รายการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2559 สนามแข่งขันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1. รายการแข่งขันรายการหลัก (ตามรายการและเกณฑ์ของ สพฐ.)
1) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
2) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ต้น และ ม.ปลาย
3) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
4) การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น และ ม.ปลาย
5) การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
2. การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย (รายการ สพฐ.)
6) การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับ ม.ต้น
7) การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับ ม.ต้น
8) อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ม.ปลาย
3. รายการเพิ่มเติม
9) การแข่งขันจรวดขวดน้้าประเภทยิงไกล ม.ต้น และ ม.ปลาย
10) การแข่งขันจรวดขวดน้้า ประเภทแม่นย้า ม.ต้น และ ม.ปลาย
11) การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
12) การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับ ม.๑ , ม. ๒ และ ม.๓
13) การประกวดโครงงานประเภทส้ารวจ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
14) การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) เสนอ ใช้กระดาษลัง

การแขงขันจรวดขวดน้ํา
1. ประเภทการรบั สมัคร
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1 - 3
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4 - 6
2. ประเภทการแขงขนั
2.1 ประเภทความแมนยํา
2.2 ประเภทความไกล
3. จํานวนทีมที่รบั สมัครและคุณสมบัติทีม
3.1 กํา หนดให โ รงเร ีย นเป นผู  ส  ง ที ม ต ัว แทนเข า ร ว มการแข ง ข ัน เท า น ั้น โดยจะต องมี ค รู /อาจารย 
เปนผูควบคุมทีม และสมาชิกในทีมตองเปนนกั เรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนหรือสถาบันนั้น
3.2 กำหนดให แ ต ล ะโรงเร ี ย น สามารถส ง ทีม สมัค รแข ง ขั น ได ใ นระดั บ ชั ้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนต น
ระดั บ ชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละไมเกิน 2 ทีม คือ ประเภทความไกลระดับชั้นละ 1 ทีม
ความแมนยำระดับ ชั้นละ 1 ทีมโดยแต ล ะทีมสามารถเลือกสมัครแขงขันประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรือทั้ง 2 ประเภทก็ได
3.3 กําหนดใหแตละทีม ประกอบดวยสมาชิก 3 – 5 คน
3.4 ในวันแขงขันผูเขาแขงขันแตงกายดวยชุดนักเรียน หรือชุดแบบฟอรมของโรงเรีย นหรือชุดที่จัด ทำ
ขึ้นของแตละทีม สําหรับเขารวมการแขงขันและไมสวมรองเทาแตะ มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์การแขงขัน
4. ขอกําหนดการลงทะเบียน
4.1 เริ่มลงทะเบียนการแขงขันรอบเชา เวลา 08.30–09.00 น. และ รอบบาย เวลา 12.30–13.00 น.
4.2 ทีมที่ลงทะเบียน 30 ทีมแรก จะไดจับฉลากลําดับการยิงที่ 1-30 กอน สวนทีมที่มาลงทะเบียน
หลังจากทีมที่ 30 จะเรียงลําดับการยิงตามลําดับการลงทะเบียน
4.3 ผูเขาแขงขันตองลงทะเบียน เพื่อรับทราบลําดับการแขงขันและรับใบบันทึกผลการแขงขัน (Passport)
4.4 ใหถือการตัดสินของกรรมการเปนที่สิ้นสุด
5. ขอกําหนดของจรวดขวดน้ํา
5.1 ขอกําหนดทั่วไป
5.1.1 เปนจรวดขวดน้ําที่ตองใชแรงดันจากน้ําและแรงดันอากาศจากปมลมและประดิษฐจากขวด
น้ํ า อั ด ลมรุ น ที่ ผ ลิ ต ใช ง านในป จ จุ บั น กรณี ใ ช ฐ านจรวดขวดน้ํ า ที่ ส ว นกลางจั ด เตรี ย มไว
(เสนผานศูนยกลางปากขวด 21.45 mm. ความสูงจากปากขวดถึงบาขวด 17.60 mm.)
5.1.2 ไมอนุญาตใหนําจรวดขวดน้ําที่ไมผานการตรวจมาใชในการแขงขันและไมอนุญาตใหนําจรวด
ขวดน้ําของทีมอื่นมาใชในการแขงขัน กรณีตรวจพบจะตัดสิทธิ์การบันทึกสถิติ
5.1.3 ผูเขาแขงขันตองนําจรวดขวดน้ําที่จะใชในการปลอยครั้งนั้นใหคณะกรรมการฯตรวจสอบกอน
อยางนอย 1 ลําหรือมากกวา เพื่อสํารองในกรณีที่เกิดขอขัดของในการติดตั้งจรวดขวดน้ํา
ที่ฐานปลอยฯ

5.1.4 เพื่ อ ความปลอดภั ย ห า มใช โ ลหะหรื อ วั ส ดุ แ หลมคมอื่ น ๆเป น ส ว นหั ว ของจรวดโดยคณะ
กรรมการฯ แตละสนามจะพิจารณาการตัดสิทธิ์เขาแขงขัน
5.2 ขอกําหนดเพิ่มสําหรับระดับมัธยมศึกษา ม.1-3
5.2.1 ฐานยิงตอง ไมมี ทอพักลม หรืออุปกรณที่เจตนาใหเปนทอพักลม เชน ทอที่ขนาดเกิน 6 หุน
5.2.2 ตัวจรวดสวนที่บรรจุลม (เทงคความดัน) ตองประดิษฐจากขวดไมเกิน 4 ใบเทานั้น สามารถ
ใชเทคนิคการเปาและการตอขวดได ไมจํากัดขนาด และรูปแบบของขวด เปนจรวดตอนเดียว
ไมมีบูสเตอร เมื่อติดตั้งบนฐานพรอมยิง ขนาดตองไมเกิน 1 x 1 x 1 เมตร
5.2.3 กําหนดใหใชลมความดันไมเกิน 25 Psi ในการยิง
5.2.4 ยิงทีมละ 2 ครั้ง (รอบละ 1 ครั้ง) เอาสถิติดีครั้งที่ดีที่สุด (หนวยเปนเมตร ทศนิยม 2
ตําแหนง)
5.2.5 สถิติวัดจากจุดยิง ไปถึงจุดที่จรวดตก และหยุดนิ่ง โดยไมนอยกวา 60 เมตร
5.3 ขอกําหนดเพิ่มสําหรับระดับมัธยมศึกษา ม.4-6
5.3.1 ตัวจรวด สามารถใชเทคนิคการเปา และการตอขวดได ไมจํากัดขนาด และรูปแบบของขวด
เปนจรวดสองตอน หรือมีบูสเตอรได เมื่อติดตั้งบนฐาน พรอมยิงทั้งจรวดและบูสเตอร ตองมี
ขนาดไมเกิน 1 x 1 x 1 เมตร
5.3.2 ไม อนุ ญ าตให  น ำจรวดขวดน้ําที่ไ มผ านการตรวจมาใช ใ นการแข ง ขั น และไม  อน ุ ญ าต
ให  น ำจรวดขวดน้ํา (รวมถึงบูสเตอร /Booster) ของทีมอื่นมาใชในการแขงขันกรณีตรวจพบ
จะตัดสิทธิ์
5.3.3 กําหนดใหใชลมความดันไมเกิน 25 Psi ในการยิง
5.3.4 ยิงทีมละ 2 ครั้ง (รอบละ 1 ครั้ง) เอาสถิติดีครั้งที่ดีที่สุด (หนวยเปนเมตร ทศนิยม 2
ตําแหนง)
5.3.5 สถิติวัดจากจุดยิง ไปถึงจุดที่จรวดตก และหยุดนิ่ง โดยไมนอยกวา 80 เมตร
6. ขอกําหนดของฐานปลอยจรวดขวดน้ํา (กรณีที่นํามาเอง)
6.1 ฐานปลอยจรวดขวดน้ํามีขนาด ความกวางไมเกิน 1.00เมตร ความยาวไมเกิน 1.00 เมตร และ
ความสูง ไมเกิน 1.00 เมตร ทั้งนี้เมื่อติดตั้งจรวดขวดน้ําแลวเสร็จ (พรอมปลอย) ต องมีข นาด
รวมกัน แล วไมเ กินขนาดด ั ง กลา วโดยการวั ด ระยะความยาวจะว ั ด จากด า นหนา ถ ึงดานหลังสุด
ของฐานปลอยจรวดขวดน้ําและความสูงจะวัดจากพื้นดินจนถึงปลายของหัวจรวดขวดน้ําที่ติดตั้งบน
ฐานที่พรอมปลอย
6.2 ไมอนุญาตใหมีทอ /ขวดพักแรงดันหรืออุปกรณที่แสดงเจตนาใหเห็นวามีทอพักแรงดัน
6.3 ตองไมมีผลตอการสงใหจรวดพุงขึ้นนอกจากแรงขับดันจากน้ําและแรงดันอากาศจากปมลม
6.4 ตองสามารถเชื่อมตอมาตรวัดความดันลม (Pressure Gauge) ที่คณะกรรมการฯจัดเตรียมไวให
(ทอลมจะมีขนาด 4 x 6 mm.) หรือกรณีอื่นซึ่งตองแจงใหคณะกรรมการฯทราบลวงหนา

6.5 ผูเ ข า แข งขั น ต องให คณะกรรมการฯตรวจฐานปลอยฯกอนนําไปใชและหามใชฐ านปลอยฯของ
โรงเรียนอื่นกรณีตรวจพบจะตัดสิทธิ์การแขงขันในรอบนั้น
6.6 ประเภทความแมนยําไมมีขอจํากัดการใชฐานปลอย
7. ขอกําหนดการเติมน้ํา
7.1 ผูเขาแขงขันตองใชน้ําที่คณะกรรมการฯ เตรียมใหเทานั้น
7.2 ไมอนุญ าตใหผู เข ารว มการแขงขันผสมวัสดุใดๆ ลงไปในน้ําที่บ รรจุภ ายในจรวดขวดน้ํา กรณีที่
คณะกรรมการ ฯ ตรวจพบและมีหลักฐานแสดงวาเจตนานําของเหลวและ / หรือวัสดุใดๆลงไปใน
จรวดขวดน้ําคณะกรรมการฯ จะตัดสิทธิ์การบันทึก
7.3 ผูเขาแขงขันจะเติมน้ําหรือไมเติมน้ําในจรวดขวดน้ําก็ได
8. ขอกําหนดการเติมความดนั
8.1 ขอกําหนดทั่วไปเมื่อเต ิมความดันแลวใหผูเขาแขงขันรอสัญญาณการปลอยจากคณะกรรมการ ฯ
ทั้งนี้ตองอยูภายในเวลาที่กําหนด
8.2 ผูเขาแขงขันสามารถเติมความดันดวยตนเองหรือแจงใหคณะกรรมการฯดําเนินการให
8.3 ประเภทความแมนยําไมจํากัดการใชความดัน
8.4 ประเภทความไกล จํากดั ความดันไดไมเกิน 25 ปอนด/ตารางนิ้ว (25Psi)
9. ขอกําหนดการปลอยจรวดขวดน้ํา
9.1 ลําดับการแขงขันในแตละรอบผูเขาแขงขันจะตองทําการแขงขันตามลําดับจากการลงทะเบียน
9.2 ผูเขารวมแขงขันในลําดับตอไปตองเขามาเตรียมตัวใหพรอมในบริเวณที่กำหนดกอนที่ผูเขาแขงขัน
ลํา ดั บกอนหนาจะทําการปลอยจรวดขวดน้ําแลวเสร็จหากไมมาถ ือว าสละสิทธิ์ใ นรอบนั้นกรณีที่
ทีม ใดไมส ามารถเข า แข ง ข ัน ในลํ า ด ับ ที่ ก ํา หนดไว ไ ด สามารถแจ ง เหต ุผ ลที่ เ หมาะสมก ับ
คณะกรรมการฯ เพื่อเลื่อนการแขงขันภายในรอบนั้นไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
9.3 เมื่อผูเขาแขงขันถึงเวลาขึ้นบนเวที (Platform) จะตองติด ตั้ง ฐานปล อยและจรวดขวดน้ําและ
ปลอยจรวดขวดน้ําดวยตนเองใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
9.4 กําหนดการปลอยจรวดขวดน้ําได 2 รอบๆละ 1 ครั้งโดยจะบันทึกสถิติครั้งที่ดีที่สุด
9.5 ผูเขารวมการแขงขันสามารถเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายที่อาจเกิด จากการปลอยจรวดขวดน้ํา
มาดวยตนเองเชน หมวกแวนตาเสื้อกันฝน เปนตน
9.6 บริเวณฐานปลอยฯ อนุญาตใหเฉพาะผูเขาแขงขันเทานั้น
10. ขอกําหนดการนับเวลา
10.1 กําหนดใหผเู ขาแขงขันติดตั้งจรวดขวดน้ํากับฐานปลอย (Launching pad) และปลอยจรวดขวดน้ํา
ออกไปใหแลวเสร็จ ภายใน 3 นาที
10.2 การนับเวลาจะเริ่มนับเวลาเมื่อผูเขาแขงขันคนแรกขึ้นบนเวที (Platform)
10.3 การหยุดนับเวลากรณีดังนี้
10.3.1 กรณีที่สภาพอากาศแปรปรวนอยางมาก

10.3.2 กรณีที่เกิดเหตุขัดของจากอุปกรณที่คณะกรรมการฯจัดเตรียมให และเหตุสดุ วิสัยอื่นๆ
10.3.3 กรณีอื่นที่ไดรับความเห็นอันสมควรจากคณะกรรมการฯ
10.4 การเริ่มนับเวลาตอหลังจากเหตุในขอ 10.3 ไดคลี่คลายแลว และคณะกรรมการฯ จะใหสัญญาณ
การนับ
11. การบันทึกผลการแขงขนั
เมื่อผู เ ขาแขง ขั นปลอ ยจรวดขวดน้ําแลวใหนำใบบันทึกผลการแขง ขัน (Passport) ไปที่จ ุด
บันทึกสถิ ติ ณ จุดที่กําหนด
12. การรับจรวดคืน
เมื่อการแขงขันแลวเสร็จผูเขาแขงขันสามารถนําใบบันทึกสถิติการแขง ขัน (Passport) มารับ
จรวดขวดน้ําคืนได ณ จุดที่กําหนด
13. ขอกําหนดและกติกาการแขงขันอื่นๆ
13.1 การตัดสินของคณะกรรมการฯถือเปนขอยุติ
13.2 ไมอนุญาตใหผเู ขารวมแขงขันหรือบุคคลอื่นเขาบริเวณสนามในขณะแขงขันยกเวนไดรับอนุญาตและ
ตองอยูในการควบคุมของกรรมการเทานั้น
14. เกณฑการตัดสิน
14.1 ประเภทความแมนยํา
14.1.1 ผูเขาแขงขันตองปลอยจรวดใหตกตรงเปาหมายที่กําหนดไวที่ระยะ 70 เมตรจากฐานปลอย
ทําการบันทึกสถิติโดยวัดระยะทางจากจุดเปาหมายถึงจุดตก
14.1.2 ในกรณีที่จุดตกของจรวดขวดน้ําอยูนอกพื้นที่ที่กำหนด คณะกรรมการ จะไมทำการบันทึก
สถิติครั้งนั้นใหโดยพื้นที่วงกลมที่กําหนดไวมีรัศมี 5.0 เมตร
14.2 ประเภทความไกล
14.2.1 ผู เขาแขง ขันตองปล อยจรวดขวดน้ําใหต กไกลที่ สุด จากฐานปล อยบันทึ กสถิต ิโดยการวัด
ระยะทางจากจุดปลอยถึงจุดที่จรวดขวดน้ําตกสูพื้นและหยุดนิ่งแลวในขอบเขตพื้นที่สนาม
แขงขันที่กําหนดไว
14.2.2 กรณีที่จรวดขวดน้ําตกแตกกระจายใหวัดจากชิ้นสวนทีใ่ หญที่สุด
14.2.3 กรณีที่จุด ตกของจรวดขวดน้ําอย ูนอกพื้นที่ที่กําหนดไว (Fairway) คณะกรรมการฯจะไม
บันทึกสถิติ
14.2.4 กรณีที่จรวดขวดน้ําตกนอยกวาระยะ 60 เมตร ประเภทยิงไกล ม.1-3 คณะกรรมการฯจะไม
บันทึกสถิติครั้งนั้น
14.2.5 กรณีที่จรวดขวดน้ําตกนอยกวาระยะ 80 เมตร ประเภทยิงไกล ม.4-6 คณะกรรมการฯจะไม
บันทึกสถิติครั้งนั้น
14.2.6 ดวยขอจํากัดของแตละสนามแขงขันและเพื่อความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน จึงกําหนด
ระยะไม เกิน 200 เมตร คณะกรรมการฯขอความรวมมือผูเขาแขงขันในการปลอยจรวดขวด

น้ําไมใหไกลเกินระยะดังกลาวในกรณีที่ปลอยจรวดขวดน้ําไดระยะเกินกวา 200 เมตรและอยู
ในรัศมี (Fairway) คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมวัดระยะจริงแตจะทำการบันทึกสถิต ิที่
200+เมตรแทน แตหากออกนอกรัศมี (Fairway) ที่กําหนดไว จะถือวาไมมีสถิติ
15. เกณฑการใหคะแนนและการตัดสิน
15.1 ประเภทยิงไกลม.1-3 มี 3 รางวัล คือ
- ระยะทางตั้งแต 120 เมตรขึ้นไป
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
- ระยะทางตั้งแต 90 เมตรขึ้นไป แตไมถึง 120 เมตร ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
- ระยะทางตั้งแต 60 เมตรขึ้นไป แตไมถึง 90 เมตร ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
15.2 ประเภทยิงไกลม.4-6 มี 3 รางวัล คือ
- ระยะทางตั้งแต 160 เมตรขึ้นไป
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
- ระยะทางตั้งแต 120 เมตรขึ้นไป แตไมถึง 160 เมตร ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
- ระยะทางตั้งแต 80 เมตรขึ้นไป แตไมถึง 120 เมตร ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
15.3 ประเภทยิงแมน (วัดจากจุดศูนยกลางของเปาไปยังจุดแรกที่จรวดตก) มี 3 รางวัล คือ
- ระยะหางจากเปาเทากับ 1.5 เมตรหรือนอยกวา
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
- ระยะหางจากเปามากกวา 1.5 – 3.0 เมตร
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
- ระยะหางจากเปามากกวา 3.0 – 5.0 เมตร
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
16. สถิติและการบันทึกผลการแขงขัน
16.1 คณะกรรมการจะบันทึกสถิติครั้งที่ดีที่สุด
16.2 เมื่อผูเขาแขงขันปลอยจรวดขวดน้ําแลวใหนําใบบันทึกผลการแขงขัน(Passport)กสถิติไปที่จุดบันทึ
เพื่อบันทึกสถิติที่ไมเปนทางการได
16.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนขอยุติ
หมายเหตุ :กฎกติกาและระเบียบการแขงขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

17. สนามแขงขัน
สนามประเภทความไกล

สนามประเภทแมนยํา

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม .4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 1 คน
2.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 จำนวน 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ขอบข่ำยกำรดำเนินกำรแข่งขัน
3.1.1 โรงเรียนส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำร่วมแข่งขัน พร้อมชื่อครูที่ปรึกษำ ตำมแบบฟอร์มที่กำหนดโดยแต่ละ
โรงเรียนสำมำรถส่งเข้ำร่วมแข่งขันได้ ระดับชั้นละ 1 คน
3.1.2 รูปแบบกำรแข่งขัน คือ กำรวำดภำพจินตนำกำรทำงวิทยำศำสตร์ให้สอดคล้องกับหัวข้อ
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่ง
นวัตกรรม” โดยกำหนดกำรใช้สีในกำรวำดภำพ ดังนี้
1. ระดับชั้น ม.1 - 3 กำหนดให้ใช้ สีไม้
2. ระดับชั้น ม.4 - 6 กำหนดให้ใช้ สีชอล์ก
3.1.3 วำดภำพบนกระดำษเขียนแบบ ขนำด A3 (28.5 X 38.5 เซนติเมตร) (คณะกรรมกำรจัดเตรียม) โดย
พื้นที่สำหรับวำดภำพให้เว้นจำกขอบกระดำษด้ำนละ 1 นิ้ว
3.1.4 เขียนเรื่องประกอบภำพควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4 (คณะกรรมกำรจัดเตรียม) และส่ง
พร้อมภำพ
3.1.5 อุปกรณ์ที่จำเป็นในกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขันต้องจัดเตรียมเอง เช่น สี (ไม่กาหนดยี่ห้อ) ดินสอ
ปำกกำ ไม้บรรทัด ยำงลบ ดินสอสี ที่รองวำดภำพ ฯลฯ
3.1.6 ไม่อนุญาต ให้ใช้สีเมจิก น้ำยำลบคำผิด ปำกกำหมึกแห้ง เป็นต้น
3.1.7 ให้ผู้เข้ำแข่งขันวำดภำพในเชิงสร้ำงสรรค์ลักษณะ 2 มิติ ไม่พิจารณา ผลงำน 3 มิติ เช่น ปะติด หรือ
สื่อผสม
3.1.8 ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นข้อยุติและภำพที่ได้รับรำงวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงำน
โดยคณะกรรมกำรจะใช้รูปดังกล่ำวเพื่อกำรจัดแสดงและเผยแพร่ในโอกำสต่อไป
3.2 หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้คะแนน
3.2.1 ควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำร
50 คะแนน
3.2.2 ประเด็นทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่นำเสนอ
30 คะแนน
3.2.3 กำรสื่อควำมหมำยของภำพวำด
20 คะแนน
รวมคะแนน
100 คะแนน

4. เกณฑ์การตัดสินรางวัล/คะแนน
คะแนน
100 – 80
คะแนน
70 – 79
คะแนน
60 – 69
คะแนน
50 – 59

ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน (ประเภททีม 2 คน)
1.1 นักเรียนระดับชั้นม. 1 จำนวน 2 คน
1.2 นักเรียนระดับชั้นม. 2 จำนวน 2 คน
1.3 นักเรียนระดับชั้นม. 3 จำนวน 2 คน
2. กติกาทั่วไป
2.1 ผู้แข่งขันอยู่ในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1,2 และ 3
2.2 วัสดุที่ใช้กระดำษขนำด A5 ชนิด 70 แกรม
2.3 กำรพับจะต้องพับจำกกระดำษแผ่นเดียวโดยห้ำมตัดออกหรือต่อเติม
2.4 ให้เขียนชื่อ – นำมสกุลและโรงเรียนลงบนเครื่องร่อนฯที่ใช้แข่งขัน
3. การเตรียมตัวก่อนเข้าแข่งขัน
3.1 กรรมกำรจะเรียกชื่อผู้แข่งขันทุกทีมพร้อมทั้งแจกกระดำษให้ทีมละ 2 แผ่น
3.2 ผู้แข่งขันจะต้องพับกระดำษตำมข้อ 3.1 ภำยในสำยตำกรรมกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 5 นำทีทั้งนี้ปริมำณทีมเข้ำ
แข่งขันอยู่ในดุลยพินิจของกรรมกำรพร้อมทั้งเขียนชื่อทีมและโรงเรียนลงบนเครื่องร่อนฯแล้วเสร็จจึงส่งให้
กรรมกำรตรวจรับเพื่อลงชื่อกำกับและทำกำรทดสอบเครื่องร่อนจำกนั้นให้ผู้แข่งขันเก็บรักษำเครื่องร่อนไว้กับ
ตัวเพื่อรอเรียกเข้ำแข่งขันต่อไป
4. กติกาการร่อน
4.1 ผู้แข่งขันจะต้องปล่อยเครื่องร่อนด้วยมือเท่ำนั้นและอยู่ในกรอบเส้นที่กำหนดให้
4.2 ผู้แข่งขันจะต้องอยู่บนพื้นรำบระดับเดียวกับที่เครื่องร่อนฯ
4.3 แต่ละทีมจะร่อนได้ 2 ครั้ง (ในรอบที่1และรอบที่ 2) เอำครั้งที่นำนที่สุดเป็นเกณฑ์
4.4 เริ่มกำรแข่งขันกรรมกำรจะเรียกชื่อทีมแข่งขันตำมลำดับเข้ำสู่จุดปล่อยเครื่องร่อนและจะขำนชื่อทีมหำก
ถูกต้องผู้แข่งขันจะต้องยกมือตอบรับจำกนั้นจะให้สัญญำณ “ ปล่อย " กรรมกำรจะเริ่มจับเวลำเมื่อเครื่องร่อน
พ้นจำกมือและสิ้นสุดกำรร่อนเมื่อเครื่องร่อนสัมผัสพื้น (กรณีเครื่องร่อนชนสิ่งกีดขวำงให้ถือว่ำสิ้นสุดเวลำ)
4.5 เกณฑ์กำรให้คะแนนคะแนนเต็ม 100 ใช้สูตร
100 x เวลำที่ร่อนในรอบที่ดีที่สุดของทีมแข่งขัน
เวลำที่ร่อนที่นำนที่สุดของทุกทีมที่เข้ำแข่งขัน
หมำยเหตุวัสดุกำรแข่งขัน (กระดำษA5) คณะกรรมกำรจัดเตรียมไว้ให้
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
6. รางวัลและเกียรติบัตร
รำงวัลเหรียญทอง
คะแนน
80 - 100
คะแนน
รำงวัลเหรียญเงิน
คะแนน
70 - 79
คะแนน
รำงวัลเหรียญทองแดง
คะแนน
60 - 69
คะแนน
เกียรติบัตรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน คะแนน
50 - 59
คะแนน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสารวจ
1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าประกวด ประเภททีม)3 คน(
2.1 ระดับชั้น ม.1-3 โรงเรียนสังกัด สพม.12 โรงเรียนละ 1 ทีม
2.2 ระดับชั้น ม.4-6 โรงเรียนสังกัด สพม.12 โรงเรียนละ 1 ทีม
3. วิธีการดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าประกวดทีมละ 3 คนพร้อมชื่อครูที่ปรึกษา ทีมละ 2 คน ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
3.2 โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานประเภทสารวจ ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คาตอบในเรื่องที่ศึกษา
3.3 ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มล่วงหน้าก่อนการประกวดจานวน 5 ชุด
3.4 นาผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน
60 ซม.

60 ซม.

ก

ข

ค

120 ซม.

3.5
3.6
3.7
3.8

อุปกรณ์อื่นๆ ที่นามาสาธิตอาจวางบนโต๊ะ โดยไม่ยื่นออกจากโต๊ะเกิน 60 ซม.
นาเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ 10 นาที
สื่อ ผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง
พื้นที่จัดวางโครงงาน คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน 1.50 ม. x 1.00 ม.

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 การกาหนดปัญหาและตั้งสมมุติฐาน
4.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการทาโครงงาน
4.3 การออกแบบการทดลอง/การสุ่มตัวอย่าง

10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

60 ซม.

4.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในศึกษา
4.5 การดาเนินการศึกษา
4.6 การบันทึกข้อมูลและจัดทาข้อมูล
4.7 การแปลความหมายข้อมูลและสรุปผล
4.8 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.9 ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
4.10 การนาเสนอปากเปล่า
4.11 การตอบข้อซักถามของกรรมการ
4.12 รูปแบบการเขียนรายงาน
4.13การนาโครงงานไปใช้ประโยชน์

5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน
5.1 ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
5.2 ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
5.3 ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
5.4 ต่ากว่าร้อยละ60ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
*ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. คณะกรรมการการประกวด จานวนระดับชั้นละ 1 ทีม ทีมละ 5 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
6.1.1 ครูหรือบุคลาการทางการศึกษาหรือบุคลากรอื่นๆ ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หรือมีความสามารถ
เฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
6.1.2 บุคลากรสังกัดอื่นๆ เช่น อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็นต้น
6.2 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

7. รูปแบบการเขียนรายงาน

ปกนอก
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสารวจ
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………
โดย
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ครูที่ปรึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
โรงเรียน……………………………………………….
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต12
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสารวจ ระดับชั้น..................................
เนื่องในงานมหกรรมวิชาการ ครั้งที่…….วันที่…………เดือน……..พ.ศ…………..

ปกใน
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………
โดย
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ครูที่ปรึกษา
1 ……………………………………………………………………………………..……………….
2 ……………………………………………………………………………………………………….
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ 1
บทนา
บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินการ
บทที่ 4
ผลการดาเนินการ
บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินการ/อภิปรายผลการดาเนินการ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
จานวนไม่เกิน 10 หน้า
หมายเหตุ
กระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียวความยาวไม่เกิน 20 หน้า เฉพาะบทที่
1-5 และรวมสรุปผลการดาเนินการ อาจมีภาคผนวกได้ไม่เกิน 10 หน้า และจัดทารายงานจานวน 5 ชุด โดยส่ง
เอกสารรายงานโครงงานก่อนวันแข่งขัน กาหนดส่งถึงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น.

การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่)
1. ประเภทการรับสมัคร
1.1 นักเรียนระดัับชั้น ม.1–3
1.2 นักเรียนระดับชั้นัม.4- 6
2. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายัจากัดจานวนสมาชิกในทีม ัััั
ไม่เกินั3 คนัแต่ละโรงเรียนส่งทีมเข้าแข่งขันได้ เพียงระดับชั้นละั1 ทีมเท่านั้นั
3. ลักษณะของรถบรรทุกไข่ที่ประดิษฐ์
ผู้เข้าแข่งขันต้องประดิษฐ์รถั(ทั้งตัวรถและล้อ)ัจากจากกระดาษแข็งหรือกระดาษลูกฟูก ัมีพื้นที่กระบะเปิด
โล่งด้านบนสาหรับบรรทุกไข่ัโดยสามารถยึดส่ว นประกอบของรถด้ว ยกาวัลวดเย็บหรือเทปกาวติดกระดาษัการ
ขับเคลื่อนรถให้ใช้การขับเคลื่อนผ่านล้อเท่านั้นั(ดังตัวอย่างในรูปั1) โดยใช้ยางเส้นที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้ ัเป็นตัวให้
พลัง งานในการขับ หมุน ล้อัเพลาล้ออาจใช้ไม้ตะเกีย บัไม้ไผ่เหลาัแกนลวดเหล็กหรือพลาสติกั ผู้เข้าร่ว มแข่งขันัััั
สร้างรถให้เสร็จมาจากโรงเรียนของท่านและพร้อมแข่งขันในวันแข่งขันทีมละั1ัคันเท่านั้นัโดยอนุญาตให้เตรียม
อุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซมตัวรถมาได้ัเช่นักาวัเทปกาวติดกระดาษัลวดเย็บัแกนไม้ัเป็นต้น
4. ขอกาหนดตัวรถและยางที่ใช้
4.1 รถต้องขับเคลื่อนด้วยัยางเส้นัเท่านั้นั(เป็นการหมุนด้วยพลังสะสมในยางัที่เกิดจากการปั่นไม่ใช่จากััััั
การดีดยาง)
4.2 ยางเส้นที่ใช้ในการแข่งขันัต้องเป็นยางที่ผู้จัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้เท่านัน้ ัซึง่ ทางผู้จัดฯัจะแจกยางเส้นััั
ให้แต่ละทีมในวันแข่งขันที่จุดลงทะเบียนั(ลักษณะตัวอย่างยางที่ใช้ดังแสดงในรูปทีั่ 2)
4.3 ในการแข่งขันกาหนดให้แต่ละทีมใช้ยางได้เพียงั2 เส้นันามาผูกต่อกันัไม่อนุญาตให้ตัดยางแต่ละเส้นััััััั
มาต่อกันัโดยทางผู้จัดฯัจะแจกยางให้ทีมละั4 เส้นั
4.4 กระบะบรรทุกไข่ต้องเปิดโล่งัมีความสูงไม่น้อยกว่าั5 ซม.ักว้างไม่น้อยกว่าั15 ซม.ัและยาวไม่น้อยกว่าั
25 ซม.ัในการตรวจสอบกระบะกรรมการต้องสามารถบรรจุกล่องขนาดั15ัซม.xั25ัซม. x 5ัซม.ัวางลงััั
ในกระบะได้
4.5 พื้นของกระบะและผนังกระบะต้องเรียบัและเมื่อติดตั้งบนรถัพื้นกระบะจะต้องวางในแนวระดับัภายใน
กระบะห้ามแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆัสามารถบรรจุไข่ไก่ขนาดเบอร์ั0 หรือใกล้เคียงัได้ั4 ฟองัรวมกันัััััั
และขยับกลิ้งไปมาในกระบะได้
5. ขั้นตอนการแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน
5.1 ก่อนการแข่งขันกรรมการจะตรวจสอบข้อกาหนดตัวรถตามข้อั4 อีกครั้งัหากมีการดัดแปลงตัวรถหรือ
อุปกรณ์ขับเคลื่อนนอกเหนือจากข้อกาหนดดังกล่าวัจะถูกตัดสิทธิ์ั
5.2 เมื่อเริ่มการแข่งขันัแต่ละทีมนารถบรรทุกไข่ที่ประกอบเสร็จแล้วัรับไข่ไก่ั 4 ฟองัเพื่อบรรทุกในกระบะแล้ว
ปล่อยจากจุดเริ่มต้น

5.3 กรรมการจะเป็ น ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาณปล่ อ ยรถให้ แ ล่ น ไปตามลู่ วิ่ ง บนสนามที่ ท างผู้ จั ด เตรี ย มได้ เ ตรี ย มไว้ ใ ห้ ััััััััััััั
ซึ่งประกอบด้วยลู่ั2 ลู่ั(ดังแสดงในรูปที่ั3)
5.4 รถที่แข่งขันต้องวิ่งในลู่ของตนเองัห้ามเข้าไปในลู่อื่นัหากคันใดวิ่งเข้าไปในลู่อื่นจะถือว่าไม่มีคะแนนในครั้งนั้น
5.5 กรรมการจะไม่ให้คะแนนในกรณีที่ไข่ไก่ฟองใดฟองหนึ่งที่อยู่ในกระบะแตกัร้าวัหรือตกจากรถ
5.6 การให้คะแนนในแต่ละครั้งัจะให้จากการวัดระยะจากจุดสัมผัสล้อหน้ากับพื้นของตาแหน่งจุดปล่อยตัวัจนถึง
จุดสัมผัสล้อหน้ากับพื้นของตาแหน่งไกลที่สุดเมื่อรถหยุดสนิทั(ดังแสดงในรูปที่ั4)
5.7 การแข่งขันจะแบ่งเป็นั2 รอบ(เปลี่ยนลู่ในแต่รอบ)โดยคะแนนที่นามาใช้ตัดสิน คือระยะไกลสูงสุดของแต่ละ
ทีม
6. วัน เวลา และสถานที่
การแข่งขันรถบรรทุกไข่ัจะจัด ัในวันพุธที่ั23 พฤศจิกายนั2559 ณัลานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ััโรงเรียนัั
จุฬาภรณราชวิทยาลัยันครศรีธรรมราชัโดยมีกาหนดการดังต่อไปนี้
เวลา
กาหนดการ
08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ/ตรวจสอบรถบรรทุกไข่ั
08.45 - 09.00 น. อาจารย์ผู้ควบคุมทีมัหรือตัวแทนผู้เข้าแข่งขันัเข้าร่วมฟังชี้แจงัทาความเข้าใจกติกาััััั
ในการแข่งขันพร้อมกัน/ถาม-ตอบรายละเอียด
09.00 - 12.30 น. แข่งขันรถบรรทุกไข่ั
13.00 เป็นต้นไป แข่งขันรถบรรทุกไข่ัและประกาศผล
หมายเหตุ
- กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสมตามจานวนทีมที่เข้าแข่งขันัจึงใคร่
ขอให้ผู้ร่วมแข่งขันติดตามประกาศัหรือการประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการจัดการแข่งขันใน
ระหว่างการแข่งขันัเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการแข่งขัน
- การพิจารณาเกณฑ์ข้อกาหนดตัวรถัและการตรวจสภาพรถว่าเป็นไปตามกติกาหรือไม่ัรวมถึงการ
ตัดสินคะแนนการแข่งขันอยู่ในมติหรือดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขันเท่านั้น
- ทางคณะกรรมการจะจัดเตรียมรางปลั๊กสาหรับต่อพ่วงไฟฟ้าให้ั ัแต่ละทีมจัดเตรียมปลั๊กไฟมาเองั
- แต่ละทีมจะต้องนารถที่ประดิษฐ์มาให้กรรมการตรวจในวันรายงานตัว
- แต่ละทีมต้องนาไข่ไก่มาฝึกซ้อมเองัทางคณะกรรมการจะจัดเตรียมเฉพาะไข่ไก่ัเบอร์ั 0 สาหรับ
การแข่งขันของแต่ละทีมเท่านั้น
7. เกณฑ์การตัดสิน
ระยะั10.01 เมตรขึ้นไป
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ระยะั5.01 - 10.00 เมตร
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ระยะั1.00 - 5.00 ััเมตร
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ระยะน้อยกว่า 1.00 เมตร
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม หรือรางวัลอื่นตามที่กรรมการเห็นสมควร
หมายเหตุ : กฎกตกาและระเบียบการแขงขนอาจมกี ารเปลี่ยนแปลงเพ่อความเหมาะสม

1m

1m

ลู่ 1

ลู่ 2

(พื้นไม้อัด)

(พื้นไม้อัด)

จุดปล่อย

จุดปล่อย

กั้นด้วย
ท่อัPVC

รูปที่ 3 ตัวอย่างสนามแข่งขัน

รูปที่ 4 ตัวอย่างการวัดให้คะแนน

>20 m

วัน/เดือน/ปี

22 พ.ย. 59

23 พ.ย. 59

กำหนดกำรและสถำนที่แข่งขันกิจกรรมวิทยำศำสตร์
ศูนย์พัฒนำวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ งำนมหกรรมวิชำกำรมัธยมศึกษำครั้งที่ 26 ปีกำรศึกษำ 2559
วันที่ 22 - 24 พฤศจิกำยน 2559 ณ โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช
เวลำ
รำยกำรแข่งขัน/กำรประกวด
ระดับชั้น
สถำนที่แข่งขัน
09.00 - 10.00 น. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ปรนัย)
ม.1-3
หอประชุมเอนกประสงค์
10.30 - 11.00 น.

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เวที)

ม.1-3

หอประชุมเอนกประสงค์

09.00 - 12.00 น.

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ม.1-3

ห้องเรียนอาคาร 2 ชั้น 4

09.00 - 12.00 น.

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ม.4-6

ห้องเรียนอาคาร 2 ชั้น 4

09.00 - 12.00 น.

การแข่งขันจรวดขวดน้้าประเภทแม่นย้า

ม.1-3

สนามฟุตบอล

09.00 - 16.00 น.

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ม.1-3

ลานกิจกรรมข้างหอประชุมเอนกประสงค์

09.00 - 16.00 น.

การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินจากพื้น)

ม.1-3

ศูนย์กีฬา (ชั้นบน)

09.00 - 16.00 น.

การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)

ม.1-3

ศูนย์กีฬา (ชั้นบน)

09.00 - 16.00 น.

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)

ม.1-3

หอประชุมโรงอาหาร (ชั้นบน)

09.00 - 16.00 น.

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)

ม.4-6

เวทีลานกิจกรรม อาคาร 3

09.00 - 16.00 น.

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ม.1-3

ห้องเรียนอาคาร 2 ชั้น 1

09.00 - 16.00 น.

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส้ารวจ

ม.1-3

ห้องเรียนอาคาร 2 ชั้น 2

09.00 - 16.00 น.

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

ม.1-3

ห้องเรียนอาคาร 2 ชั้น 3

13.00 - 15.00 น.

ม.1-3

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อาคาร 3 ชั้น 2

13.00 - 16.00 น.

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
(กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์)
การแข่งขันจรวดขวดน้้าประเภทแม่นย้า

ม.4-6

สนามฟุตบอล

09.00 - 10.00 น.

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ปรนัย)

ม.4-6

หอประชุมเอนกประสงค์

10.30 - 11.00 น.

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เวที)

ม.4-6

หอประชุมเอนกประสงค์

09.00 - 16.00 น.

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ม.4-6

ห้องเรียนอาคาร 2 ชั้น 1

09.00 - 16.00 น.

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส้ารวจ

ม.4-6

ห้องเรียนอาคาร 2 ชั้น 2

09.00 - 16.00 น.

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

ม.4-6

ห้องเรียนอาคาร 2 ชั้น 3

09.00 - 16.00 น.

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ม.4- 6

ลานกิจกรรมข้างหอประชุมเอนกประสงค์

09.00 - 16.00 น.

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)

ม.1-3

หอประชุมโรงอาหาร (ชั้นบน)

09.00 - 16.00 น.

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)

ม.4-6

เวทีลานกิจกรรมอาคาร 3

09.00 - 16.00 น.

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน

ม.1

ศูนย์กีฬา (ชั้นบน)

09.00 - 16.00 น.

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน

ม.2

ศูนย์กีฬา (ชั้นบน)

09.00 - 16.00 น.

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทบินนาน

ม.3

ศูนย์กีฬา (ชั้นบน)

09.00 - 16.00 น.

การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่)

ลานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

09.00 - 12.00 น.

การแข่งขันจรวดขวดน้้าประเภทยิงไกล

ม.1-3
ม.4-6
ม.4-6

13.00 - 16.00 น.

การแข่งขันจรวดขวดน้้าประเภทยิงไกล

ม.1-3

สนามฟุตบอล

13.00 - 15.00 น.

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
(กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์)
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ

ม.4-6

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
อาคาร 3 ชั้น 2
สนามหน้าหอพัก

09.00 - 16.00 น.
23 พ.ย. 59

09.00 - 16.00 น.

ม.4-6

สนามฟุตบอล

ประมวลผล/ประกำศผลกำรแข่งขัน
หมายเหตุ ลงทะเบียนเข้าแข่งขันทุกรายการ ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 – 08.30 น.

