
 

เกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2562 
1.การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
 1.1 ระดับและประเภทผู้เข้าแข่งขัน 
   1)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
            2)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เป็นการแข่งขันประเภททีม ผูเ้ข้าแข่งขันในแต่ละทีม ต้องเปน็นักเรียนระดับช้ันเดียวกันในโรงเรียนเดียวกัน โรงเรียน
ส่งเข้าแข่งขันได้ระดับช้ันละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน 
 1.2  ขอบข่ายของเนื้อหา 
  1) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับช้ันม.1- ม. 3 
ได้แก่ เหตุการณ์ปจัจบุัน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม 
  2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความรูเ้กี่ยวกับวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ตามหลักสูตร 
 1.3 วิธีด าเนินการแข่งขัน 
  การด าเนินการแข่งขันแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ  ดังนี ้
 รอบที่ 1 ผู้เข้าแข่งขันทุกทมี ท าข้อสอบ แบบปรนัย ชนิดเลอืกตอบ 60 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน เป็น 60 
คะแนน ใช้เวลา 60 นาที แล้วคัดเลือกโรงเรียนที่ได้คะแนนล าดับที่ 1-20 เข้าแข่งขันในรอบที่ 2 
 รอบที่ 2 ผู้เข้าแข่งขันทุกทมี แข่งขันตอบปญัหาบนเวที จ านวน 15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวมเป็น 30 
คะแนน โดยพิธีกรเป็นผู้ด าเนินการ 
 1.4 การตัดสิน  
  ตัดสินโดยน าคะแนนจากการแข่งขันทัง้ 2 รอบ มารวมกัน เป็นคะแนนรวมทัง้สิ้น 90 คะแนน ทีมที่ได้
คะแนนสูงสุดได้รางวัลชนะเลิศ ผูท้ี่ได้คะแนนรองลงมาจะไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1-2 และรางวัลชมเชย 
ตามล าดับ  การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสดุ และผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ได้รับรางวัลจะได้รบัเกียรติบัตร 
เข้าร่วมแข่งขันทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2562 
2  การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 
 2.1 ระดับและประเภทผู้เข้าแข่งขัน 
   1)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
               2) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล โรงเรียนสง่เข้าแข่งขันได้ระดบัช้ันละ 1 คน 
 2.2 หัวข้อภาพ  ประกวดวาดภาพ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติ
ด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 
 2.3 เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันวาดภาพ 
 คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาให้คะแนนจากภาพวาดของผู้เข้าร่วมแข่งขัน โดยค านึงถึงเนื้อหาสาระ  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการทางวิทยาศาสตรท์ีส่อดคล้องกบัหัวข้อที่ก าหนด มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 - เนื้อหา มีความถูกต้อง ทันสมัย และสอดคล้องกับหัวข้อทีก่ าหนด 40  คะแนน 
 - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  30 คะแนน 
 - องค์ประกอบ   20 คะแนน 
 - เทคนิค     10 คะแนน 
                                      รวม   100 คะแนน 
  
 2.4 วิธีด าเนินการแข่งขัน 
   2.4.1 ใช้เวลาในการวาดภาพ 3 ช่ัวโมง เริ่มแข่งขันเวลา 09.00-12.00 น. 
   2.4.2 ขนาดภาพ ใช้กระดาษวาดเขียนขนาด 15 x 21 นิ้ว 
   2.4.3 สีที่ใช้ในการวาดภาพ  ไม่จ ากัดประเภทของสี และเทคนิคในการวาด 
   2.4.4 อุปกรณ์ ใหผู้้เข้าแข่งขัน เตรียมสี กระดาษ และเครื่องใช้มาเองทัง้หมด 
 

เพิ่มเติม 
 การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม. ปลาย) 

1. ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15 x 21 วาดภาพ 
   

 
 
 
 
 
 



3.เกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2562   
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์    

 3.1 ระดับและประเภทผู้เข้าประกวด 
   - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
               - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีม ต้องเป็นนักเรียนระดับช้ันเดียวกัน 
โรงเรียนเดียวกัน  แต่ละโรงเรียนสง่โครงงานเข้าประกวด/แข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม ต่อระดบัช้ัน 

 3.2 ประเภทของโครงงานทีจ่ัดประกวด มี 3 ประเภท  คือ 
   3.2.1 โครงงานประเภทส ารวจ 

  3.2.2 โครงงานประเภททดลอง 
  3.2.3 โครงงานประเภทสิง่ประดิษฐ ์

 3.3 กติกาการประกวด 
  1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  2 เป็นโครงงานที่ศึกษาโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3 มีคุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือประโยชน์ใช้สอย 
  4 มีการจัดบอร์ดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานน้ัน ๆ (จัดเตรียมบอร์ดมาเอง) 
  5 โต๊ะ  อุปกรณ์ต่างๆท่ีต้องใช้ประกอบโครงงานให้เตรียมมาเอง 
 3.4 เงื่อนไขของการส่งโครงงานเข้าประกวด 
  1 ต้องเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ไมล่อกเลียนแบบโดยตรงจากสิง่ที่มผีูส้ร้างมาแล้ว 
  2 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ช้ิน ให้มีผู้ร่วมเสนอโครงงานไมเ่กนิ 3 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน 
  3 โครงงานทีส่่งเข้าประกวดต้องจัดแสดงในวันทีป่ระกวด 
  4 โครงงานใดท่ีต้องใช้ไฟฟ้าหรือน้้าให้เตรียมปลั๊กไฟฟ้าหรือท่อน้้ามาเอง 
 3.5 การสมัครเข้าประกวด 
  นักเรียนผู้มสีิทธ์ิสง่โครงงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผูท้ี่ก าลงัศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดเป็นทีมๆละ 3 คน และมีอาจารย์ทีป่รกึษา
ได้เพียง 1 คน ใบเสนอโครงงานจ้านวน 7  ชุด และเอกสารการจัดท้าโครงงานฉบับสมบูรณ์ จ้านวน 7  เล่ม   
ส่งกรรมการในวันแข่งขัน  
 3.6 การตัดสิน  (คะแนน 100  คะแนน) 
  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 
  3.6.1 ภาพรวมของโครงงาน  40 คะแนน แยกเป็น 
    - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   10  คะแนน 
           พิจารณาจากความแปลกใหม่ของปัญหา  การเสนอแนวคิดและการระบุตัวแปรที่ต้องการศึกษา   
(การดัดแปลง  เปลี่ยนแปลงจากที่ผู้อื่นเคยท ามากอ่น  การคิดข้ึนใหม่) การออกแบบการทดลอง  (การดัดแปลง  
เปลี่ยนแปลงจากทีผู่้อื่นเคยท ามาก่อน  การคิดข้ึนใหม่  วิธีการแก้ปัญหา  วิธีการวัดและควบคุมตัวแปร  วิธีการ
รวบรวมข้อมูล  การทดลองซ้ า  การเลือกและทดสอบ  ความเหมาะสมของอปุกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ละเอียดรอบคอบ  สอดคลอ้งกบัปญัหา 



   - การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์   10  คะแนน 
   พิจารณาจาก 1)  การสังเกตที่น ามาสูป่ัญหา 
              2)  การตั้งสมมุติฐานที่ถูกต้อง  ชัดเจน 
                 3)  การให้นิยามเชิงปฏิบัติการอย่างถูกต้อง 
                 4)  การท าการทดลองโดยใช้หลกัวิทยาศาสตรท์ี่ถกูต้องและเหมาะสม 
                 5)  การจัดกระท ากบัข้อมูล  การน าเสนอ  การแปลความหมายและการสรปุข้อมลู 
   - การแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีท้า 10  คะแนน 
พิจารณาจาก  การอ้างถึงความรู้ทีเ่กี่ยวข้องได้ถูกต้อง  เหมาะสม  มีความเข้าใจในความรูท้ี่อ้างถึงเป็นอย่างดี 
   -  การแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอ 5  คะแนน 
    พิจารณาจาก  การบันทกึข้อมลูมเีพียงพอต่อเนื่องและเป็นระเบียบ  ซึ่งแสดงให้เห็นความถ่ีถ้วน  
ความมานะบากบั่น  ความตั้งใจจรงิใจในการทดลอง 
   -  คุณค่าของโครงงาน   5  คะแนน 
    พิจารณาจาก การระบุคุณค่าหรือประโยชน์ของโครงงาน  โดยเฉพาะประโยชน์การแก้ปัญหา 
 3.6.2  ภาพรวมของรายงาน  (15  คะแนน)  แยกเป็น 
   - ความถูกต้องของแบบฟอร์ม   5  คะแนน    
  พิจารณาจาก ความครอบคลมุหัวข้อทีส่ าคัญ  แบ่งแต่ละหัวข้อออกอย่างชัดเจนตามล าดับ  (บทคัดย่อ  
กิตติกรรมประกาศ  สารบัญ  บทน า  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  อภิปรายผลการทดลอง  
สรปุผล  ภาคผนวก  และบรรณานุกรม) 
   - การน้าเสนอข้อมูล   3  คะแนน 
       พิจารณาจาก ลกัษณะรูปภาพ  กราฟ  ตารางถูกต้อง  เหมาะสม  กะทัดรัดและชัดเจน 
   - การใช้ภาษา  ค้าศัพท์ทางวิชาการ 2  คะแนน 
    พิจารณาจาก ความถูกต้อง  ชัดเจน  รัดกุมและสละสลวย  สามารถสื่อข้อมลูทีส่ าคัญใหผู้้อ่าน
เข้าใจได้เป็นอย่างด ี
   - การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง   5  คะแนน 
    พิจารณาจาก การอภิปรายการทดลองได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์  เปรียบเทียบผลที่ได้กับที่
เคยมีผูร้ายงานไว้  ที่ศึกษาคล้ายกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน  มีข้อเสนอแนะหรอืสมมุติฐานส าหรับการศึกษาต่อไป  สรปุผล
การทดลองทั้งหมดที่ได้   
  3.6.3  การจัดแสดงโครงงาน  (15  คะแนน)  แยกเป็น 
   - ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ 3  คะแนน 
 พิจารณาจาก ความเหมาะสมของอปุกรณ์  ช้ินส่วน  วัสดุ  กลไกต่าง ๆ  ประกอบการแสดง โครงงาน 
   - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5  คะแนน 
    พิจารณาจาก ความแปลกใหม่ของการออกแบบ  การน าเสนอข้อมูลและการใช้วัสดุ   
                         ในแผงแสดงโครงงาน 
 
   - ความสามารถในการจัดแสดงและสาธิตผลการทดลอง  5  คะแนน 
    พิจารณาจาก การแสดงแนวความคิด  โดยรวม  การจัดรูปแบบของโครงงานที่กระชับและดึงดูด  
                         ความสนใจ 



   -  ความประณีตสวยงาม 2  คะแนน 
    พิจารณาจาก การเขียนโปสเตอร์ประณีต  สะอาด  สวยงาม  ตัวหนังสือหรือสีใช้เหมาะสม  การ 
                         จัดวางโครงงานเหมาะสมสวยงาม 
  3.6.4  การอภิปรายปากเปล่า  (30  คะแนน)  แยกเป็น 
   - การน้าเสนอ 20  คะแนน 

การเสนอโครงงานต่อกรรม  โดยต้องสรปุประเด็นส าคัญทัง้หมดของโครงงาน   
ช่วงเวลาประมาณ  10  นาที 

   - การตอบปัญหา   10  คะแนน 
    อธิบายและตอบข้อซักถาม  โดยแสดงให้เห็นถึงความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่ท าประมาณ   
                        5  นาที 
 3.7 การท าแผงส าหรบัแสดงโครงงานให้ใช้ไม้อัด หรอืวัสดุใกล้เคียง ท าตามขนาดทีก่ าหนด  ดังนี้ 
            แผ่น ก.1 และ ก.2 ขนาด  60 ซ.ม.x 100 ซ.ม. 
            แผ่น ข ขนาด  120 ซ.ม.x 100 ซ.ม.  
       ติดบานพับมีห่วงรับและขอสบัท ามุมฉากกบัแผ่นกลาง  อุปกรณ์อื่นที่น ามาสาธิตอาจวางแสดงบนโต๊ะได้   
ถ้าจะวางบนพื้นหน้าโต๊ะให้ใช้พื้นที่ยื่นออกมาหน้าโต๊ะได้ไมเ่กิน 60 ซ.ม. 
 
 
 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ  นักเรียนทีเ่ข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตรป์ระเภททดลองและสิ่งประดิษฐท์ั้ง ม.ต้น 
               และ ม.ปลาย โปรดน าโต๊ะวางโครงงานมาด้วย 
เพิ่มเตมิ  
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  ( ม.ต้น ) 

1. อาจารย์ทีป่รึกษา 2 คน 
2. แผ่นพับจ านวน 10  ชุด และเอกสารการจัดท าโครงงานฉบับสมบรูณ์ จ านวน 10  เล่ม   
3. การอภิปรายและสรปุผลการทดลอง  พิจารณาจาก การอภิปรายการทดลองได้อย่างมีเหตุผลและ

สร้างสรรค์  เปรียบเทียบผลที่ได้กับที่เคยมผีู้รายงานไว้  ที่ศึกษาคล้ายกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน  มีข้อเสนอแนะหรือ
สมมุติฐานส าหรับการศึกษาต่อไป  สรุปผลการทดลองทั้งหมดที่ได้   
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  ( ม.ปลาย ) 
  1. ครูที่ปรกึษา 2 คน 

2. แผงส าหรบัแสดงโครงงาน ท าตามขนาดที่ก าหนด  ดังนี้ 
            แผ่น ก.1 และ ก.2 ขนาด  60 ซ.ม.x 60 ซ.ม. 
   แผ่น ข ขนาด  120 ซ.ม.x 60 ซ.ม.  

60 ซ.ม
ม. 

120 ซ.ม 
ม,มม. 

60 ซ.ม
ม. 

100  ซ.ม 
มมมมม
มมมมม
มมมมม
มมม
ใมมมมม
ม. 

ก.1 ข. ก.2 



โครงงานประเภทส ารวจ ( ม.ต้น ) 
1. ครูที่ปรึกษา 2 คน 
2. ผังโครงงาน แผ่น ก.1 และ ก.2 ขนาด  60 ซ.ม.x 60 ซ.ม. 

           แผ่น ข ขนาด  120 ซ.ม.x 60 ซ.ม.  
 3. การจัดแสดงโครงงาน  (15  คะแนน)  แยกเป็น 
   - ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ 5  คะแนน 
   - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5  คะแนน 
   - ความสามารถในการจัดแสดงและสาธิตผลการทดลอง  3  คะแนน 
   - ความประณีตสวยงาม 2  คะแนน 
โครงงานประเภทส ารวจ ( ม.ปลาย ) 

1. ครูที่ปรกึษา 2 คน 
2. ผังโครงงานอนุโลมให้ใช้ได้ทั้ง 2 แบบ 

โครงงานประเภททดลอง  ( ม.ปลาย ) 
1. ครูที่ปรึกษา 2 คน 

 
หมายเหตุ  นักเรียนทีเ่ข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตรท์ุกประเภททั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย โปรดน าโต๊ะวางโครงงานมา
ด้วย 
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4. การแข่งขันจรวดขวดน  า 
 4.1 ระดับและประเภทผู้เข้าแข่งขัน 
  - เป็นการแข่งขันรวมระดับ ( ม.ต้น และ ม.ปลาย) 
  - ประเภทการแข่งขัน มี 2 ประเภท คือ  ประเภทความไกล  และ ประเภทความแม่นย า 
  - เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีม ต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน 
  - โรงเรียนส่งเข้าแข่งขันได้ 2 ทีม คือ ประเภทความไกล และ ประเภทความแม่นย า หรือ  
แต่ละทีมสามารถสมัครประเภทใดประเภทหนึง่หรือ 2 ประเภทได้ 
 4.2 ข้อก าหนดของจรวดขวดน้ า 
  - เป็นจรวดขวดน้ าที่ท ามาจากขวด PET(พลาสติกชนิดใส)ไมจ่ ากัดขนาด 
  - เป็นจรวดขวดน้ าที่ประดิษฐ์ข้ึนเอง ไม่จ ากัดรปูแบบ และวัสดุตกแต่ง 
  - เป็นจรวดขวดน้ าที่ต้องใช้แรงดันจากน้ า และแรงดันอากาศจากปั๊มลมเท่านั้น 
 4.3 ข้อก าหนดของฐานปล่อยจรวดขวดน้ า 
  - ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ฐานปล่อยทีก่รรมการเตรียมไว้ หรอื น ามาเอง 
  - กรณีน ามาเอง ต้องมีขนาดความกว้าง ยาว และสูง ไม่เกิน 2.0x2.0x1.5 เมตร ต้องสามารถใช้มาตรวัด
ความดันลม ที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ได้ และต้องไม่มผีลต่อการส่งให้จรวดข้ึน นอกจากแรงขับดันขากน้ าและ
แรงดันอากาศจากปั๊มลมเท่านั้น 
 4.4 ผู้เข้าแข่งขันต้องน าจรวดขวดน้ า ให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนท าการแข่งขัน 
 4.5 ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้น้ าที่คณะกรรมการเตรียมให้เท่านั้น 
 4.6 ห้ามผสมวัสดุใดๆลงในน้ าทีบ่รรจุภายในจรวดขวดน้ า 
 4.7 การเติมความดัน ประเภทความไกล ใช้ความดันได้ไม่เกนิ 70 ปอนด์/ตารางนิ้ว ประเภทความแม่นย า 
ไม่จ ากัดการใช้ความดัน 
 4.8 ล าดับการเข้าแข่งขัน 
  - ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน รายงานตัว ตามเวลาทีก่ าหนด 
  - ผู้เข้าแข่งขันต้องติดตั้งฐานปล่อยจรวดขวดน้ า และปลอ่ยจรวดขวดน้ าภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที 
  - ผู้เข้าแข่งขันสามารถปล่อยจรวดขวดน้ าได้ทีมละ 2 รอบ รอบละ 1 ครั้ง โดยบันทึกสถิติดีที่สุด 
  - การปล่อยจรวดขวดน้ าต้องมีคณะกรรมการตัดสินก ากบัทกุครั้ง 
  - ไม่อนุญาตให้มีการซ้อมปล่อยในสนามแข่งขันหรือบรเิวณใกล้เคียง 
  - กรณีจรวดขวดน้ าเกิดข้อขัดข้องระหว่างติดตั้ง ผูเ้ข้าแข่งขันสามารถใช้จรวดขวดน้ าส ารอง 
ที่ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการ 
 4.9 ข้อก าหนดในการนับเวลา 
   - ก าหนดให้ผู้เข้าแข่งขันติดต้ังฐานปลอ่ย และปล่อยจรวดขวดน้ าให้แล้วเสรจ็ภายใน 5 นาที 
   - คณะกรรมการจะเริม่นับเวลาเริ่มตั้งแตเ่ข้าฐานปล่อยจนกระทั่งปล่อยจรวดขวดน้ า 
 
 



 4.10 เกณฑ์การให้คะแนน 
   - ประเภทความแม่นย า ผูเ้ข้าแขง่ขันตอ้งปลอ่ยจรวดให้ตกตรงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ท่ีระยะ 70 เมตรจาก
ฐานปลอ่ย ท าการบันทึกสถิตโิดยวัดระยะทางจากจุดเป้าหมายถงึจุดตก ระยะที่วัดได้หน่วยเป็นเมตร (ทศนิยมสองต าแหน่ง) 
ในกรณีที่จรวดตกออกนอกพื้นที่ที่ก าหนด  คณะกรรมการฯจะไม่บันทึกสถิตคิร้ังน้ันให้  โดยวงกลมที่ก าหนดวัดจากจุด
ศูนย์กลางมีรัศมี 5.0 เมตร 
   - ประเภทความไกล  ผู้เข้าแขง่ขันต้องปลอ่ยจรวดขวดน้ าให้ตกไกลที่สุดจากฐาน 
ปล่อย  บันทึกสถติิโดยวดัระยะทางจากจดุปลอ่ยถึงจดุทีจ่รวดขวดน้ าตกสู่พื้นและหยุดน่ิงแล้ว  ในขอบเขตพื้นที่สนามแขง่ขันที่
ก าหนดไว้  กรณีที่ขวดน้ าตกแตกกระจายให้วัดระยะจากช้ินส่วนที่ใหญ่ที่สุด  กรณีขวดน้ าออกนอกพื้นที่ที่ก าหนดไว้  
คณะกรรมการจะไม่บันทึกสถติิคร้ังน้ัน  กรณีจรวดขวดน้ าตกน้อยกว่าระยะ  120  เมตร  คณะกรรมการจะไม่บันทึกสถติิคร้ัง
น้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2562 

5.  การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ 
 5.1  ระดับและประเภทผู้เข้าแข่งขัน 
  -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
  -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
 5.2  หัวข้อการพูด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วย
เทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 
 5.3  เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน  ก าหนดให้พูดคนละ  5  นาที 
 5.4  แบบของการพูด  เป็นการพูดต่อท่ีประชุม 
 5.5  หลักเกณฑ์ในการให้คะแนน  พจิารณาจากเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์  การใช้ภาษาใน
การเรียบเรียง  และสมรรถภาพในการพูดของแต่ละบุคคล 
  5.5.1  เกณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์  (40  คะแนน)  พิจารณาจากรายละเอียด  ดังนี้ 
   -  เนื้อหาเน้นถึงสาระส าคัญ  ความทันสมัย  ความถูกต้อง 
   -  แนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   - ล าดับข้ันตอน 
  5.5.2  เกณฑ์ด้านภาษาไทย  (30  คะแนน)  พิจารณาจากรายละเอียด  ดังนี้ 
   -  ส านวนการใช้ภาษา 
   -  ความถูกต้องในการออกเสียง 
   -  การเลือกสรรถ้อยค า 
  5.5.3  เกณฑ์ด้านการพูด  (30  คะแนน)  พิจารณาจากรายละเอียด  ดังนี้ 
   -  บุคลิกและความมั่นใจ 
   -  การแสดงออกทางสีหน้า  สายตาและมารยาท 
   -  พูดชัดเจนไม่วกวน  สับสน 
   -  ระยะเวลาในการพูดตามท่ีก าหนด 
 5.6  วิธีด าเนินการแข่งขัน  ให้ผู้แข่งขันลงทะเบียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน  เวลา  08.30  น. 
จับสลากเลขท่ีล าดับการพูดแล้วด าเนนิการแข่งขันตามล าดับเลขท่ี ท่ีจับฉลากได้ 
เพิ่มเติม 
 5.7 ส่งรูปเล่ม 15 ชุด 
 5.8 การตัดสินคะแนนของกรรมการถือว่าเป็นท่ีสิ้นสดุ 
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6. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ชุดแฟนซีรีไซเคิล 
 เพื่อสง่เสรมิใหร้่วมกจิกรรมและแสดงความคิดการอนรุักษ์ในแนวรีไซเคิล  มุ่งเน้นเรื่องความหมายและ
เหตผุลของการเลอืกใช้วัสดุต่างๆในการตกแต่ง แหล่งที่มาของวัสดุสามารถหาได้ง่ายและน ามาสร้างได้สมจริง  
ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ ความเข้าใจในการอนรุักษ์ทรัพยากรแนวรีไซเคิล 
 1  เป็นการแข่งขันประเภททีม   รวมระดบั ( ม.ต้น และ ม.ปลาย) โรงเรยีนละ 1 ทีม  1 ชุด 
 2  เกณฑ์การให้คะแนน 
  2.1 ความคิดสร้างสรรค์  20  คะแนน 
  2.2 สวยงามทางการออกแบบ  15  คะแนน 
  2.3 ความประณีตของการออกแบบ 15  คะแนน 
  2.4 ความหลากหลายของวัสดทุี่น ามาประดิษฐ ์ 10  คะแนน 
  2.5 การน าเสนอ   20  คะแนน 
    - บุคลิกภาพการแสดงออก 
    - การน าเสนอในเชิงการอนุรักษ์ 
  2.6 ความเหมาะสมในการใช้งานในชีวิตประจ าวัน 10  คะแนน 
  2.7 ความสามารถในการขยายผลเชิงพาณิชย์ 10  คะแนน 
            รวม                                        100  คะแนน  
 
หมายเหตุ  เนื่องจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ชุดแฟนซรีีไซเคิล จ าเป็นต้องมีคนช่วยตกแต่งและประดิษฐ์มากกว่า  
              1 คน จึงให้สง่เป็นทีมได้ แต่ให้เดินแฟช่ันเพียงคนเดียว  โดยให้ส่งโรงเรียนละ 1 ทีม ประกอบด้วย   
              นักเรียน 3 คน และครูควบคุม 2 คน 
 หมายเหตุ  :   

1. วัสดุท่ีน ามาประดิษฐ์ชุดแฟนซีรีไซเคิล ให้มีความหลากหลายของวัสดุ 5 ประเภท ข้ึน
ไป 

2. ห้ามเปลี่ยนแปลงสีของวัสดุท่ีน ามาประดิษฐ์ เช่น การพ่นสี 
3. การน าเสนอชุดแฟนซีรีไซเคิล ใช้เวลา 3 นาที  ถ้าเกินเวลาท่ีน าเสนอ  ให้ตัดนาทีละ 1 

คะแนน 
4. ชุดแฟนซีรีไซเคิลท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  และรางวัล 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  จะเก็บชุด
ท่ีได้รับรางวัลดังกล่าว  ไว้  ณ  โรงเรียนท่ีเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม  จนกว่าจะสิ้นสุด
ช่วงของการแข่งขันกิจกรรมการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลในระหว่างเดือนสิงหาคม    
ซึ่งโรงเรียนท่ีเป็นเจ้าภาพ  จะท าเอกสารหลักฐานยืนยัน  ให้ท่านบันทึกการยินยอมใน
วันท่ีมารายงานตัวแข่งขันการประกวด 



5. เนื่องจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ชุดแฟนซีรีไซเคิล  จ าเป็นต้องมีคนช่วยตกแต่งและ
ประดิษฐ์มากกว่า  1  คน  จึงให้ส่งเป็นทีมได้  แต่ให้เดินแฟชั่นเพียงคนเดียว โดยให้ส่ง
โรงเรียนละ 1 ทีม  ประกอบด้วยนักเรียน 3 คน และครูควบคุม 2 คน 

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นท่ีสิ้นสุด 
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7.  การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์   
 7.1  ระดับและประเภทผูเ้ข้าแข่งขัน 
  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
 เป็นการแข่งขันประเภททีม  ทีมละ  3  คน  ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีม  ต้องเป็นนักเรียนระดับช้ันเดียวกัน  
ในโรงเรียนเดียวกัน  โรงเรียนสง่เข้าแข่งขันได้ระดบัช้ันละ  1  ทีม   
 7.2  วิธีด าเนินการแข่งขัน 
 การด าเนินการแข่งขัน  แบ่งการแข่งขันเป็น  2  รอบ  ดังนี้ 
 รอบที่  1  สอบข้อเขียน  ท าข้อสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  50  ข้อ  ข้อละ  1  คะแนน   
เป็น  50  คะแนน  ใช้เวลา  60  นาที  แล้วคัดเลือกทีมที่ได้คะแนนสูงสุด  ล าดับที่  1-15  เข้าแข่งขันในรอบที่  2   
ถ้าคะแนนของล าดับที่  15  เท่ากัน  ให้เข้าสอบภาคปฏิบัตทิั้งหมด 
 รอบที่  2  การสอบภาคปฏิบัติ  กรรมการจะเป็นผู้ก าหนดเวลาสอบภาคปฏิบัติ  โดยจะแจง้ให้ทราบ
หลงัจากประกาศช่ือผู้มสีิทธิสอบภาคปฏิบัติ 
  -  ระดับช้ัน  ม.ต้น  สอบภาคปฏิบัติในการแก้ปัญหา  โดยใช้กระบวนการทักษะวิทยาศาสตร์  เช่น   
การใช้อุปกรณ์ในชีวิตประจ าวัน  สิ่งแวดลอ้ม  และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
  -  ระดับช้ัน  ม.ปลาย  สอบภาคปฏิบัติ 3 เป็นการแก้ปญัหาโดยใช้กระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
ใน  3  สาขาวิชา  คือ  ปฏิบัติการเคมี  50  คะแนน  ปฏิบัติการชีววิทยา  50  คะแนนและปฏิบัติการฟสิิกส์  50  
คะแนน  (โดยแยกเป็นคะแนนปฏิบัติการ  20  คะแนน  คะแนนรายงานผลการปฏิบัติการ  30  คะแนน) 
 7.3  การตัดสิน 
 ตัดสินโดยใช้คะแนนรวมปฏิบัติการทกุกลุม่วิชา  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดได้
รางวัลชนะเลิศ  ผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาจะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1,2  และรางวัลชมเชย  ตามล าดับ  การตัดสิน
ของคณะกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุดและผูเ้ข้าแข่งขันที่ไมไ่ด้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขันทกุคน 
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8. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
  

เกณฑ์การพิจารณา ข้อพิจารณา 
1.ความคิดสร้างสรรค์ (30 คะแนน)  
1.1 ความเป็นต้นคิด (10 คะแนน 
1.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (10 คะแนน) 
1.3 ความโดดเด่นเฉพาะ (10 คะแนน) 

-การที่แสดงถึงมีความคิดสร้างสรรค์ ในการท าสิ่งประดิษฐ์ ตัง้แต่
โจทยป์ัญหา วิธีการแกป้ัญหา การใช้ประโยชน์ การออกแบบ การ
สร้างขึ้นใหม่ การพัฒนา การดัดแปลงอุปกรณ์และช้ินส่วนต่าง ๆ  
-การที่แสดงถึงมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดแปลกใหม่ ไม่ซ้ า
แบบใคร  
-ช้ินงานสิ่งประดิษฐ์ที่ทาข้ึนมีความโดดเด่นน่าสนใจ และแสดงให้
เห็นถึงความแตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์ช้ินอื่น ๆในประเภทเดยีวกัน
อย่างเห็น ได้ชัดเจน 

2. คุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ (30 คะแนน)  
2.1 การออกแบบ (10 คะแนน)  
2.2 ระบบการทางาน (10 คะแนน)  
2.3 ความปลอดภัย (10 คะแนน 

-การออกแบบและตกแต่งสามารถดึงดูดความสนใจ    มีขนาดและ
น้าหนักทีเ่หมาะสมในการใช้งาน  
-มีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดการทางานอย่างมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องและถูกต้องตามหลักวิชาการ  
-การทางานของสิ่งประดิษฐ์มีความปลอดภัยและเหมาะสมกบั
สภาพการใช้งาน  

3. การเลอืกใช้วัสดุ (10 คะแนน)  
3.1 ความประหยัด (5 คะแนน)  
3.2 ความเหมาะสม (5 คะแนน) 

-การเลอืกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพและประโยชน์ในการใช้งาน 
ราคาไม่แพง  
-คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทน แข็งแรงและมีความปลอดภัย 

4. คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ (15 คะแนน)  
4.1 ทางานได้และมีประโยชน์ใน การใช้งาน  
(5 คะแนน)  
4.2 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5 คะแนน)  
4.3 ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ (5 คะแนน) 

-สามารถสาธิต ทดลอง ใช้งานได้หรือพิสจูน์ได้ว่าทางานได้ ทางาน
ได้ตามวัตถุประสงค์ของสิง่ประดิษฐ์ สามารถนาไปพัฒนาต่อยอด 
หรือพฒันาใช้งานได้อย่างกว้างขวาง  
-ไม่มีผลทาลายสิ่งแวดล้อม  
-มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค  
-สามารถสง่ผลในเชิงพาณิชย์ได้ 

5. การนาเสนอผลงาน (15 คะแนน)  
5.1 ความถูกต้องชัดเจน (5 คะแนน)  
5.2 ทักษะในการสือ่สาร (5 คะแนน)  
5.3 วิธีการและรูปแบบการนาเสนอ  
(5 คะแนน)  

-มีการอธิบายรายละเอียดของผลงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนตาม
ทฤษฎีและสามารถตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง  
-สามารถถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการ ให้ผูอ้ื่นเข้าใจไดง้่าย
และชัดเจน รวมทั้งมีบุคลกิภาพเหมาะสม  
-มีวิธีการและรปูแบบการนาเสนอผลงานอย่างครบถ้วนเหมาะสม
เป็นที่น่าสนใจ มีวัสดุ อปุกรณ์ประกอบการอธิบาย สาธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน 
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9. การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ 
กตกิาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดบัพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
หุ่นยนต์อเิลก็ทรอนกิส์อัจฉริยะ “หุ่นยนต์เลียนแบบสิ่งมีชีวิต”  
 1. ความเป็นมา  

หุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะคือหุ่นยนต์ที่ใช้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์เป็นสมองในการควบคุม การทางาน 
ตรวจสอบ สัง่งาน หรือหมายถึง ไม่ใช้ Microcontroller ในการควบคุมการทางานต่างๆ โดยมีกลไกการทางานอย่าง
อิสระโดยเลียนแบบพฤติกรรมทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตสามารถประดิษฐ์ ตกแต่งตามจินตนาการให้มีความสวยงาม 
ประณีต คล้ายคลงึกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ในด้านของการดารงชีวิต พฤติกรรมหรือลกัษณะเด่นของสิ่งมีชีวิตน้ันๆ อย่าง
ไม่จากัดรปูแบบ โดยการเคลื่อนที่อนุญาตให้ใช้ขาหรือการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ ท่ีไม่ใช่ล้อ ได้อย่างไมจ่ากัดจานวน
และรปูแบบ การตัดสินการการแข่งขันจะแบ่งคะแนนออกเป็นสองส่วนคือ คะแนนจากการออกแบบและความ
สวยงาม 30% และคะแนนจากการแข่งขันทาภารกิจ ในสนาม 70%  
2. ขนาดของสนามแข่งขันและอุปกรณ์การเข่งขัน  

สนามแข่งขันมีขนาดความกว้าง 1,200 มม.ความยาว 2,400 มม.พื้นสนามเป็นไวนิลสีขาวเส้นทางการเดิน
ของหุ่นยนต์เป็นสีดาขนาดความกว้าง 25 มม. โดยจะมีตาแหน่งการให้คะแนนจานวน 10 จุด และจะมีอปุสรรคในการ
แข่งขัน  

 
อุปสรรคทาจากไม้ตะเกียบติดลงกับพื้นในสนาม  
** ในระดับภาคและระดับประเทศอาจมีอุปสรรคเพ่ิมเติมเช่น เนินสะพาน หรือทางยกระดับ 
3. คุณสมบัติของหุ่นยนต์  

1. การแข่งขันแต่ละทมีใช้หุ่นยนต์ 1 ตัวสาหรับการแข่งขัน  
2. หุ่นยนต์ต้องมีขนาดไม่เกินความกว้าง 250 มม.ความยาว 250 มม. ความสูงและน้าหนักไมจ่ากัด  
3. แหล่งจ่ายพลงังานใช้ได้เฉพาะถ่านอลัคาร์ไลน์ หรือถ่านชาร์ต ขนาด AA ไม่เกิน 4 ก้อน  
4. การทาภารกจิต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ต้องทางานได้เองโดยการเปิด-ปิด สวิตซ์เพียงครั้งเดียว  



5. หุ่นยนต์ที่ใช้ต้องทางานด้วยวงจรอเิลก็ทรอนิกส์แบบประกอบวงจงพื้นฐานบนบอร์ดทดลอง ชนิดที่ไม่ต้อง
บัดกรีและไม่ถูกควบคุมด้วย Microcontroller หรอืการเขียนโปรแกรมในการควบคุมการทางาน อปุกรณ์ที่ใช้ในการ
ตกแต่งต่าง ๆ ไม่จากัดจานวน โดยที่ผู้แข่งขันประกอบข้ึนเอง ณ สนามแข่งขัน  

6. ใช้เซนเซอร์ ได้ไม่เกิน 2 ตัว โดยเซนเซอร์ใหเ้ป็นไปตามตามอย่างที่กาหนด มาบัดกรีทีส่นามแข่งขัน  
7. ใช้มอเตอร์ ได้ไม่เกิน 2 ตัว ไม่จากัดประเภท มอเตอร์แตล่ะตัวต้องไมเ่กิน 6 โวลต ์มาบัดกรทีี่สนามแข่งขัน 

สามารถประกอบชุดเฟืองทดมาก่อนได้  
8. ใช้วัสดุสาหรบัประกอบวงจรอเิล็กทรอนกิส์ แบบพื้นฐาน ตามตัวอย่างที่กาหนด หรือนาวัสดุ ตามแบบของ

ตนมาใช้ในการแข่งขันได้ แต่ต้องเป็นวงจรแบบทรานซสิเตอร์เท่านั้น และต้องผ่านการอนุมัติของกรรมการตัดสินกอ่น
นาเข้าสู่พื้นทีป่ระกอบหุ่นยนต์  

9. ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการแข่งขัน ใช้วัสดุที่ทาโครงสร้างหุ่นยนต์ได้อย่างไมจ่ากัด แต่ต้องไม่ทา
ให้สนามเสียหาย มิให้นาวัสดสุาเร็จรูปแล้วมาใช้สร้างหุ่นยนต์ โครงสร้างของหุ่นยนต์ให้นามาสร้าง ตัด เจาะ ประกอบ 
ที่สนามการแข่งขัน  

10. หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันต้องเคลื่อนไหวเสมอืนการเดนิหรือว่ิง มจีานวน 4 ขาหรือมากกว่า 4 ขาข้ึนไป 
โดยใช้ขาของหุ่นยนต์ต้องสามารถยกข้ึนพ้นจากพื้นสนามได้  

11. หุ่นยนต์จะต้องมีการตกแต่งตามจินตนาการให้มีความสวยงาม ประณีต คล้ายคลงึกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ 
ในด้านของการดารงชีวิต พฤติกรรมหรอืลักษณะเด่นของสิ่งมีชีวิตน้ันๆ อย่างไม่จากัดรปูแบบ  

12. ผู้แข่งขันนาอุปกรณ์ให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนเข้าพื้นที่ประกอบห่นยนต์  
13. ผู้แข่งขันต่อวงจรหุ่นยนต์บนบอร์ดทดลอง โดยไม่มีการบัดกรี (เซนเซอร์ที่ต่อบนบอร์ด  

เอนกประสงค์ มอเตอร์และตัวต้านทานปรับค่าได้ ให้บัดกรทีี่สนามแข่งขัน)  
14. ไม่อนุญาตให้นาเอกสารแบบวงจรอเิลก็ทรอนิกส์หรือเอกสารใดๆ เข้ามาในสนามแข่งขัน  
15. ตลอดระยะเวลาการแข่งขันไม่สามารถเปลี่ยนหรอืดัดแปลงช้ินส่วนของหุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันได้  
16. ก่อนการแข่งขันทุกทีมจะต้องส่งลายวงจรที่ใช้ในการประกอบวงจรต่อคณะกรรมการการแข่งขัน  
17. ในระหว่างการแข่งขัน ห้ามใช้อุปกรณ์ทั้งแบบมสีาย ไรส้าย และสัญญาณวิทยุ บลูทูธ ในการควบคุม

หุ่นยนต์  
18. ในระหว่างการแข่งขันหุ่นยนต์จะต้องไมม่ีการกระทาใด ๆ ที่เป็นการทาลายหรือทาร้ายสิง่ของ เช่น 

สนามแข่งขัน อุปสรรค ภารกิจต่าง ๆ  
19. ระยะเวลาในการสร้างหุ่นยนต์ 5 ช่ัวโมง  

 20. หากมีสิง่ใดที่ไม่ได้ทาการช้ีแจงขอให้ข้ึนอยูก่ับดลุพินจิของคณะกรรมการเป็นทีส่ิ้นสุด 
4. ภารกิจการแข่งขัน และวิธีการควบคุมหุ่นยนต์  

1. ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องนาหุ่นยนต์ทีป่ระดิษฐ์หุ่นยนต์มาวางที่จุดเริ่มต้น (จุด start)  
2. เมื่อได้ยินสัญญาณ ผู้แข่งขันปล่อยหุ่นยนต์ให้ว่ิงจบัเส้นไปตามเส้นทางทีก่าหนด โดยไม่หลุดออกจากเส้น 

จนถึงเส้นชัย/Finish หากหลุดออกจากเส้นให้ผูเ้ข้าแข่งขันนาหุ่นยนต์กลบัไปเริ่มใหม่ทีจุ่ดเริ่มต้น จะไม่ตัดคะแนนและ
ไม่หยุดเวลา  

3. บนเส้นทางว่ิงจะมจีุดช้ีคะแนน หมายเลข 1-10 เพื่อใช้ในการบันทึกระยะทางที่ได้  
4. ทุกครั้งที่ Retry กรรมการจะทาสัญลักษณ์เพื่อระบุตาแหน่งที่หุ่นยนต์ว่ิงไปได้ เก็บไว้เป็นระยะทาง (สถิติ

ของหุ่นยนต์)  
5. การแข่งขันหุ่นยนต์ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 นาที  



6. สามารถอธิบายแนวคิดในการประดิษฐ์ ออกแบบหุ่นยนต์เลียนแบบสิ่งมีชีวิตให้มลีักษณะพฤติกรรมทาง
ธรรมชาติ การทางาน การดารงชีวิต หรือลักษณะเด่น ในการเลียนแบบของสิง่มีชีวิตชนิดใด โดยหุ่นยนต์ที่ออกแบบมี
ความสวยงาม เหมาะสม คล้ายคลงึกับสิ่งมีชีวิตต้นแบบอย่างไร มีการเลอืกใช้อุปกรณ์หรือกลไกในการทางานโดย
อาศัยบูรณาการร่วมกัน โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร ์วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
ออกแบบ เลือกวัสดุอปุกรณ์ จัดทาหุ่นยนต์  

7. คาตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด  
5. แนวปฏิบัติของผู้แข่งขันและสิ่งท่ีผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมมา  

1. โปสเตอร์นาเสนอผลงานขนาด A1 หรือขนาด 59.4X84.1 ซม. (แนวตั้ง)  

2. การจัดแสดงนาเสนอหุ่นยนต์จะต้องจัดแสดงบนโต๊ะทีท่างคณะกรรมการจัดเตรียมใว้ใหบ้นพื้นที่ไมเ่กิน
ขนาด 60 X 80 ซม.  

3. วัสด ุอุปกรณ์หุ่นยนต์ และเครือ่งมอืที่ต้องใช้ในการตกแตง่หุ่นยนต์สามารถใช้ได้อย่างไม่จากัด  
4. แหล่งจ่ายพลงังาน  
5. ปลั๊กไฟ  

6. แนวทางการแข่งขันและการตัดสิน  
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบและประกอบหุ่นยนต์มาให้พร้อมสาหรับการแข่งขัน  
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนาเสนอแนวคิดหลกัการออกแบบต่อคณะกรรมการ  

 3. ผู้เข้าแข่งขันทาการแข่งขันเกบ็คะแนนทาการแข่งขันสองครั้งแล้วนาคะแนนที่ดีทีสุ่ดไปรวมกับคะแนน
จากการตัดสินของคณะกรรมการ 

7. เกณฑ์การให้คะแนน 
การนาเสนอ  ความคิดสร้างสรรค์  ทักษะการสร้าง  การใช้วัสดุ  รวม  

25 % 30 % 25 % 20 % 100 % 
 
 

กตกิาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดบัพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
หุ่นยนต์อเิลก็ทรอนกิส์อัจฉริยะ “หุ่นยนต์เลียนแบบสิ่งมีชีวิต”  
1. ความเป็นมา  

หุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะคือหุ่นยนต์ที่ใช้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์เป็นสมองในการควบคุม การทางาน 
ตรวจสอบ สัง่งาน หรือหมายถึง ไม่ใช้ Microcontroller ในการควบคุมการทางานต่างๆ โดยมีกลไกการทางานอย่าง
อิสระโดยเลียนแบบพฤติกรรมทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สามารถประดิษฐ์ ตกแต่งตามจินตนาการใหม้ีความสวยงาม 
ประณีต คล้ายคลงึกับสิ่งมีชีวิต ชนิดต่างๆ ในด้านของการดารงชีวิต พฤติกรรมหรอืลกัษณะเด่นของสิ่งมีชีวิตน้ันๆ 
อย่างไม่จากัดรูปแบบ โดยการเคลื่อนที่อนญุาตให้ใช้ขาหรอืการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ ท่ีไม่ใช่ล้อ ได้อย่างไมจ่ากัด
จานวนและรปูแบบ การตัดสินการการแข่งขันจะแบ่งคะแนนออกเป็นสองส่วนคือ คะแนนจากการออกแบบและความ
สวยงาม 30% และคะแนนจากการแข่งขันทาภารกิจในสนาม 70%  

 
 
 



2. ขนาดของสนามแข่งขันและอุปกรณ์การเข่งขัน  
สนามแข่งขันมีขนาดความกว้าง 1,200 มม.ความยาว 2,400 มม.พื้นสนามเป็นไวนิลสีขาวเส้นทางการเดิน

ของหุ่นยนต์เป็นสีดาขนาดความกว้าง 25 มม. โดยจะมีตาแหน่งการให้คะแนนจานวน 10 จุด  

 
3. คุณสมบัติของหุ่นยนต์  

1. การแข่งขันแต่ละทมีใช้หุ่นยนต์ 1 ตัวสาหรับการแข่งขัน  
2. หุ่นยนต์ต้องมีขนาดไม่เกินความกว้าง 250 มม.ความยาว 250 มม. ความสูงและน้าหนักไมจ่ากัด  
3. แหล่งจ่ายพลงังานใช้ได้เฉพาะถ่านอลัคาร์ไลน์ หรือถ่านชาร์ต ขนาด AA ไม่เกิน 4 ก้อน  

          4. การทาภารกิจต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ต้องทางานได้เองโดยการเปิด-ปิด สวิตซ์เพียงครั้งเดียว 
5. หุ่นยนต์ที่ใช้ต้องทางานด้วยวงจรอเิลก็ทรอนิกส์แบบประกอบวงจงพื้นฐานบนบอร์ดทดลอง ชนิดที่ไม่ต้อง

บัดกรีและไม่ถูกควบคุมด้วย Microcontroller หรอืการเขียนโปรแกรมในการควบคุมการทางาน อปุกรณ์ที่ใช้ในการ
ตกแต่งต่าง ๆ ไม่จากัดจานวน โดยที่ผู้แข่งขันประกอบข้ึนเอง ณ สนามแข่งขัน  

6. ใช้เซนเซอร์ ได้ไม่เกิน 4 ตัว โดยเซนเซอร์ใหเ้ป็นไปตามตามอย่างที่กาหนด มาบัดกรีทีส่นามแข่งขัน  
7. ใช้มอเตอร์ ได้ไม่เกิน 2 ตัว ไม่จากัดประเภท มอเตอร์แตล่ะตัวต้องไมเ่กิน 6 โวลต ์มาบัดกรทีี่สนามแข่งขัน 

สามารถประกอบชุดเฟืองทดมาก่อนได้  
8. ใช้วัสดุสาหรบัประกอบวงจรอเิล็กทรอนกิส์แบบพื้นฐาน ตามตัวอย่างที่กาหนด หรือนาวัสดุ ตามแบบของ

ตนมาใช้ในการแข่งขันได้ แต่ต้องเป็นวงจรแบบทรานซสิเตอร์เท่านั้น และต้องผ่านการอนุมัติของกรรมการตัดสินกอ่น
นาเข้าสู่พื้นทีป่ระกอบหุ่นยนต์  

9. ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการแข่งขัน ใช้วัสดุที่ทาโครงสร้างหุ่นยนต์ได้อย่างไมจ่ากัด แต่ต้องไม่ทา
ให้สนามเสียหาย มิให้นาวัสดสุาเร็จรูปแล้วมาใช้สร้างหุ่นยนต์ โครงสร้างของหุ่นยนต์ให้นามาสร้าง ตัด เจาะ ประกอบ 
ที่สนามการแข่งขัน  

10. หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันต้องเคลื่อนไหวเสมอืนการเดนิหรือว่ิง มจีานวน 2 ขา โดยใช้ขาของหุ่นยนต์ต้อง
สามารถยกข้ึนพ้นจากพื้นสนามได้ ไม่มีการออกแบบส่วนที่ค้ายันหุ่นยนต์ด้านหน้าและด้านหลงั  

11. ชุดเซนเซอร์สามารถออกแบบให้มลี้อประคองสัมผสัพื นได้แต่ห้ามใช้เป็นตัวค้ายันโครงสร้างหุ่นยนต์โดยที่
จัดเช่ือมต่อระหว่างหุ่นยนต์จะต้องมีจุดหมุน  



12. หุ่นยนต์จะต้องมีการตกแต่งตามจินตนาการให้มีความสวยงาม ประณีต คล้ายคลงึกับสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ 
ในด้านของการดารงชีวิต พฤติกรรมหรอืลักษณะเด่นของสิ่งมีชีวิตน้ันๆ อย่างไม่จากัดรปูแบบ  

13. ผู้แข่งขันนาอุปกรณ์ให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนเข้าพื้นที่ประกอบห่นยนต์  
14. ผู้แข่งขันต่อวงจรหุ่นยนต์บนบอร์ดทดลอง โดยไม่มีการบัดกรี (เซนเซอร์ที่ต่อบนบอร์ด  

เอนกประสงค์ มอเตอร์และตัวต้านทานปรับค่าได้ ให้บัดกรทีี่สนามแข่งขัน)  
15. ไม่อนุญาตให้นาเอกสารแบบวงจรอิเล็กทรอนกิสห์รอืเอกสารใดๆ เข้ามาในสนามแข่งขัน  
16. ตลอดระยะเวลาการแข่งขันไม่สามารถเปลี่ยนหรอืดัดแปลงช้ินส่วนของหุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันได้  
17. ก่อนการแข่งขันทุกทีมจะต้องส่งลายวงจรที่ใช้ในการประกอบวงจรต่อคณะกรรมการการแข่งขัน  
18. ในระหว่างการแข่งขัน ห้ามใช้อุปกรณ์ทั้งแบบมสีาย ไรส้าย และสัญญาณวิทยุ บลูทูธ ในการควบคุม

หุ่นยนต์  
19. ในระหว่างการแข่งขันหุ่นยนต์จะต้องไมม่ีการกระทาใด ๆ ที่เป็นการทาลายหรือทาร้ายสิง่ของ เช่น 

สนามแข่งขัน อุปสรรค ภารกิจต่าง ๆ  
20. ระยะเวลาในการสร้างหุ่นยนต์ 5 ช่ัวโมง  

 21. หากมีสิง่ใดที่ไม่ได้ทาการช้ีแจงขอให้ข้ึนอยูก่ับดลุพินจิของคณะกรรมการเป็นทีส่ิ้นสุด 
4. ภารกิจการแข่งขัน และวิธีการควบคุมหุ่นยนต์  

1. ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องนาหุ่นยนต์ทีป่ระดิษฐ์หุ่นยนต์มาวางที่จุดเริ่มต้น (จุด start)  
2. เมื่อได้ยินสัญญาณ ผู้แข่งขันปล่อยหุ่นยนต์ให้ว่ิงจบัเส้นไปตามเส้นทางทีก่าหนด โดยไม่หลุดออกจากเส้น 

จนถึงเส้นชัย/Finish หากหลุดออกจากเส้น หรือ มสี่วนใดสว่นหนึ่งของหุ่นยนต์สัมผสัพื้นนอกจากขาทัง้สองข้างของ
หุ่นยนต์ ให้ผูเ้ข้าแข่งขันนาหุ่นยนต์กลับไปเริม่ใหมท่ี่จุดเริ่มตน้ จะไม่ตัดคะแนนและไม่หยุดเวลา  

3. บนเส้นทางว่ิงจะมจีุดช้ีคะแนน หมายเลข 1-10 เพื่อใช้ในการบันทึกระยะทางที่ได้  
4. ทุกครั้งที่ Retry กรรมการจะทาสัญลักษณ์เพื่อระบุตาแหน่งที่หุ่นยนต์ว่ิงไปได้ เก็บไว้เป็นระยะทาง (สถิติ

ของหุ่นยนต์)  
5. การแข่งขันหุ่นยนต์เลียนแบบสิง่มีชีวิต ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 นาที  
6. สามารถอธิบายแนวคิดในการประดิษฐ์ ออกแบบหุ่นยนต์ เลียนแบบสิง่มีชีวิตให้มีลกัษณะพฤติกรรมทาง

ธรรมชาติ การทางาน การดารงชีวิต หรือลักษณะเด่น ในการเลียนแบบของสิง่มีชีวิตชนิดใด โดยหุ่นยนต์ที่ออกแบบมี
ความสวยงาม เหมาะสม คล้ายคลงึกับสิ่งมีชีวิตต้นแบบอย่างไร มีการเลอืกใช้อุปกรณ์หรือกลไกในการทางานโดย
อาศัยบูรณาการร่วมกัน โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร ์วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
ออกแบบ เลือกวัสดุอปุกรณ์ จัดทาหุ่นยนต์  

7. คาตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด  
5. แนวปฏิบัติของผู้แข่งขันและสิ่งท่ีผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมมา  

1. โปสเตอร์นาเสนอผลงานขนาด A1 หรือขนาด 59.4X84.1 ซม. (แนวตั้ง)  

2. การจัดแสดงนาเสนอหุ่นยนต์จะต้องจัดแสดงบนโต๊ะทีท่างคณะกรรมการจัดเตรียมใว้ใหบ้นพื้นที่ไมเ่กิน
ขนาด 60 X 80 ซม.  

3. วัสด ุอุปกรณ์หุ่นยนต์ และเครือ่งมอืที่ต้องใช้ในการตกแตง่หุ่นยนต์สามารถใช้ได้อย่างไม่จากัด  
4. แหล่งจ่ายพลงังาน  
5. ปลั๊กไฟ  



6. แนวทางการแข่งขันและการตัดสิน  
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบและเตรียมอปุกรณ์ประกอบหุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์มาให้พรอ้มสาหรับการ

แข่งขัน  
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนาเสนอแนวคิดหลกัการออกแบบต่อคณะกรรมการ  

          3. ผู้เข้าแข่งขันทาการแข่งขันเกบ็คะแนนทาการแข่งขันสองครั้งแล้วนาคะแนนที่ดีที่สุดไปรวมกบัคะแนนจาก
การตัดสินของคณะกรรมการ 

7. เกณฑ์การให้คะแนน 
การนาเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสร้าง การใช้วัสด ุ รวม 

25 % 30 % 25 % 20 % 100 % 
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10  การแข่งขันการสืบค้นข้อมู ล  
 

ข้อก าหนดการแข่งขัน 
        ระดับการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
        ประเภท     บุคคล 
        การแข่งขัน 
         1. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัว  ในเวลา 08.00 น.- 08.30 น. 
         2. ใช้เวลาในการแข่งขัน 2 ช่ัวโมง (เวลา 09.00 น. – 11.00 น.) 

3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสบืค้นข้อมลูแล้วน ามาจัดท าเอกสารรายงาน ตามหัวข้อที่คณะกรรมการก าหนด  
โดยจัดเนื้อหาของเอกสารตามหัวข้อ ดังนี ้
                3.1  ปกรายงาน ค าน า และสารบญัทีส่อดคลอ้งกับเนื้อหา 

     3.2  บทน า / กล่าวน า ซึ่งเป็นเนือ้หาทีผู่้เข้าแข่งขันคิดเอง อย่างน้อยครึง่หน้า 
     3.3  เนื้อหาหลกั อย่างน้อย 10 หน้า 
     3.4  สรุปเนื้อหาทีเ่ป็นความคิดของผู้เข้าแข่งขัน อย่างนอ้ย 1 หน้า 
     3.5  บรรณานุกรม หรือ แหลง่อ้างองิ ตามเนื้อหาทีส่ืบค้น อย่างน้อย 5 แหล่ง 
     3.6 การบันทึกข้อมูลคณะกรรมการจะก าหนดในวันแข่งขัน 
4. Software ที่ใช้ในการแข่งขัน ประกอบด้วย Internet Explorer, Window 10, Microsoft Word 2013 

         5. ไม่อนุญาตให้น าข้อมลู เครื่องมือใด ๆ เข้าสนามแข่งขัน 
         6. ขณะที่ด าเนินการแข่งขันไม่อนญุาตให้ผูเ้ข้าแข่งขันออกนอกสถานที่แข่งขัน หากมีความจ าเป็นให้ขอ
อนุญาต   คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป 
         7. เมื่อพบว่าผู้ใดมีการทุจริตหรือกระท าการใด ๆ อันไม่เป็นไปตามกติกาที่ก าหนดไว้ จะถูกตัดสทิธิออกจาก
การแข่งขัน 
        8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะฟอ้งร้องหรือเรียกร้องใด ๆ มิได้ 
ข้อก าหนดของไฟล ์

  ช่ือไฟล์จะต้องตั้งช่ือตามที่คณะกรรมการก าหนดในวันแข่งขันเท่านั้น  

สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะได้รับ ในวันแข่ง 
  โจทย์ หัวข้อในการสบืค้น 

เกณฑ์การตัดสิน 

1. ความถูกต้องและความสอดคล้องกับหัวข้อ  30  คะแนน 

2. การจัดรูปแบบเอกสาร    10  คะแนน 

3. ความส าเรจ็ของผลงาน    10  คะแนน 

4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    20  คะแนน 

5. เวลาที่ใช้      10  คะแนน 

6. จ านวนแหลง่อ้างองิทีส่อดคล้องกบัหัวข้อ  20  คะแนน 
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11  การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

ข้อก าหนดการแข่งขัน 
        ระดับการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
        ประเภท     ทีม ไม่เกิน 2 คน  
        การแข่งขัน 

1. ผู้เขา้แข่งขันระดบัม.ต้น ต้องมารายงานตัว  ในระหว่างเวลา 08.00 น.- 08.30 น. 
2. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ช่ัวโมง ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
3. ผู้เขา้แข่งขันระดบัม.ปลาย ต้องมารายงานตัว  ในระหว่างเวลา 12.30 น.- 13.00 น 
4. ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ช่ัวโมง ระหว่างเวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
5. ให้ผู้เข้าแข่งขัน ใช้ข้อมูลตามที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งหัวข้อเรื่องในการจัด คณะกรรมการจะแจ้ง

ให้ผู้เข้าแข่งขันได้ทราบในวันแข่งขัน 
4.  Software ท่ีลงไว้ในเครื่อง ประกอบด้วย Window 7(ม.ต้น) Window 10 (ม.ปลาย) , 

Macromedia DreamWeaver CS6, Photoshop CS6, Macromedia Flash CS6, Microsoft Office 
2013, Thai Edition, EditPlus, FileZilla,SwishMAX 

 

  หมายเหตุ : หากต้องการใช้ซอฟต์แวร์นอกเหนือจากนี้ ให้โรงเรียนเตรียมไฟล์ติดตั้งของโปรแกรมนั้นมาด้วย  
อนุญาตให้ติดตั้งได้เฉพาะซอฟต์แวรม์าตรฐาน ไม่อนุญาตใหต้ิดตั้งไฟล์งาน  หรอื ตัวอย่างโปรแกรม หรือ ตัวอย่าง
เว็บไซต์   

5. ไม่อนุญาตให้น าข้อมลู เครื่องมือใด ๆ เข้าสนามแข่งขัน 
6. ขณะที่ด าเนินการแข่งขันไม่อนญุาตให้ผูเ้ข้าแข่งขันออกนอกสถานที่แข่งขัน หากมีความจ าเป็นให้ขอ

อนุญาตคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป 
 7. คณะกรรมการจะเตรียม Web Server ส าหรับการแข่งขันไว้ 1 เครื่อง โดยใน Web Server จะมีพื้นที่
ส าหรับสร้างเว็บส าหรับผู้แข่งขันแต่ละทีม ซึ่งผู้แข่งขันจะต้องท าการอัพโหลดไฟล์ (Upload File) ทีส่ร้างขึ้นไปไว้ใน
เครื่อง Web Server นี้ ด้วยการ FTP  ตามรหัส User / Password  ที่ก าหนดให้  นักเรียนจะต้องอัพโหลดไฟล์
ทั้งหมดของเว็บไซต์ ไปที่เครื่อง Web Server ก่อนหมดเวลา หากนักเรียนไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ไปที่เครือ่งWeb 
Server ได้เอง ก่อนหมดเวลาแข่งขัน ให้แจง้กรรมการ เพือ่ท าการอัพโหลดไฟล์ให้  กรรมการจะตรวจให้คะแนนจาก
เว็บไซต์  ท่ีอยู่ในเครื่อง Web Server เท่านั น 

8. เมื่อพบว่าผู้ใดมีการทุจริตหรือกระท าการใด ๆ อันไม่เป็นไปตามกติกาที่ก าหนดไว้ จะถูกตัดสทิธิออกจาก
การแข่งขัน 

9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะฟอ้งร้องหรือเรียกร้องใด ๆ มิได้ 
ข้อก าหนดของไฟล์เว็บไซต ์

         1. ช่ือไฟล์ที่เป็น Homepage จะต้องตั้งช่ือว่า index เท่านั้น  
         2. ช่ือไฟล์ทุกไฟล์ ให้ตั้งด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลขเท่านั้น 

สิ่งผู้เขา้แข่งขันแต่ละทีมจะได้รับ ในวันแข่ง 
         1. ช่ือเครื่อง หรือ IP Address ของเครื่อง Web Server 



         2. รหัสผู้ใช้ (User / Password) ส าหรบัการใช้โปรแกรม FTP 
         3. URL ส าหรับเปิดดูเว็บของทีม 
         4. โจทย์ หัวข้อในการสร้างเว็บ ไฟล์เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

เกณฑ์การตัดสิน 
         1. ถูกต้องครบถ้วนตามโจทย ์     60 % 
         2. รูปแบบความน่าสนใจ และ ความสวยงาม   15 % 
         3. การจัดโครงสร้างเว็บไซต์ ความเหมาะสม    15 % 
         4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     10 % 

เกณฑ์การให้คะแนน  
1. ถูกต้องครบถ้วนตามโจทย์     60  คะแนน 

แบ่งเป็น 
 1)  Link ในหน้าเดียวกันตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง   10 คะแนน 
  2)  Link ไปหน้า Webpage ที่ก าหนดได้ถูกต้อง   10 คะแนน 
   3)  Link ไป เว็บไซด์อื่นๆ ที่ก าหนดได้ถูกต้อง   10 คะแนน 

4)  Link ไปอีเมล์ที่ก าหนดได้ถูกต้อง    10 คะแนน 
 5)  แทรกรูปภาพได้เหมาะสม     10 คะแนน 
 6)  แทรกภาพเคลื่อนไหวได้ถูกต้องเหมาะสม   10 คะแนน 

     6.1) ภาพเคลื่อนไหว gif                                 5   คะแนน 
     6.2) ภาพเคลื่อนไหวแบบ Flash                                5   คะแนน 

2. รูปแบบความน่าสนใจ และ ความสวยงาม   15  คะแนน 
 แบ่งเป็น 
1) การใช้ส ี       3 คะแนน 

 2) รูปแบบและขนาดตัวอักษร     3 คะแนน 
 3) ขนาดของ Website เหมาะสมกับจอภาพ   3 คะแนน 
 4) ภาพกราฟิก       3 คะแนน 
     (ความสอดคล้องกับเนือ้หา ขนาดความจะของภาพ) 
 5) การจัดรูปแบบข้อมลู      3 คะแนน 
     (ความเรียบร้อย ความชัดเจน การใช้ค าและการตัดค า) 

3. การจัดโครงสรา้งเว็บไซต์ ความเหมาะสม    15  คะแนน 
แบ่งเป็น 
1) ใช้งานง่าย        3 คะแนน 

 2) ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล               3 คะแนน 
 3) บ ารุงรักษาและปรบัปรุงข้อมูลง่าย     3 คะแนน 
 4) การเช่ือมโยงข้อมลู(เข้าถึงข้อมลูได้ง่ายไม่สบัสน)                        3 คะแนน 
 5) ล าดับการน าเสนอข้อมลู(ความต่อเนือ่งของข้อมูล)                     3 คะแนน 
     4.  ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์     10  คะแนน 
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12  กา รแ ข่ งขั น ส ร้ า งภาพ เคลื่ อ น ไหว  An ima t i on  
ข้อก าหนดการแข่งขัน 
        ระดับการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
        ประเภท     ทีม ไม่เกิน 2 คน  
        การแข่งขัน 
         1. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัว ในเวลา 08.00 น.- 08.-30 น. 
         2. ใช้เวลาในการแข่งขัน 5 ช่ัวโมง (09.00 น. – 14.00 น.) 
         3. ให้ผู้เข้าแข่งขัน ใช้ข้อมูลตามที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งหัวข้อเรื่องในการจัด คณะกรรมการจะแจ้ง
ให้ผู้เข้าแข่งขันได้ทราบในวันแข่งขัน 

4. Software ที่ใช้ในการแข่งขันประกอบด้วย Microsoft Window 10, Macromedia Flash CS6 
     หมายเหตุ  หากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะใช้โปรแกรม Macromedia Flash รุ่นอื่น ให้น ามาติดตั้งใน

วันแข่งขันด้วย 
         5. ไม่อนุญาตให้น าข้อมลู เครื่องมือใด ๆ เข้าสนามแข่งขัน 
         6. ขณะที่ด าเนินการแข่งขันไม่อนญุาตให้ผูเ้ข้าแข่งขันออกนอกสถานที่แข่งขัน หากมีความจ าเป็นให้ขอ
อนุญาตคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป 
         7. เมื่อพบว่าผู้ใดมีการทุจริตหรือกระท าการใด ๆ อันไม่เป็นไปตามกติกาที่ก าหนดไว้ จะถูกตัดสทิธ์ิออกจาก
การแข่งขัน 
 8. สร้างเป็นเรื่องสั้น 30 วินาที 
         9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะฟอ้งร้องหรือเรียกร้องใด ๆ มิได้ 
ข้อก าหนดของไฟล ์

  ช่ือไฟล์จะต้องตั้งช่ือตามที่คณะกรรมการก าหนดในวันแข่งขันเท่านั้น  
สิ่งผู้เขา้แข่งขันแต่ละทีมจะได้รับ ในวันแข่ง 

  โจทย์ หัวข้อในการสร้าง Animation 2D  
เกณฑ์การตัดสิน 

เกณฑ์พจิารณาแบง่ออกเป็น 5 เกณฑ์ เพือ่เป็นแนวทางให้คณะกรรมการใช้ส าหรับการพจิารณาผลงาน 
ภาพเคลื่อนไหว โดยเกณฑ์ต่างๆ แบ่งออกดังตอ่ไปนี ้

1. ด้านความสมบูรณข์องเนื อหาและการเลา่เรื่อง (Story)  30 คะแนน 
  พิจารณาจากความน่าสนใจของเนือ้หาที่ถูกหยิบยกมาเล่าเรือ่ง และ ความถูกต้องของข้อมูล 
ที่น าเสนอ สามารถสื่อสารให้ผู้ชมทั่วไปเข้าใจในเนือ้เรื่องได้ชัดเจน 

2. การออกแบบคาแรคเตอรข์องตัวละคร (Character) 30 คะแนน 
  การสร้างตัวละครเพื่อเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจ มีความชัดเจนของบุคลกิตัวละครที่สร้างขึ้นมา  
และมีความสมัพันธ์กันในแง่ของเนื้อหาและตัวละครทีส่ร้างข้ึน 



 
 

3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)   10 คะแนน 
  เนื้อหา การออกแบบต่าง ๆ และ การสร้างสรรค์ ผลงานทีโ่ดดเด่น แปลกใหม่ และ น่าสนใจ  
มีความคิดสร้างสรรค์โดยรวมชัดเจน มเีอกลักษณ์ และน่าสนใจ 

4. ความสวยงาม (Graphics)    20 คะแนน 
  เลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสม และ มีความสวยงามในเชิงศิลป์ ออกแบบภาพเคลื่อนไหวทั้งในแงเ่สียงและภาพที่
โดดเด่น สวยงาม 

5. ความสมบูรณ์ของภาพและเสียงโดยรวม  10 คะแนน 
 โดยรวมมีความสมบูรณ์ทัง้การวาดภาพ และ การบันทกึเสยีงที่สอดคล้อง สมบูรณ์ ผสมผสานเป็นผลงานทีล่งตัว 

 


