริง 
 ๕. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องจัดส่งเอกสารจ้านวน๑๐ เล่มและพร้อมโปสเตอร์แสดงผลงาน ขนาด ๙๐ x  
๑๒๐ เซนติเมตร จ้านวน ๑ แผ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 
๓. เกณฑ์การให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 
     ข้อพิจารณาการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
 

จุดให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจารณา 
๑. ความคิดสร้างสรรค์ (๓๐ คะแนน) 
๑.๑ ความเป็นต้นคิด (๑๐ คะแนน) 
๑.๒ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (๑๐ 
คะแนน) 
๑.๓ ความโดดเด่นเฉพาะ (๑๐ คะแนน) 

-การที่แสดงถึงมีความคิดสร้างสรรค์ ในการท้าสิ่งประดิษฐ์ ตั งแต่ โจทย์
ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา การใช้ประโยชน์    การออกแบบ การ สร้าง
ขึ นใหม่ การพัฒนา การดัดแปลงอุปกรณ์และชิ นส่วนต่าง ๆ 
-การที่แสดงถึงมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดแปลกใหม่ ไม่ซาแบบ ใคร 
-ชิ นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ท้าชิ นมีความโดดเด่นน่าสนใจ และแสดงให้เห็น 
ถึงความแตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์ชิ นอื่น ๆในประเภทเดียวกันอย่าง  
เห็นได้ชัดเจน 

๒. คุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ (๓๐ คะแนน) 
๒.๑ การออกแบบ (๑๐ คะแนน) 
๒.๒ ระบบการท้างาน (๑๐ คะแนน) 
๒.๓ ความปลอดภัย (๑๐ คะแนน) 

-การออกแบบและตกแต่งสามารถดึงดูดความสนใจ มีขนาดและ
น ้าหนักท่ีเหมาะสมในการใช้งาน / 
-มีการออกแบบติดตั งอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดการท้างานอย่างมี 
ความสัมพันธ์สอดคล้องและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
-การท้างานของสิ่งประดิษฐ์มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพ 
การใช้งาน 

๓. การเลือกใช้วัสดุ (๑๐ คะแนน) 
๓.๑ ความประหยัด (๕ คะแนน) 
๓.๒ ความเหมาะสม (๕ คะแนน) 

-การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพและประโยชน์ในการใช้งาน ราคา
ไม่แพง 
-คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทน แข็งแรงและมีความปลอดภัย 

๔. คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ (๑๕ คะแนน) 
๔.๑ ท้างานได้และมีประโยชน์ใน 
การใช้งาน (๕ คะแนน) 
๔.๒ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕ คะแนน) 
๔.๓ ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ (๕ คะแนน) 

-สามารถสาธิต ทดลอง ใช้งานได้หรือพิสูจน์ได้ว่าท้างานได้ ท้างานได้ 
ตามวัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์ สามารถน้าไปพัฒนาต่อยอด หรือ 
พัฒนาใช้งานได้อย่างกว้างขวาง 
-ไม่มีผลท้าลายสิ่งแวดล้อม 
-มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
-สามารถส่งผลในเชิงพาณิชย์ได้ 

๕. การน้าเสนอผลงาน (๑๕ คะแนน) 
๕.๑ ความถูกต้องชัดเจน (๕ คะแนน) 
๕.๒ ทักษะในการสื่อสาร (๕ คะแนน) 
๕.๓ วธิีการและรูปแบบการน้าเสนอ 
(๕ คะแนน) 

-มีการอธิบายรายละเอียดของผลงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนตาม 
ทฤษฎีและสามารถตอบค้าถามได้อย่างถูกต้อง 
-สามารถถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการ ให้ผู้อ่ืนเช้าใจได้ง่ายและ 
ชัดเจน รวมทั งมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
-มีวิธีการและรูปแบบการน้าเสนอผลงานอย่างครบถ้วนเหมาะสมเป็น  
ที่น่าสนใจ มีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอธิบาย สาธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน 

 
 
 



๓๒ 

 

      ข้อพิจารณาการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 

จุดให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจารณา 
๑. ความคิดสร้างสรรค์ (๓๐ คะแนน) 
๑.๑ ความเป็นต้นคิด (๑๐ คะแนน) 
๑.๒ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (๑๐ คะแนน) 
๑.๓ ความโดดเด่นเฉพาะ (๑๐ คะแนน) 
 

-การที่แสดงถึงมีความคิดสร้างสรรค์ ในการท้าสิ่งประดิษฐ์ ตั งแต่ โจทย์
ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา การใช้ประโยชน์    การออกแบบ การสร้างขึ น
ใหม่ การพัฒนา การดัดแปลงอุปกรณ์และชิ นส่วนต่างๆ  
-การที่แสดงถึงมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดแปลกใหม่ ไม่ซ ้าแบบใคร 
-ชิ นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ท้าชิ นมีความโดดเด่นน่าสนใจ และแสดงให้ เห็น
ถึงความแตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์ชิ นอื่น ๆในประเภทเดียวกัน อย่างเห็น 
ได้ชัดเจน 

๒. คุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ (๓๐ คะแนน) 
๒.๑ การออกแบบ (๑๐ คะแนน) 
๒.๒ ระบบการท้างาน (๑๕ คะแนน) 
๒.๓ ความปลอดภัย (๕ คะแนน) 
 

-การออกแบบและตกแต่งสามารถดึงดูดความสนใจ มีขนาดและ
น ้าหนักท่ีเหมาะสมในการใช้งาน 
-มีการออกแบบติดตั งอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดการท้างานอย่างมี 
ความสัมพันธ์สอดคล้องและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
-การท้างานของสิ่งประดิษฐ์มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพ 
การใช้งาน 

๓. การเลือกใช้วัสดุ (๑๐ คะแนน) 
๓.๑ ความประหยัด (๕ คะแนน) 
๓.๒ ความเหมาะสม (๕ คะแนน) 

-การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพและประโยชน์ในการใช้งาน ราคา
ไม่แพง 
-คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทน แข็งแรงและมีความปลอดภัย 

๔. คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ (๒๐ คะแนน) 
๔.๑ ท้างานได้และมีประโยชน์ใน 
การใช้งาน (๑๐ คะแนน) 
๔.๒ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕ คะแนน) 
๔.๓ ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ (๕คะแนน) 
 

-สามารถสาธิต ทดลอง ใช้งานได้หรือพิสูจน์ได้ว่าท้างานได้ตาม
วัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์ สามารถน้าไปพัฒนา ต่อยอด หรือพัฒนา
ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง -ไม่มีผลท้าลายสิ่งแวดล้อม 
-มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
-สามารถส่งผลในเชิงพาณิชย์ได้ 

๕. การน้าเสนอผลงาน (๑๐ คะแนน) 
๕.๑ ความถูกต้องชัดเจน (๕ คะแนน) 
๕.๒ ทักษะในการสื่อสารและรูปแบบ 
ในการน้าเสนอ (๕ คะแนน) 
 

-มีการอธิบายรายละเอียดของผลงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนตาม 
ทฤษฎีและสามารถตอบค้าถามได้อย่างถูกต้อง 
-สามารถถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการ ให้ผู้อ่ืนเช้าใจได้ง่าย และ
ชัดเจน รวมทั งมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
-มีวิธีการและรูปแบบการน้าเสนอผลงานอย่างครบถ้วนเหมาะสม เป็นที่
น่าสนใจ มีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอธิบาย สาธิต ทดลอง ตลอดจน
เอกสารในการเผยแพร่ผลงาน 

 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 
๔.  เกณฑ์การตัดสิน และรางวัล 
 ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐   ได้เหรียญทอง 
 ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ได้เหรียญเงิน 
 ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ได้เหรียญทองแดง 
 ต้่ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 ทั งนี  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ นสุด 
หมายเหต ุในกรณีที่ทีมผู้ชนะได้คะแนนเท่ากันให้คณะกรรมการพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ เป็น
เกณฑ์ตัดสิน แต่ในกรณีท่ีฐานคะแนนของความคิดสร้างสรรค์ต่างกัน ให้คิดคะแนนที่ได้เป็นร้อยละมาเปรียบเทียบกัน 
ถ้าแต่คะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณาจากคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ 
 

รูปแบบการจัดท าเอกสารรายงานผลการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (Inventions) 
เอกสารรายงานผลการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ความยาวไม่เกิน 15 หน้า) ประกอบด้วย  
 1.  ปก : ชื่อสิ่งประดิษฐ์/ผู้ประดิษฐ์/โรงเรียน/ 
 ปกใน : ชื่อสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 คนที่ 1...........................................................................ชั น......................   
 เกิดวันที่....................เดือน........................................พ.ศ...................อายุ... ..... ปี 
 คนที่ 2...........................................................................ชั น......................   
 เกิดวันที่....................เดือน........................................พ.ศ...................อายุ........  ปี 
 
 ครูที่ปรึกษา 
 ชื่อ...........................................................................................................  .............................. 
 โรงเรียน........................................................ ที่ตั ง.............................................................. 
 โทรศัพท์........................................... โทรสาร........................................... 
 มือถือ.......................................................E-mail……………………………………………  
 2. บทคัดย่อ  
 3. ความเป็นมา/แนวคิด/แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน  
 4. วัตถุประสงค์ 
 5. วัสดุที่ใช้  
 6. งบประมาณ 
 7. ขั นตอนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ฯ และวิธีใช้ 
 8. แผนภาพและหลักการท้างาน 
 9. ขนาดและน ้าหนักสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ฯ 
 10. ภาคผนวก ภาพสเก็ตต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ฯ ภาพถ่าย ขั นตอนการผลิต สิ่งประดิษฐ์   
ทางวิทยาศาสตร์ และการใช้งานในมุมมองที่แสดงให้เห็นผลการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 
 



๓๔ 

 

 

 
 

ใบสมัคร 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์................................................................................... 
O     ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
O     ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

     O     ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
โรงเรียน..................................................................................................................... .... 

    สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. ......................................อ้าเภอ............................จังหวัด...... ......................... 

 ๑. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่............................. 
 ๒. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่.............................. 

ชื่อครูผู้ควบคุม ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ... ...................... 
                     ๒. ..............................................................................เบอร์มือถือ. ........................ 
 
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง 

      (..............................................)                                          
                                     ต้าแหน่ง  ผู้อ้านวยการส้านัก/กองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 
๖. การแข่งขันจรวดขวดน้ า   

๑.  ประเภทการแข่งขัน 
๑.๑  ประเภทความแม่นย้า 
๑.๒  ประเภทความไกล 

๒.  คุณสมบัติของผู้แข่งขัน  และการสมัครแข่งขัน 
๒.๑  ก้าหนดให้โรงเรียนเป็นผู้ส่งทีมตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั น    โดยจะต้องมีครู/   

อาจารย์เป็นผู้ควบทีม  และสมาชิกในทีมต้องเป็นนักเรียนที่ก้าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนั น 
๒.๒ ก้าหนดให้แต่ละโรงเรียน สามารถส่งทีมสมัครแข่งขันได้ในระดับมัธยมศึกษา ประเภทละ ๑ ทีม   คือ      
ประเภทความไกลและประเภทความแม่นย้า 
๒.๓ ก้าหนดให้แต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก  ๓-๕  คน  โดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องมีชื่อเป็น 

สมาชิกอยู่ในทีมเพียงทีมเดียวเท่านั น 
๒.๔ วธิีการสมัครแข่งขัน  โรงเรียนที่เข้าแข่งขันสามารถ  กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

ผ่านทาง  www.pao-sisaket.go.th , www.pao-ssk.in.th  ตั งแต่วันที่  ๑๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
๒.๕ ในวันแข่งขันขอความร่วมมือ  ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักเรียน  หรือ  ชุดแบบฟอร์มของโรงเรียน 

หรือ ชุดที่จัดท้าขึ นของแต่ละทีมส้าหรับเข้าร่วมการแข่งขัน  และไม่สวมรองเท้าแตะ 
๓.  ข้อก าหนดการลงทะเบียน 

๓.๑  ผู้เข้าแข่งขันสามารถตรวจสอบรายชื่อทีม  และก้าหนดการแข่งขันของแต่ละทีมได้จากเอกสารยืนยัน   
การเข้าร่วมแข่งขัน  ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  หรือตรวจสอบจากบอร์ด  รายชื่อ  ณ  จุดลงทะเบียน 

๓.๒ ก้าหนดการแข่งขันแบ่งเป็น  ๒  รอบ  คือ เวียนกัน ๒ รอบ  ผู้เข้าแข่งขันต้องท้าการ  
ลงทะเบียนเพ่ือรับทราบล้าดับการแข่งขัน  และใบบันทึกสถิติการแข่งขัน 
 ๓.๓  เวลาในการลงทะเบียนแข่งขัน  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐  น. 
 ๓.๔  กรณีผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนช้ากว่าเวลาที่ก้าหนด  คณะกรรมการฯ  สงวนสิทธิ์เข้าร่วมการ  แข่งขัน
ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการดังนี  
  ๑) กรณีมาช้ากว่าก้าหนด  แต่ไม่เกิน  ๑๕   นาที  (๐๙.๓๐-๐๙.๔๕  น. )  ผู้เข้าแข่งขันต้องชี แจง
เหตุผล  ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ 

๒)  กรณีมาช้ากว่าก้าหนด  และเกิน  ๑๕   นาที  ( ๐๙.๔๕น. – เป็นต้นไป )   
คณะกรรมการฯ  ขอสงวนสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
๔. ข้อก าหนดของจรวดขวดน้ า 
 ๔.๑  เป็นจรวดขวดน ้าที่ต้องใช้แรงขับดันจากน ้าและแรงดันอากาศจากปั๊มลมเท่านั น 
 ๔.๒  เป็นจรวดขวดน ้าที่ประดิษฐ์จากขวดน ้าอัดลมขนาดไม่เกิน ๑.๒๕  ลิตร  เท่านั น 
 ๔.๓  เป็นจรวดขวดน ้าที่ประดิษฐ์จากขวดน ้าอัดลมที่ไม่มีการดัดแปลงใดๆบริเวณปากขวด 
 ๔.๔  เป็นจรวดขวดน ้าที่ไม่จ้ากัดรูปแบบ  เช่น จรวด  ๒ ท่อน 

๔.๕  เป็นจรวดขวดน ้าที่เมื่อติดตั งบนฐานปล่อยฯ แล้วต้องมีขนาดตามที่ก้าหนด ข้อ ๕.๑ 
๔.๖  ไม่อนุญาตให้น้าจรวดขวดน ้าที่ไม่ผ่านการตรวจมาใช้ในการแข่งขัน และต้องไม่อนุญาตให้ 

น้าจรวดขวดน ้า (รวมถึงบูสเตอร์ / Booster) ของทีมอ่ืนมาใช้ในการแข่งขัน กรณีตรวจพบจะตัดสิทธิ์การบันทึกสถิติ 
๔.๗  ผู้เข้าแข่งขันต้องน้าจรวดขวดน ้าที่จะใช้ในการปล่อยครั งนั นให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ 

ก่อนอย่างน้อย ๒ ล้า เพ่ือส้ารองในกรณีท่ีเกิดข้อขัดข้องในการติดตั งจรวดขวดน ้าที่ฐานปล่อยฯ 



๓๖ 

 

 ๔.๘  ขนาดของฐานจรวดขวดน ้า  ประเภทยิงไกล  ต้องเป็นฐานจรวดขวดน ้าขนาดไม่ต่้ากว่า ๓ ร ู
๕.  ข้อก าหนดของฐานปล่อยจรวดขวดน้ า (กรณีที่น ามาเอง) 

๕.๑  มีขนาดไม่เกินความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐เมตร ทั งนี เมื่อติดตั งจรวด 
ขวดน ้าแล้วเสร็จ (พร้อมปล่อย) ต้องมีขนาดรวมกันแล้วไม่เกินขนาดดังกล่าวด้วย 
 ๕.๒  ไม่อนุญาตให้มีท่อ / ขวด พักแรงดัน หรืออุปกรณ์ที่แสดงเจตนาให้เห็นว่ามีท่อพักแรงดัน 
 ๕.๓  ต้องไม่มีผลต่อการส่งให้จรวดพุ่งขึ น นอกจากแรงขับดันจากน ้าและแรงดันอากาศจากปั๊มลม 

๕.๔  ต้องสามารถเชื่อมต่อวัดความดันลม (Pressure Gauge) ที่คณะกรรมการฯ จัดเตรียมไว้ให้  
ซึ่งท่อลมจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอก ๔x๖ mm. ตามล้าดับหรือกรณีอ่ืน ซึ่งต้องแจ้งให้
คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการปล่อยฯ 

๕.๕  ผู้เข้าแข่งขันต้องให้คณะกรรมการฯ ตรวจฐานปล่อยฯ ก่อนน้าไปใช้ ทั งนี ขึ นอยู่กับเงื่อนไข 
ข้อก้าหนดฐานปล่อยจรวดขวดน ้า กรณีตรวจพบจะตัดสิทธิ์การแข่งขันในรอบนั น 
๖.  ข้อก าหนดการเติมน้ า 
 ๖.๑  ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้น ้าที่คณะกรรมการเตรียมให้เท่านั น  ห้ามใช้น ้าที่น้ามาเอง 

๖.๒  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันผสมวัตถุใดๆ ลงไปในน ้าที่บรรจุภายในจรวดขวดน ้า  
กรณีคณะกรรมการฯ ตรวจพบและมีหลักฐานแสดงว่า เจตนาน้าของเหลว และ/หรือ วัสดุใดๆลงไปในจรวดขวดน ้า  
คณะกรรมการฯ จะตัดสิทธิ์การบันทึกสถิติ 
๗. ข้อก าหนดการเติมความดัน 

๗.๑  ข้อก้าหนดทั่วไป เมื่อเติมความดันแล้วให้ผู้เข้าแข่งขันรอสัญญาณการปล่อยจากคณะกรรมการฯ   
ทั งนี ต้องอยู่ภายในเวลาที่ก้าหนด 

๗.๒  ประเภทความไกล ใช้ความดันไม่เกิน ๔๐ ปอนด์ /ตารางนิ ว ( ๔๐ PSI ) โดยผู้เข้าแข่งขัน 
สามารถเติมความดันด้วยตนเองหรือแจ้งให้คณะกรรมการฯ ด้าเนินการให้ 

๗.๓  ประเภทความแม่นย้า ไม่จ้ากัดการใช้ความดัน 
๘.  ข้อก าหนดของการปล่อยจรวดขวดน้ า 

๘.๑  ล้าดับการแข่งขันจากขั นตอนการจับฉลาก 
๘.๒ ผู้เข้าร่วมแข่งขันในล้าดับต่อไป ต้องเข้ามาเตรียมตัวให้พร้อมในบริเวณท่ีก้าหนด ก่อนที่ผู้เข้าแข่งขัน ใน
ล้าดับ  ก่อนหน้าจะท้าการปล่อยจรวดขวดน ้าแล้วเสร็จ หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ในรอบนั น  

          กรณีท่ีทีมใดไม่สามารถเข้าแข่งขันในล้าดับที่ก้าหนดไว้ได้ สามารถแจ้งเหตุผลที่เหมาะสมกับคณะกรรมการฯ    
เพ่ือเลื่อนการแข่งขันภายในรอบนั นได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 

๘.๓  เมื่อผู้เข้าแข่งขันถึงเวลาขึ นบนเวที ( Platform ) จะต้องติดตั งฐานปล่อยและจรวดขวดน ้า 
และปล่อยจรวดขวดน ้าด้วยตนเอง ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก้าหนด 

๘.๔  ก้าหนดการปล่อยจรวดขวดน ้าได้ ๒ รอบๆ ละ ๑ ครั ง โดยจะบันทึกสถิติครั งที่ดีที่สุด 
๘.๕  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการปล่อยจรวดขวดน ้ามา
ด้วยตนเอง เช่น หมวก แว่นตา เสื อกันฝน เป็นต้น 
๘.๖  บริเวณฐานปล่อย อนุญาตให้เฉพาะผู้แข่งขันเท่านั น 

๙.  ข้อก าหนดการนับเวลา 
๙.๑  ก้าหนดให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั งจรวดขวดน ้ากับฐานปล่อย (Launching pad) และปล่อยจรวด 

ขวดน ้าออกไปให้แล้วเสร็จภายใน ๕ นาท ี
๙.๒  การนับเวลา จะเริ่มนับเวลาเมื่อผู้เข้าแข่งขันคนแรกขึ นบนเวที ( Platform ) 



๓๗ 

 

๙.๓  การหยุดนับเวลากรณีดังนี  
  ๑) กรณีท่ีสภาพอากาศแปรปรวนอย่างมาก 
  ๒) กรณีท่ีเกิดเหตุขัดข้องจากอุปกรณ์ที่คณะกรรมการฯจัดเตรียมให้และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ 
  ๓)  กรณีอ่ืนที่ได้รับความเห็นอันสมควรจากคณะกรรมการฯ 
๙.๔  การเริ่มนับเวลาต่อหลังจากเหตุในข้อ  ๖.๙.๓ ได้คลี่คลายแล้วและคณะกรรมการฯให้สัญญาณการนับ 

๑๐.  การบันทึกผลการแข่งขัน 
 เมื่อผู้เข้าแข่งขันปล่อยจรวดขวดน ้าแล้วให้น้าใบบันทึกผลการแข่งขัน (Passport ) ไปที่จุดบันทึกสถิติ              
ณ จุดที่ก้าหนด  บันทึกสถิติเป็นทศนิยม ๒  ต้าแหน่ง 

๑๑.  การรับจรวดคืน 
 เมื่อการแข่งขันแล้วเสร็จ  ผู้เข้าแข่งขันสามารถน้าใบบันทึกสถิติการแข่งขัน(Passport ) มารับจรวดขวดน ้า
คืนได้  ณ จุดที่ก้าหนด 
๑๒.  ข้อก าหนดและกติกาการแข่งขันอื่นๆ 
 ๑๒.๑   การตัดสินของคณะกรรมการฯ  ถือเป็นข้อยุติ 
 ๑๒.๒   ไม่อนุญาตให้มีการซ้อมปล่อยจรวดขวดน ้า ในสนามแข่งขันและบริเวณใกล้เคียง 
๑๓.  เกณฑ์การตัดสินให้คะแนน 
 ๑๓.๑  ประเภทความแม่นย า 
  ๑)  ผู้เข้าแข่งขันต้องปล่อยจรวดให้ตกตรงเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ที่ระยะ ๗๐  เมตร จากฐานปล่อยฯ    
ท้าการบันทึกสถิติโดยวัดระยะจากจุดเป้าหมายถึงจุดตก(ทศนิยม ๒ ต้าแหน่ง) 
  ๒)  ในกรณีท่ีจุดตกของจรวดขวดน ้าอยู่นอกพื นที่ที่ก้าหนด  คณะกรรมการฯจะ 
ไม่ท้าการบันทึกสถิติครั งนั นให้โดยพื นที่วงกลมท่ีก้าหนดไว้มีรัศมี  ๕ เมตร 

๑๓.๒  ประเภทความไกล 
 ๑)  ผู้เข้าแข่งขันต้องปล่อยจรวดขวดน ้าให้ตกไกลที่สุดจากฐานปล่อย  บันทึกสถิติ 

โดยการวัดระยะทางจากจุดปล่อยถึงจุดที่จรวดขวดน ้าตกสู่พื นและหยุดนิ่งแล้ว  ในขอบเขตพื นที่สนามแข่งขันท่ี
ก้าหนดไว้ 

 ๒) ในกรณีที่จรวดขวดน ้าตกแตกกระจายให้วัดชิ นส่วนที่ใหญ่ที่สุด 
๓)  กรณีท่ีจุดตกของจรวดขวดน ้าอยู่นอกพื นที่ที่ก้าหนดไว้ (Fairway) คณะกรรมการฯ 

จะไม่ท้าการบันทึกสถิติครั งนั น 
๔)  กรณีที่จรวดขวดน ้าตกน้อยกว่าระยะ  ๑๐๐ เมตร  คณะกรรมการฯจะไม่บันทึกสถิติครั งนั น 

๔. รางวัลการแข่งขัน   

เกียรติบัตรการแข่งขันจรวดขวดน ้า  ประเภทความแม่นย้า 
           - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  สถิติระยะทาง ๐ – ๑ เมตร 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  สถิติระยะทาง ๑.๐๑ –๒.๐๐  เมตร 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  สถิติระยะทาง ๒.๐๑ –๕.๐๐  เมตร 
 



๓๘ 

 

 เกียรติบัตรการแข่งขันจรวดขวดน้ า  ประเภทความไกล 
           - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  สถิติระยะทาง ๒๐๐ เมตรขึ นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  สถิติระยะทาง ๑๕๑ – ๑๙๙ เมตร 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  สถิติระยะทาง ๑๐๐ – ๑๕๐ เมตร 

 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

 
 

ใบสมัคร 
การแข่งขันจรวดขวดน้ า 

           O     ประเภทความแม่นย า 

     O     ประเภทความไกล 
โรงเรียน......................................................................................................................... 

   สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. .......................................อ้าเภอ........................ ......จังหวัด....................................... 

 ๑. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่............................. 
 ๒. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่..............................  
 ๓. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่.............................. 
 ๔. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่..............................  
 ๕. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่.............................. 

ชื่อครูผู้ควบคุม ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ... ...................... 
            ๒. ..............................................................................เบอร์มือถือ. ........................ 
                                                          

 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง 

                           (..............................................)                                          
                                     ต้าแหน่ง  ผู้อ้านวยการส้านัก/กองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

๗. เกณฑ์การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

๑. ระดับผู้เข้าประกวด 
  ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
       - แต่ละทีมให้ส่งตัวแทนในการน้าเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินทีมละ ๑ คน   

แต่ในการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ  สามารถตอบได้หลายคน 
 - ส่งรายงานการใช้สื่อนวัตกรรม ณ   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วน

จังหวัดศรีสะเกษ  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  2559   
๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 

  น้าเสนอ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ  ไม่เกิน ๑๒ นาที / ๑ สื่อ 
๔. วิธีการประกวด 

 ๔.๑ สื่อนวัตกรรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๙ กลุ่ม ดังนี   
  ๔.๑.๑  ปฐมวัย   
  ๔.๑.๒  ภาษาไทย 

๔.๑.๓  คณิตศาสตร์ 
๔.๑.๔  การงานอาชีพ 
๔.๑.๕  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
๔.๑.๖  สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
๔.๑.๗  สุขศึกษา 
๔.๑.๘  วิทยาศาสตร์ 
๔.๑.๙  ศิลปะ 

 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดจะต้องจับล้าดับ ก่อนการประกวด ๓๐ นาท ี
๔.๓ ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมสื่อนวัตกรรมภายในห้อง ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องน้าเสนอสื่อนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการได้ซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

      เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. รูปแบบการผลิตสื่อ    
     ๑.๑  ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ  เนื อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ 
 ๑.๒  ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 ๑.๓  เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืนมาโดยตรง 
 ๑.๔  เป็นสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่นักเรียน 

๒๐ 
 
 
 

๒. คู่มือการผลิตและขั้นตอนการใช้สื่อ   
 ๒.๑  มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน 
 ๒.๒  มีเนื อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 ๒.๓  การน้าเสนอสื่อเป็นไปตามล้าดับขั นตอนของหลักวิชาการ 
 ๒.๔  ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั น / ช่วงชั น 
 ๒.๕  มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน  และผู้เรียน  

๒๐ 

๓. สรุปรายงานผลการน าไปใช้    
 ๓.๑  มีเอกสารรายงานผลการน้าไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 ๓.๒  มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้ 
 ๓.๓  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจาการใช้สื่อ 
 ๓.๔  รายงานการใช้จัดท้าเพ่ือแสดงผล  และยืนยันประโยชน์ของสื่อต่อการเรียนการสอน 
  ***มิใช่จัดท้าเพ่ือการประกวดสื่อเท่านั น 

๒๐ 

๔. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  
 ๔.๑  มีความทันสมัยแปลกใหม่ 
 ๔.๒  มีความคงทน  ประหยัด  หาง่ายในท้องถิ่น 
 ๔.๓  ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก 
 ๔.๔  การจัดแสดงเรียบง่าย  และมีคุณค่า 

๒๐ 

๕. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ    
 ๕.๑  ความเหมาะสมของเวลาในการน้าเสนอ 
 ๕.๒  มีเทคนิคในการน้าเสนอที่เหมาะสมน่าสนใจ 
 ๕.๓  มีความม่ันใจชัดเจนในการตอบค้าถาม 
 ๕.๔  บุคลิกภาพ  ท่วงที  วาจาของผู้รายงาน 

๒๐ 

 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 
 



๔๒ 

 

๖.รางวัลการประกวด 
 เกียรติบัตร 
          - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  คะแนนตั งแต่ ๘๐   คะแนนขึ นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  คะแนนตั งแต่    ๗๐-๗๙   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  คะแนนตั งแต่    ๖๐-๖๙ คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย   คะแนนตั งแต่    ๕๐-๕๙ คะแนน 
 
 

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี ้

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. รูปแบบการผลิตสื่อ    
  ๑.๑  ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ เนื อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนการ
เรียนรู้ 
  ๑.๒  ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
  ๑.๓  เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่นมาโดยตรง 
  ๑.๔  เป็นสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่นักเรียน 

๒๐  

๒. คู่มือการผลิตและขั้นตอนการใช้สื่อ   
  ๒.๑  มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน 
  ๒.๒  มีเนื อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  ๒.๓  การน้าเสนอสื่อเป็นไปตามล้าดับขั นตอนของหลักวิชาการ 
  ๒.๔  ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั น / ช่วงชั น 
  ๒.๕  มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน  และผู้เรียน  

๒๐  

๓. สรุปรายงานผลการน าไปใช้    
  ๓.๑  มีเอกสารรายงานผลการน้าไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  ๓.๒  มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้ 
  ๓.๓  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจาการใช้สื่อ 
  ๓.๔  รายงานการใช้จัดท้าเพ่ือแสดงผล  และยืนยันประโยชน์ของสื่อต่อการเรียน 
การสอน    *** มิใช่จัดท้าเพ่ือการประกวดสื่อเท่านั น 

๒๐  



๔๓ 

 

๔. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  
  ๔.๑  มีความทันสมัยแปลกใหม่ 
  ๔.๒  มีความคงทน  ประหยัด  หาง่ายในท้องถิ่น 
  ๔.๓  ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก 
  ๔.๔  การจัดแสดงเรียบง่าย  และมีคุณค่า 

๒๐  

๕. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ    
  ๕.๑  ความเหมาะสมของเวลาในการน้าเสนอ 
  ๕.๒  มีเทคนิคในการน้าเสนอที่เหมาะสมน่าสนใจ 
  ๕.๓  มีความม่ันใจชัดเจนในการตอบค้าถาม 
  ๕.๔  บุคลิกภาพ  ท่วงท ี วาจาของผู้รายงาน 

๒๐  

รวม ๑๐๐  

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

             (ตัวบรรจง) 

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

              (ตวับรรจง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 

ใบสมัคร 
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา  

 
กลุ่มสาระ ......................................................................... 
ชื่อสื่อ................................................................................. 

 
โรงเรียน.........................................................................................................................  

    สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. .........................................อ้าเภอ...........................จังหวดั.... ......................... 
   

ชื่อ-สุกล........................................................................................ต้าแหน่ง.......................... ... 
  
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง 
                                                            (............................................) 

                ต้าแหน่ง  ผู้อ้านวยการส้านัก/กองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

๘. เกณฑ์การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน 
๑. วัตถุประสงค์  
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ ด้านอากาศพลศาสตร์ขั นพื นฐานของการบิน ให้กับเยาวชนและผู้สนใจ  
๒. กติกาทั่วไป  

๒.๑ ผู้แข่งขันอยู่ในระดับประถมศึกษาที่ ๑-๓ จ้านวนผู้แข่งขันทีมละ ๒ คน 
๒.๒ วัสดุที่ใช้ กระดาษขนาด A๕ ชนิด ๗๐ แกรม  
๒.๓ การพับ จะต้องพับจากกระดาษแผ่นเดียว โดย ห้ามตัดออกหรือต่อเติม  
๒.๔ ให้เขียน ชื่อ – นามสกุล และโรงเรียน ลงบนเครื่องร่อนฯที่ใช้แข่งขัน  

๓. การเตรียมตัวก่อนเข้าแข่งขัน  
๓.๑ กรรมการจะเรียกชื่อผู้แข่งขันทุกทีม พร้อมทั งแจกกระดาษ ให้ทีมละ ๒ แผ่น  
๓.๒ ผู้แข่งขันจะต้องพับกระดาษตามข้อ ๓.๑ ภายในสายตากรรมการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ นาที ทั งนี 

ปริมาณทีมเข้าแข่งขันอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ พร้อมทั งเขียนชื่อทีมและโรงเรียนลงบนเครื่องร่อนฯ แล้วเสร็จจึง
ส่งให้กรรมการตรวจรับเพ่ือลงชื่อก้ากับ และท้าการทดสอบเครื่องร่อน จากนั นให้ผู้แข่งขันเก็บรักษาเครื่องร่อนไว้กับ
ตัวเพ่ือรอเรียกเข้าแข่งขันต่อไป  
๔. กติกาการร่อน  

๔.๑ ผู้แข่งขันจะต้องปล่อยเครื่องร่อนด้วยมือเท่านั น และอยู่ในกรอบเส้นที่ก้าหนดให้  
๔.๒ ผู้แข่งขันจะต้องอยู่บนพื นราบระดับเดียวกับที่เครื่องร่อนฯ  
๔.๓ แต่ละทีมจะร่อนได้ ๒ ครั ง (ในรอบท่ี๑และรอบที่ ๒) เอาครั งที่นานที่สุดเป็นเกณฑ์  
๔.๔ เริ่มการแข่งขันกรรมการจะเรียกชื่อทีมแข่งขัน ตามล้าดับเข้าสู่จุดปล่อยเครื่องร่อนและจะขานชื่อทีมหาก

ถูกต้องผู้แข่งขันจะต้องยกมือตอบรับ จากนั นจะให้สัญญาณ “ ปล่อย " กรรมการจะเริ่มจับเวลาเมื่อเครื่องร่อนพ้นจาก
มือ และสิ นสุดการร่อนเมื่อเครื่องร่อนสัมผัสพื น (กรณีเครื่องร่อนชนสิ่งกีดขวางให้ถือว่าสิ นสุดเวลา)  

๔.๕ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 
โดยใช้สูตร  ๑๐๐ x เวลาที่ร่อนในรอบที่ดีที่สุดของทีมแข่งขัน 
               เวลาที่ร่อนที่นานที่สุดของทุกทีมที่เข้าแข่งขัน 
 
หมายเหตุ  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
รางวัลการแข่งขัน  
 เกียรติบัตร 
           - เกียรตบิัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง คะแนนตั งแต่ ๘๐   คะแนนขึ นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน คะแนนตั งแต่    ๗๐-๗๙   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง คะแนนตั งแต่    ๖๐-๖๙ คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย  คะแนนตั งแต่    ๕๐-๕๙ คะแนน 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 

ใบสมัคร 
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน 

 
 โรงเรียน..................................................................................................................... .... 

 
    สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. .........................................อ้าเภอ...........................จังหวดั............................. 

  ๑. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่.............................  
  ๒. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่.............................. 
  

ชื่อครูผู้ควบคุม ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ... ...................... 
                                                           
 
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง 
                                                            (............................................) 

                ต้าแหน่ง  ผู้อ้านวยการส้านัก/กองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

๙. เกณฑ์การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล 
 
๑. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน 
 -  ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖    
๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

เป็นทีมๆละ ๒  คน 
๓. วิธีการแข่งขัน 

๑) การสร้างเครื่องร่อนต้องสร้างจากวัสดุที่ยังไม่ขึ นรูปใดๆ ทั งสิ น มาสร้างพร้อมกันทุกทีมในสนามแข่งขัน 
(ห้ามใช้ไม้บัลซ่า)  

๒) ผู้แข่งขันสามารถสร้างจ้านวนกี่ล้าก็ได้ภายในระยะเวลา ๓ ชั่วโมง  
๓) ขนาดความยาวของปีกเครื่องร่อนอยู่ระหว่าง ๓๐ - ๕๐ เซนติเมตร (กางปีกออก)  
๔) ขนาดความยาวล้าตัวเครื่องร่อนอยู่ระหว่าง ๓๐ - ๕๐ เซนติเมตร  
๕) น ้าหนักรวมเครื่องร่อนไม่เกิน ๓๐ กรัม  
๖) หลังจากสร้างเสร็จผู้เข้าแข่งขันต้องน้าเครื่องร่อนมาให้คณะกรรมตรวจรับและเซ็นชื่อก้ากับทุกครั ง  
๗) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปล่อยเครื่องร่อนด้วยมือหรืออุปกรณ์ปล่อยที่กรรมการจัดเตรียมไว้ให้ (ผู้เข้าแข่งขัน

สามารถเลือกใช้ด้วยตนเอง)  
๘) ผู้เข้าแข่งขันสามารถปล่อยเครื่องร่อนได้ไม่เกิน ๓ ครั ง โดยเลือกเอาครั งที่ได้ระยะทางไกลที่สุด เป็นเกณฑ์

ตัดสิน  
๙) ผลการแข่งขันวัดระยะทางตรงจากจุดปล่อยถึงจุดที่เครื่องร่อนหยุดนิ่งโดยวัดจากส่วนหัวของเครื่องร่อน 

และเครื่องร่อนต้องอยู่ในบริเวณพื นที่แข่งขันเท่านั น ตามรูปที ่๑.๒.๑  
 
แนวเส้นอ้างอิง          พื นที่แข่งขัน            แนวเส้นอ้างอิง  
  
                                                        

              ๔๕ องศา                         ๔๕ องศา  
                                                         จุดปล่อยเครื่องร่อน  

                     รูปที ่๑.๒.๑ แสดงพื นท่ีแข่งขัน 
 
 
 
 
๑๐) เกณฑ์การให้คะแนนระดับจังหวัด  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนประกอบด้วย  

คะแนนการร่อน ๗๐  คะแนน 
โดยใช้สูตร ๗๐ x ระยะทางที่ร่อนไกลในรอบที่ดีที่สุดของทีมแข่งขัน 

                ระยะทางท่ีร่อนไกลที่สุดของทุกทีมที่เข้าแข่งขัน 
หมายเหตุ  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
 
 



๔๘ 

 

รางวัลการแข่งขัน  เกียรติบัตร 
           - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง คะแนนตั งแต่ ๘๐   คะแนนขึ นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน คะแนนตั งแต่    ๗๐-๗๙   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง คะแนนตั งแต่    ๖๐-๖๙ คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย  คะแนนตั งแต่    ๕๐-๕๙ คะแนน 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

 

ใบสมัคร 
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล 

 
 โรงเรียน..................................................................................................................... .... 

 
    สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. .........................................อ้าเภอ...........................จังหวดั.... ......................... 

  ๑. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่.............................  
  ๒. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่..............................  
  

ชื่อครูผู้ควบคุม ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ... ...................... 
                                                           
 
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง 
                                                            (............................................) 

                ต้าแหน่ง  ผู้อ้านวยการส้านัก/กองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

๑๐.  เกณฑ์การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน 
๑. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน 
 -  ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖    
๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  เป็นทีมๆละ ๒  คน 
๓. วิธีการแข่งขัน 

๑) การสร้างเครื่องร่อนต้องสร้างจากวัสดุที่ยังไม่ขึ นรูปใดๆ ทั งสิ น มาสร้างพร้อมกันทุกทีมในสนามแข่งขัน 
(ห้ามใช้ไม้บัลซ่า)  

๒) ผู้แข่งขันสามารถสร้างจ้านวนกี่ล้าก็ได้ภายในระยะเวลา ๓ ชั่วโมง  
๓) ขนาดความยาวของปีกเครื่องร่อนระหว่าง ๓๐ - ๕๐ เซนติเมตร (กางปีกออก)  
๔) ขนาดความยาวล้าตัวของเครื่องร่อนระหว่าง ๓๐ - ๕๐ เซนติเมตร  
๕) น ้าหนักเครื่องร่อนอยู่ระหว่าง ๑๔ – ๓๐ กรัม  
๖) หลังจากสร้างเสร็จผู้เข้าแข่งขันต้องน้าเครื่องร่อนมาให้คณะกรรมตรวจรับและเซ็นชื่อก้ากับทุกครั ง 
๗) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปล่อยเครื่องร่อนด้วยมือหรืออุปกรณ์ปล่อยที่กรรมการจัดเตรียมไว้ให้ (ผู้เข้าแข่งขัน

สามารถเลือกใช้ด้วยตนเอง)  
๘) ผู้เข้าแข่งขันสามารถปล่อยเครื่องร่อนได้ไม่เกิน ๓ ครั ง โดยเลือกเอาครั งที่ร่อนได้เวลานานที่สุดเป็นเกณฑ์ตัดสินด้วย
มือหรืออุปกรณ์ปล่อยที่กรรมการจัดเตรียมไว้ให้  (ผู้แข่งขันสามารถเลือกใช้ได้ด้วยตนเอง  

๙) ผลการแข่งขันเริ่มจับเวลาเมื่อเครื่องร่อนถูกปล่อยออกจากมือ หรือ อุปกรณ์ปล่อย และสิ นสุดการจับเวลา
เมื่อเครื่องร่อนแตะพื นหรือสิ นสภาพการร่อน  

๑๐) เกณฑ์การให้คะแนนระดับเขตและระดับภาค คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนประกอบด้วย 
คะแนนการร่อน ๗๐ คะแนน  โดยใช้สูตร   

 ๗๐   x        ระยะเวลาที่ร่อนนานที่สุดของทีมแข่งขัน   

                                    ระยะเวลาที่ร่อนนานที่สุดของทุกทีมที่เข้าแข่งขัน
                                                           

คะแนนสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรม ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย  
๑. ความรู้ที่น้าวัสดุมาใช้ในการสร้างเครื่องร่อน     ๑๐ คะแนน  
๒. การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ   ๕ คะแนน  
๓. การท้างานเป็นทีม     ๕ คะแนน  
๔. มารยาทในการเล่นเครื่องร่อน    ๕ คะแนน  
๕. ความคิดสร้างสรรค์     ๕ คะแนน 

อุปกรณ์ปล่อยเครื่องร่อน ประกอบด้วย ด้ามถือ ความยาวไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ใช้เกี่ยวยางวงรัดของวงใหญ่ (รูปที่ 
๑.๓.๑) โดยกรรมการจัดหาให้ (ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกใช้ด้วยตนเอง) 
หมายเหต ุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
รางวัลการแข่งขัน เกียรติบัตร 
          - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง คะแนนตั งแต่ ๘๐   คะแนนขึ นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน คะแนนตั งแต่    ๗๐-๗๙   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง คะแนนตั งแต่    ๖๐-๖๙ คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย  คะแนนตั งแต่    ๕๐-๕๙ คะแนน 



๕๑ 

 

 

ใบสมัคร 
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน 

 
 โรงเรียน..................................................................................................................... .... 

 
    สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. .........................................อ้าเภอ...........................จังหวดั.... ......................... 

  ๑. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่................ ............. 
  ๒. .........................................................................ชั นมัธยมศึกษาปีที่..............................  
  

ชื่อครูผู้ควบคุม ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ... ...................... 
                                                           
 
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง 
                                                            (............................................) 

                ต้าแหน่ง  ผู้อ้านวยการส้านัก/กองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 
 


