ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรื่อง การจัดงานวันวิทยาศาสตร
****************************
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ไดจัดงานวันวิทยาศาสตรขึ้นในเดือนสิงหาคมของทุกป&
ซึ่งวันวิทยาศาสตรแหงชาติตรงกับ วันที่ ๑๘ สิงหาคม เพื่อเป,นการสงเสริม สนับสนุ น พัฒนาทักษะการเรียนรู
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมทั้งสงเสริมการแสดงออกความสามารถพิเศษแกเด็กและเยาวชน ในป&
พุทธศักราช ๒๕๖๑ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายจึงไดกําหนดจัดงานในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา
๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนยการเรียนรูองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย (Discovery Center) ถนนศูนย
ราชการฝMNงหมิ่น ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
องคการบริ หารสวนจั ง หวั ดเชี ย งราย จึ งขอประกาศเชิ ญชวนใหสถาบัน การศึ ก ษา หนวยงาน
ราชการ เอกชน เด็ก เยาวชนและประชาชน เขารวมกิจกรรมประกวดการแขงขันผลงานทางวิทยาศาสตร ตาม
รายละเอียดดังนี้
๑. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร(ประเภททดลอง)
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยการเรียนรู( องคการบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น)
เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น.(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
๑.๑ ขอบเขตการส*งโครงงานวิทยาศาสตรเข(าประกวด
๑. ผูมีสิทธิ์สงเขาประกวดเป,นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ ๑-๓)
๒. ผูมีสิทธิ์สงเขาประกวดเป,นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ ๔๖)
๓. ลักษณะของโครงงานที่สงเขาประกวด จะตองเป,นโครงงานที่เกี่ยวของกับงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
๔. ในแตละโรงเรียนสามารถสงเขาประกวดไดไมเกิน ๑ โครงงานตอหนึ่งชวงชั้น
๕. ใหมีนักเรียนทีมละ ๓ คน
๖. ใหมีอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ๑–๒ คน
๗. โครงงานที่สงเขาประกวดตองไมเป,นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผูอื่น หรือเป,นโครงงานที่เคยไดรับ
รางวัลใดๆมากอน
๘. มีการจัดสงใบสมัครภายใน เวลาที่กําหนด
“องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ใสสะอาด”

๑.๒ กําหนดเวลาและสถานที่
๑. สงใบสมัครแจงความจํานงไปยัง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย ถนนหนาสนามกีฬา ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทร ๐๕๓ ๗๑๗๗๘๘
โทรสาร ๐๕๓ ๗๑๘๔๘๔ (ครู ช นนพร วงคเวี ย น ,ครู มาณวิก า จั บใจนาย:ผู ประสานงาน) ภายในวัน ที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๖๑
๒.สงรายงานฉบับสมบูรณของแตละโครงงาน จํา นวน ๓ ชุด ใชกระดาษพิมพสั้น A๔ สงไปยังโรงเรียน
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ ภายในวันที่๑๔ สิงหาคม
๒๕๖๑ (การตัดสินเริ่มพิจารณาจากรายงานฉบับสมบูรณของโครงงานเป,นลําดับแรก)
๓.สงโครงงานพรอมกั บ ติ ดตั้ งแผนป\ า ยโครงงานและลงทะเบีย น ภายในวัน ที่ ๑๗ สิ ง หาคม ๒๕๖๑
ก*อนเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนยการเรียนรูองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ถนนศูนยราชการฝMNงหมิ่น ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เพื่อคณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณาผลงานและสัมภาษณผูเขาประกวดโครงงาน
๔. ใหโครงงานทุกโครงงานที่สงเขาประกวดจะตองแสดงตลอดในชวงงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
๑.๓ เกณฑการตัดสินการประกวดโครงงาน
การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป=นเด็ดขาด จะไมรับพิจารณาการประทวงใดๆทุกกรณีหลักเกณฑและ
รายละเอียดของการพิจารณาโครงงาน
๑.โครงงาน
(๔๐ คะแนน)
๑.๑ ความคิดริเริ่มสรางสรรค (ความแปลกใหมและนาสนใจในการศึกษา)
(๑๐ คะแนน)
๑.๒ การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร (แลวแตลักษณะทางวิชาการของโครงงานที่สง) (๑๐ คะแนน)
๑.๓ การแสดงใหเห็นถึงความรูความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา
(๑๐ คะแนน)
๑.๔ การแสดงหลักฐานการบันทึกขอมูลอยางเพียงพอ
(๑๐ คะแนน)
๒. การเขียนรายงาน
(๑๕ คะแนน)
๒.๑ ความถูกตองของรายงานฉบับสมบูรณ
(๒ คะแนน)
๒.๒ การนําเสนอขอมูล (ในลักษณะรูปภาพ กราฟ ตาราง เหมาะสมกะทัดรัดและชัดเจน) (๕ คะแนน)
๒.๓ การใชภาษาคําศัพททางวิชาการ
(๓ คะแนน)
๒.๔ การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง
(๕ คะแนน)
๓. การจัดแสดงแผ*นป@ายโครงงาน
(๑๕ คะแนน)
๓.๑ ความเหมาะสมในการใชอุปกรณ
(๕ คะแนน)
๓.๒ ความคิดริเริ่มสรางสรรค
(๓ คะแนน)
๓.๓ ความสามารถในการจัดแสดงและสาธิตผลงานที่ศึกษา
(๕ คะแนน)
๓.๔ ความประณีตสวยงาม
(๒ คะแนน)
๔.การอภิปรายปากเปล*า
(๓๐คะแนน)
๔.๑ การนําเสนอ
(๑๕ คะแนน)
๔.๒ การตอบปMญหา
(๑๕ คะแนน)
“องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ใสสะอาด”

บทคัดย*อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ ๑ บทนํา
บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวของ
บทที่ ๓ อุปกรณและวิธีการทดลอง
บทที่ ๔ ผลการทดลอง
บทที่ ๕ อภิปรายผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
โรงเรียน...................................
ชื่อโครงงาน..............................
(สูงไมเกิน ๖๐ ซ.ม.)

๑๒๐. ซ.ม.

๖๐ซ.ม.

รางวัลชนะการประกวด
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

๓,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท

๖๐ ซ.ม.

พรอมถวยรางวัล
พรอมถวยรางวัล
พรอมถวยรางวัล

๒. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร(ประเภทสิ่งประดิษฐ)
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนยการเรียนรู( องคการบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น)
เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น.(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

“องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ใสสะอาด”

๒.๑ ขอบเขตการส*งโครงงานวิทยาศาสตรเข(าประกวด
๑. ผูมีสิทธิ์สงเขาประกวดเป,นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ ๑-๓)
๒. ผูมีสิทธิ์สงเขาประกวดเป,นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ ๔๖)
๓. ลักษณะของโครงงานที่สงเขาประกวด จะตองเป,นโครงงานที่เกี่ยวของกับงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
๔. ในแตละโรงเรียนสามารถสงเขาประกวดไดไมเกิน ๑ โครงงานตอชวงชั้น
๕. ใหมีนักเรียนทีมละ ๓ คน
๖. ใหมีอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ๑–๒ คน
๗. โครงงานที่สงเขาประกวดตองไมเป,นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผูอื่น หรือเป,นโครงงานที่เคยไดรับ
รางวัลใดๆมากอน
๘. มีการจัดสงใบสมัครภายใน เวลาที่กําหนด
๒.๒ กําหนดเวลาและสถานที่
๑. สงใบสมัครแจงความจํานงไปยัง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย ถนนหนาสนามกีฬา ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทร ๐๕๓ ๗๑๗๗๘๘
โทรสาร ๐๕๓ ๗๑๘๔๘๔ (ครู ช นนพร วงคเวีย น ครูม าณวิ กา จั บใจนาย:ผูประสานงาน) ภายในวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๖๑
๒. สงรายงานฉบับสมบูรณของแตละโครงงาน จํานวน ๓ ชุด โดยใชกระดาษพิมพสั้น A๔ ไปยังโรงเรียน
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ ภายในวันที่๑๔ สิงหาคม
๒๕๖๑ (การตัดสินเริ่มพิจารณาจากรายงานฉบับสมบูรณของโครงงานเป,นลําดับแรก)
๓. สงโครงงานพรอมกับติดตั้งแผนป\า ยโครงงานและลงทะเบียน ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ก*อนเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนยการเรียนรูองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ถนนศูนยราชการฝMNงหมิ่น ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เพื่อคณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณาผลงานและสัมภาษณผูเขาประกวดโครงงา น
๔. ใหโครงงานทุกโครงงานที่สงเขาประกวดจะตองแสดงตลอดในชวงงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
๒.๓ เกณฑการตัดสินการประกวดโครงงาน
การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป=นเด็ดขาด จะไมรับพิจารณาการประทวงใดๆทุกกรณีหลักเกณฑและ
รายละเอียดของการพิจารณาโครงงาน
๑.โครงงาน
(๔๐ คะแนน)
๑.๑ ความคิดริเริ่มสรางสรรค (ความแปลกใหมและนาสนใจในการศึกษา)
(๑๐ คะแนน)
๑.๒ การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร (แลวแตลักษณะทางวิชาการของโครงงานที่สง) (๑๐ คะแนน)
๑.๓ การแสดงใหเห็นถึงความรูความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา
(๑๐ คะแนน)
๑.๔ การแสดงหลักฐานการบันทึกขอมูลอยางเพียงพอ
(๑๐ คะแนน)
“องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ใสสะอาด”

๒. การเขียนรายงาน
(๑๕ คะแนน)
๒.๑ ความถูกตองของรายงานฉบับสมบูรณ
(๒ คะแนน)
๒.๒ การนําเสนอขอมูล (ในลักษณะรูปภาพ กราฟ ตาราง เหมาะสมกะทัดรัดและชัดเจน) (๕ คะแนน)
๒.๓ การใชภาษาคําศัพททางวิชาการ
(๓ คะแนน)
๒.๔ การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง
(๕ คะแนน)
๓. การจัดแสดงแผ*นป@ายโครงงาน
(๑๕ คะแนน)
๓.๑ ความเหมาะสมในการใชอุปกรณ
(๕ คะแนน)
๓.๒ ความคิดริเริ่มสรางสรรค
(๓ คะแนน)
๓.๓ ความสามารถในการจัดแสดงและสาธิตผลที่ศึกษา
(๕ คะแนน)
๓.๔ ความประณีตสวยงาม
(๒ คะแนน)
๔.การอภิปรายปากเปล*า
(๓๐คะแนน)
๔.๑ การนําเสนอ
(๑๕ คะแนน)
๔.๒ การตอบปMญหา
(๑๕ คะแนน)
บทคัดย*อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ ๑ บทนํา
บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวของ
บทที่ ๓ อุปกรณและวิธีการทดลอง
บทที่ ๔ ผลการทดลอง
บทที่ ๕ อภิปรายผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
โรงเรียน...................................
ชื่อโครงงาน..............................
(สูงไมเกิน ๖๐ ซ.ม.)
๖๐ซ.ม.

๑๒๐. ซ.ม.

๖๐ ซ.ม.
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รางวัลชนะการประกวด
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

๓,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท

พรอมถวยรางวัล
พรอมถวยรางวัล
พรอมถวยรางวัล

๓. การแข*งขันจรวดขวดน้ําประเภทยิงแม*นยํา
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนองคการบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น)
เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น.(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
๓.๑ ประเภทผู(เข(าแข*งขัน
๓.๑.๑ รับทีมเขารวมการแขงขันทั้งหมดไมเกินระดับละ ๓๐ ทีมแบงเป,น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน(ชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ ๑-๓)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ ๔-๖)
๓.๑.๒ แตละโรงเรียนสงทีมเขารวมการแขงขันไดไมเกิน ๒ ทีม
๓.๑.๓ แตละทีมประกอบดวยสมาชิกอยางนอย ๓ คนและไมเกิน ๕ คนโดยไมจํากัดระดับชั้นเรียน
๓.๑.๔ สงเขารวมการแขงขันในนามของโรงเรียนและมีอาจารยเป,นผูควบคุมทีม
ประเภทการแข*งขัน
ประเภทความแมนยําระยะ ๕๐ เมตร
๓.๒ กําหนดเวลาและสถานที่
๓.๒.๑ สงใบสมัครแจงความจํานงไปยัง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย ถนนหนาสนามกีฬา ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทร ๐๕๓
๗๑๗๗๘๘ โทรสาร ๐๕๓ ๗๑๘๔๘๔ (ครูชนนพร วงคเวียน ครูมาณวิกา จับใจนาย:ผูประสานงาน) ภายในวันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ระบุสมัครการแขงขันจรวดขวดน้ํากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร)
๓.๒.๒ การแขงขันจรวดขวดน้ําประเภทยิงแมนยํา
เริ่มลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. และเริ่มทําการแขงขัน ๐๙.๐๐ น. เป,นตนไป
ณ โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย(สนามฟุตบอล) อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย วันที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๖๑
๓.๓ เกณฑการตัดสินการแข*งขันจรวดขวดน้ําประเภทยิงแม*นยํา
การตัดสินของคณะกรรมการ ถือ เป= นเด็ ดขาด จะไมรับ การพิจ ารณาการประทวงใดๆ ทุ กกรณีหลักเกณฑและ
รายละเอียดของการพิจารณา

“องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ใสสะอาด”

ข(อกําหนดและกติกาเพิ่มเติม
ข(อกําหนดของจรวดขวดน้ํา
๑. เป,นจรวดขวดน้ําที่ทํามาจากขวด PET (พลาสติกชนิดใส) ขนาดมาตรฐานความจุไมเกิน๑.๒๕ลิตร
๒. การประดิษฐจรวดขวดน้ําไมจํากัดรูปแบบและไมจํากัดวัสดุที่ใชตกแตงและใหประดิษฐมาเองกอน
การแขงขันจริง
๓. เป,นจรวดขวดน้ําที่ตองใชแรงขับดันจากน้ําและแรงดันอากาศเทานั้น
๔. ผูเขาแขงขันตองนําปMdมลม (หรือสูบมือ) และฐานปลอยมาเอง (กรณีผูเขาแขงขันไมสามารถนําปMdมลม
หรือฐานปลอยมาไดทางคณะกรรมจัดการแขงขันจะมีดุลพินิจเพื่อใหยืมและขอใหเป,นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการ
แขงขัน)
ข(อกําหนดการลงทะเบียน
๑. ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ในวันที่ทําการแขงขันเริ่มการแขงขันเวลา ๐๙.๐๐ น. ( หากทีมที่
เขารวมการแขงขันมาชากวาเวลาที่กําหนดการเขารวมการแขงขันขอใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการ
แขงขันเทานั้น )
๒. ผูเขาแขงขันตองลงทะเบียนเพื่อรับทราบลําดับการปลอยจรวดขวดน้ําในแตละรอบ
๓. หลังจากลงทะเบียนผูเขาแขงขันจะไดรับใบบันทึกผลการแขงขัน (Passport)
ข(อกําหนดการเติมน้ํา
๑. ผูเขาแขงขันตองใชน้ําที่คณะกรรมการฯเตรียมใหเทานั้น
๒. ไมอนุญาตใหผูเขารวมการแขงขันผสมวัสดุใดๆลงไปลงน้ําที่บรรจุภายในจรวดขวดน้ํา
๓. กรณีที่คณะกรรมการฯตรวจสอบภายหลังและมีหลักฐานแสดงวาเจตนานําของเหลวและ/หรือวัสดุ
ใดๆบรรจุลงไปในจรวดขวดน้ําคณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์การเขารวมแขงขัน
๔. เมื่อเติมน้ําแลวใหผูเขาแขงขันรอคณะกรรมการฯเรียกเขาสูฐานปลอยตอไป
ข(อกําหนดการเติมความดัน
๑. การเติมแรงดันลมการแขงขันประเภทความแมนยําไมจํากัดการใชแรงดันลม
๒. ผูเขาแขงขันสามารถเติมแรงดันดวยตนเอง
๓. เมื่อเติมความดันแลวใหผูเขาแขงขันสามารถปลอยจรวดขวดน้ําได โดยสงสัญญาณบอกคณะกรรมการ
ทั้งนี้ตองอยูภายในกําหนดเวลา ๕ นาที
ข(อกําหนดการปล*อยจรวดขวดน้ํา
๑. ลําดับการแขงขันจะใหการจับฉลากหลังมีการลงทะเบียนเสร็จทุกทีมแลว
๒. ผูเขารวมแขงขันในลําดับตอไปตองเขามาเตรียมตัวใหพรอมในบริเวณที่กําหนดใหกอนที่ผูเขาแขงขัน
ลําดับกอนหนาจะทําการปลอยจรวดขวดน้ําแลวเสร็จโดยคณะกรรมการจะเรียกทีละ ๓ ทีมเพื่อเขาไปนั่งรอการ
ปลอยจรวดบริเวณที่คณะกรรมการจัดไวให
๓. เมื่อผูเขาแขงขันถึงเวลาเขาฐานปลอยจรวดจะตองติดตั้งฐานปลอยและจรวดขวดน้ําภายในบริเวณที่
กําหนดใหดวยตนเองใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน ๕ นาที
“องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ใสสะอาด”

๔. ใหผูแขงขันทําการปลอยจรวดขวดน้ําไดทีมละ๒รอบและจะบันทึกสถิติที่ดีที่สุดเทานั้นโดยในแตละ
รอบผูเขาแขงขันสามารถปลอยจรวดขวดน้ําได ๑ ครั้งเทานั้น
๔. ในกรณีที่จรวดขวดน้ําเกิดขอขัดของระหวางติดตั้งจรวดขวดน้ําเพื่อทําการปลอยผูเขาแขงขันสามารถ
ใชจรวดขวดน้ําสํารองและดําเนินการใหแลวเสร็จในเวลาที่กําหนดตามขอ ๓
๕. กรณีที่ใชเวลาในการปลอยจรวดขวดน้ําเกินเวลาที่กําหนดถือวาหมดสิทธิ์การแขงขันในรอบนั้น
๖. กรณีที่ทีมใดไมสามารถเขาแขงขันในลําดับที่กําหนดไวไดสามารถแจงเหตุผลที่เหมาะสมกับ
คณะกรรมการจั ด การแข* ง ขั น เพื่ อ เลื่ อ นการแข* ง ขั น ภายในรอบนั้ น ได( ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู* กั บ ดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะกรรมการจัดการแข*งขัน
๑. ผูเขารวมการแขงขันตองเตรียมอุปกรณป\องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการปลอยจรวดขวดน้ํามาดวย
ตนเองเชน หมวก แวนตา เสื้อกันฝน เป,นตน
๒. อุบัติเหตุใดๆที่เกิดขึ้นกับผูเขารวมการแขงขันในระหวางทําการแขงขันทางคณะกรรมการจัดการแขงขัน
จะไมรับผิดชอบไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
๓. ไมอนุญาตใหบุคคลอื่นซึ่งไมใชสมาชิกภายในทีมนั้นเขาไปภายในบริเวณพื้นที่ฐานปลอยจรวดขวดน้ํา
๔. ไมอนุญาตใหมีการซอมปลอยจรวดขวดน้ําในสนามแขงขันและบริเวณใกลเคียงในวันที่มีการแขงขัน
การบันทึกผลการแข*งขัน
๑. เมื่อผูเขาแขงขันปลอยจรวดขวดน้ําแลวใหนําใบบันทึกผลการแขงขัน (Passport) ไปที่กองอํานวยการ
เพื่อบันทึกสถิติ
๒. สถิติและผลการแขงขันที่เป,นทางการจะประกาศผลใหทราบหลังจากการแขงขันแลวเสร็จ
๓. หลังจากการปลอยจรวดขวดน้ําผูเขาแขงขันตองไปรับจรวดคืน ณ จุดรับจรวดขวดน้ําดวยตนเอง
การรับจรวดขวดน้ําคืน
๑. เมื่อผูเขาแขงขันปลอยจรวดขวดน้ําแลวใหนําใบบันทึกผลการแขงขัน (Passport) ไปขอรับจรวดขวด
น้ําคืนได ณ จุดคืนจรวดขวดน้ํา
๒. กรณีที่ผูเขาแขงขันนําจรวดขวดน้ําของผูเขาแขงขันทีมอื่นไปใชแขงขันโดยไมไดรับอนุญาต
คณะกรรมการฯของดการบันทึกสถิติในครั้งนั้นๆ
เกณฑการให(คะแนน
๑. ผูเขาแขงขันตองปลอยจรวดใหตกตรงเป\าหมายที่กําหนดไวที่ระยะ ๕๐ เมตรจากฐานปลอยจรวดขวด
น้ํา
๒. การบันทึกสถิติโดยวัดระยะทางจากจุดเป\าหมายถึงจุดตก(จุดที่จรวดขวดน้ําตกลงพื้นครั้งแรก)ระยะที่วัด
ไดในหนวยเป,นเมตรจุดทศนิยม๒หลักเทานั้น
๓. คณะกรรมการจัดการแขงขันอนุญาตใหผูควบคุมทีมเขารวมสังเกตการณการวัดระยะไดหากประสงคจะ
เขาสังเกตการณแตตองแจงใหคณะกรรมทราบกอนโดยใหอยูในบริเวณและเวลาที่กําหนดของคณะกรรมการเทานั้น
๔. ในกรณีที่จรวดตกออกนอกพื้นที่ที่กําหนดคณะกรรมการฯจะไมทําการบันทึกสถิติครั้งนั้นใหโดยวงกลมที่
กําหนดวัดจากจุดศูนยกลางมีรัศมี ๕.๐ เมตร
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๕. ใหทําการปลอยจรวดขวดน้ําได๒รอบๆละ๑ครั้งและจะบันทึกสถิติครั้งที่ดีที่สุดเพียงครั้งเดียว
รางวัลชนะเลิศการแข*งขันจรวดน้ํา
รางวัลชนะเลิศ
๑,๕๐๐ บาท
พรอมถวยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๑,๒๐๐ บาท
พรอมถวยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๑,๐๐๐ บาท
พรอมถวยรางวัล
๔. การแข*งขันหุ*นยนตอัตโนมัติ (Automatic Control)
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยการเรียนรู(องคการบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น)
เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น.(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
๔.๑ ประเภทผู(เข(าแข*งขัน
๔.๑ ระดับมัธยมศึกษา ป&ที่ ๑ – ๓
๔.๒ ระดับมัธยมศึกษา ป&ที่ ๔ – ๖
การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ (Automatic Control) หมายถึง การนํามอเตอร อุปกรณไฟฟ\าวัสดุ
ทางกลศาสตรที่อาจมีการใชแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสหรือตัวตรวจจับชนิดตางๆ และใชอุปกรณทั่วไปอยางไมจํากัด
มาออกแบบประกอบเป, น หุ นยนตที่ เ คลื่ อ นไหวหรื อ เคลื่ อ นที่ ไ ด ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตองใชระบบ สมองกล
(Computer System) ชนิดใดชนิดหนึ่ง และ/หรือ มีการเขียนโปรแกรมใหคอมพิวเตอรเพื่อควบคุม การทําภารกิจ
แบบอัตโนมัติ
หลังเริ่มตน ขับเคลื่อนหุนยนตดวยสวิทซเปnด - ปnดเพียงครั้งเดียว ระหวางการแขงขัน หามใชอุปกรณควบคุมใดๆ ทั้ง
แบบมี สาย ไรสาย หรือแบบสั ญ ญาณวิ ท ยุ ในการสงสัญ ญาณไปยั งหุ นยนต ผลการแขงขั นขึ้ น อยู กั บ การเขี ย น
โปรแกรมควบคุมกลไกทําใหหุนยนตสามารถปฏิบัติภารกิจตามโจทยกําหนดไดทันเวลา
รายละเอียดการแข*งขัน
๑. สนามแข*งขัน
๑.๑ รายละเอียดภายในสนาม
๑.๑.๑ สนามมีลักษณะเป,นรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดความ กวาง ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
ความยาว ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร
๑.๑.๒ พื้นที่เก็บกระปoองมี ๒ สี คือสีขาวและสีดํา มีขนาดความกวาง ๒๕๐ มิลลิเมตรและ
ความยาว ๒๕๐ มิลลิเมตร
๑.๑.๓ พื้นที่จุดเริ่มตนเป,นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดความกวาง ๒๕๐ มิลลิเมตรและความ
ยาว ๒๕๐ มิลลิเมตร
๑.๒ วัตถุและอุปกรณภายในสนาม
๑.๒.๑ กระปoอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๕๐ มิลลิเมตร สูง ๑๐๐ มิลลิเมตร น้ําหนักไมเกิน
๕๐ กรัม มี จํานวน ๑๐ อัน
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๒. คุณสมบัติของหุ*นยนต
๒.๑ หุนยนตที่ใชในการแขงขัน มีขนาดความกวางไมเกิน ๒๕๐ มิลลิเมตร ความยาว ไมเกิน
๒๕๐ มิลลิเมตร และความสูงไมเกิน ๒๕๐ มิลลิเมตร
๒.๒ หุนยนตที่ใชแขงขัน ๑ ตัว ไมจํากัดชนิดของวัสดุ และอุปกรณ รวมทั้งจํานวนมอเตอรและ
เซนเซอรที่ใช
๒.๓ หุนยนตตองทํางานโดยอัตโนมัติเทานั้น ไมใหควบคุมดวยรีโมท
๒.๔ ใหใชคอมพิวเตอร 1 เครื่องสําหรับเขียนโปรแกรม โดยไมจํากัดซอฟแวร
๒.๕ หามใชชองสั ญ ญาณสื่ อสารทุ ก ชนิ ด เพื่ อ การควบคุ ม หุ นยนตในระหวางแขงขั น (ปn ด
ชองสัญญาณ)
๓. กฎและกติกาการแข*งขัน หุนยนตมีภารกิจตองเคลื่อนที่ไปตามเสนสีดําเทานั้น (เซนเซอรหรือลอ
ครอมอยูบนเสน) เพื่อไปดันกระปoอง ใหออกจากจุดตั้งจนครบทุกกระปoองและนําหุนยนตกลับมาที่จุดเริ่มตนภายใน
ระยะเวลา ๒๔๐ วินาที ทีมใดไดคะแนนสูงสุดจะเป,นผูชนะ
๓.๑ วิธีการแข*งขัน
๓.๑.๑ กอนเขาสนามแขงขัน อุปกรณทุกชิ้นของหุนยนตตองไมมีการประกอบมากอน
(ใหแยก ชิ้นสวนทุกชิ้น)
๓.๑.๒ การประกอบหุนยนตภายในพื้นที่ที่คณะกรรมการกําหนด
๓.๑.๓ ใหเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตดวยตัวเองภายในพื้นที่ที่คณะกรรมการกําหนด
๓.๑.๔ เมื่อถึงเวลาแขงขัน ทีมผูเขาแขงขันจะตองนําหุนยนตมาวางที่จุดเริ่มตน และรอ
สัญญาณ แขงขันจากกรรมการ
๓.๑.๕ เมื่อกรรมการใหสัญญาณแขงขันหุนยนตจึงเริ่มทําภารกิจ โดยทํางานแบบอัตโนมัติ
ไมอนุญาตใหควบคุมหุนยนตโดยวิธีอื่นใด เชน ควบคุมดวยรีโมท ควบคุมดวยระบบ ชองสัญญาณ เป,นตน
๓.๑.๖ ทีมที่เขาแขงขันตองดันกระปoองใหออกจากพื้นที่ตั้งกระปoองจนครบทุกกระปoอง และ
นําหุนยนตกลับมาที่จุดเริ่มตน ถือวาทําภารกิจเสร็จสมบูรณ
๓.๒ วิธีนับคะแนน
๓.๒.๑ ดันกระปoองออกจากพื้นที่ตั้งกระปoอง โดยที่กระปoองไมลม+๑๐ คะแนน
๓.๒.๒ หุนยนตดันกระปoองจนครบทุกกระปoอง และกลับมาที่จุดเริ่มตน ถือวาทําภารกิจ
เสร็จสมบูรณ +๓๐ คะแนน
๓.๒.๓ ถากระปoองลมและออกจากพื้นที่ตั้งกระปoอง+๓ คะแนน
๓.๒.๔ ถากระปoองที่ดันลมแลวไปชนกระปoองที่ออกนอกพื้นที่ตั้งสมบูรณแลว ถือวาเป,น
กระปoองที่ลมทั้งคู
๓.๒.๕ หุนยนตขัดของขณะแขงขันและตองเริ่มใหม -๕ คะแนน
๓.๒.๖ หุนยนตไมขัดของขณะแขงขัน แตตองการเริ่มใหม (Retry) -๕ คะแนน
“องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ใสสะอาด”

๓.๓ การขอเริ่มต(นใหม* (Retry)
๓.๓.๑ ผูเขาแขงขันขอเริ่มตนใหมตองใหกรรมการตัดสินอนุญาตกอน จึงเริ่มตนใหมได และ
นํา หุนยนตไปวางที่จุดเริ่มตน
๓.๓.๒ ผูเขาแขงขันสามารถขอเริ่มตนใหมไดไมจํากัดจํานวนครั้ง แตจะถูกตัดคะแนนครั้งละ
๕ คะแนน และวัตถุที่อยูในสนามตองอยูในตําแหนงเดิม โดยถือเป,นอุปสรรคของการ แขงขัน
๓.๔ ข(อบังคับ
๓.๔.๑ กรณีที่หุนยนตขัดของขณะแขงขัน ผูแขงขันสามารถนําหุนยนตมาแกไขได ณ จุดที่
คณะกรรมการกําหนดให เมื่อแกไขเสร็จตองนํา หุนยนตไปวางที่จุดเริ่มตนเพื่อเริ่มการ แขงขันใหม แตจะถูกตัด
คะแนนทุกครั้งที่มีการแกไขครั้งละ ๕ คะแนน และเวลาในการ แขงขันจะดําเนินตอไปจนครบระยะเวลาที่กําหนดไว
การเริ่มตนแขงขันใหมจะนับ คะแนนใหเฉพาะภารกิจที่ทําไดกอนหนานี้เทานั้น
๓.๔.๒ กรณีที่หุนยนตไมสามารถออกจากจุดเริ่มตนหรือออกจากจุดเริ่มตนแลวไมสามารถ
ทํา ภารกิจตอได (หยุดอยูกับที่) ภายในเวลา ๒๐ วินาทีกรรมการใหเริ่มตนใหม
๓.๔.๓ แตละทีมแขงได ๒ รอบ และนําคะแนนสูงสุด มาเรียงลําดับหาผูชนะ
๓.๔.๔ กรณีที่ทําภารกิจสําเร็จแตคะแนนเทากันจะพิจารณาทีมแขงขันที่ใชเวลานอยที่สุด
และ จํานวนครั้งที่เริ่มตนใหมนอยที่สุด เป,นผูชนะ
๓.๔.๕ กรณี ที่ห มดเวลาและทํา ภารกิ จ ไมสํ า เร็ จ แตคะแนนเทากัน จะพิจ ารณาน้ํ า หนั ก
หุนยนตของ ทีมที่มีน้ําหนักที่นอยที่สุดและจํานวนครั้งที่เริ่มตนใหมนอยที่สุด เป,นผูชนะ
๓.๔.๖ ไมอนุญาตใหผูควบคุมทีมและบุคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปในพื้นที่แขงขัน
๓.๔.๗ ไมอนุญาตใหทีมที่เขาแขงขันนําหุนยนตออกจากพื้นที่ที่คณะกรรมการกําหนดใน
ระหวาง การแขงขัน
รางวัลชนะเลิศการแข*งขัน
รางวัลชนะ
๒,๕๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
๒,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
๑,๕๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
๕. กิจกรรมการแข*งขันตอบปVญหาทางวิทยาศาสตร
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ องคการบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น)
เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น.(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
๑. ประเภทผู(เข(าประกวด
๑.๑ มัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ ๑-๓)
๑.๒ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ ๔-๖)
๑.๓ แตละโรงเรียนสงไดไมเกิน ๑ ทีม ในแตละระดับชั้น ทีมละ ๓ คน
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๒. กําหนดเวลาและสถานที่
๒.๑ สงใบสมัครแจงความจํานงไปยัง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย ถนนหนาสนามกีฬา ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร ๐๕๓ ๗๑๗๗๘๘ โทรสาร ๐๕๓ ๗๑๘๔๘๔ (ครูชนนพร วงคเวียน ครูมาณวิกา จับใจนาย:ผูประสานงาน)
ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒.๒ การแขงขันตอบปMญหา
มัธยมศึกษาตอนตนเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
มัธยมศึกษาตอนปลายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ ศูนยการเรียนรูองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ถนนศูนยราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
๓. เกณฑการตัดสินการแข*งขันตอบปVญหาวิทยาศาสตร
การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป=นเด็ดขาด จะไมรับพิจารณาการประทวงใดๆทุกกรณีหลักเกณฑและ
รายละเอียดของการพิจารณา
๓.๑ การแข*งขันการตอบปVญหาวิทยาศาสตร ระดับ ม.ต(น ทีมละ ๓ คน
๓.๑.๑. ขอสอบมี ๒ ตอน ๕๐ คะแนน
ตอนที่ ๑ ขอสอบปรนัย จํานวน ๔๐ ขอ (๔๐ คะแนน)
เนื้อหาเป,น เนื้อหาความรูวิทยาศาสตร จํานวน ๓๐ ขอ ( ๓๐ คะแนน) และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร จํานวน ๑๐ ขอ (๑๐ คะแนน) ใชเวลา ๑ ชั่วโมง (๖๐ นาที)
ตอนที่ ๒ ขอสอบอัตนัย จํานวน ๑๐ ขอ (๑๐ คะแนน) เป,นเนื้อหาเกี่ยวกับความรูทั่วไป
ใชเวลา ๒๐ นาที
๓.๒ กติกาการแข*งขันการตอบปVญหาวิทยาศาสตร ระดับ ม.ปลาย ทีมละ ๓ คน
๓.๑.๒. ขอสอบ มี ๒ ตอน ๕๐ คะแนน
ตอนที่ ๑ ขอสอบปรนัย จํานวน ๔๐ ขอ ( ๔๐ คะแนน)
เนื้อหาฟnสิกส, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตรกายภาพ, ดาราศาสตรและความรูทั่วไป ใชเวลาทํา
ขอสอบ ๑ ชั่วโมง ( ๖๐ นาที )
ตอนที่ ๒ ขอสอบอัตนัย ๑๐ ขอ (๑๐ คะแนน)
เนื้อหาฟnสิกส, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตรกายภาพ, ดาราศาสตร และความรูทั่วไป
ใชเวลา ๒๐ นาที
รางวัลชนะเลิศการแข*งขัน
รางวัลชนะเลิศ
๑,๒๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๙๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๖๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
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๖. การแข*งขันคิดเลขเร็ว
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ องคการบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น)
เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น.(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
๖.๑ กําหนดเวลาและสถานที่
ใหนักเรียนที่เขารวมการแขงขันทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรายงาน
ตัว ณ อบจ.เชียงราย ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. หากไมมีการรายงานตัวตามกําหนดถือวาสละสิทธิ์ ในการเขา
รวมการแขงขัน วิธีการดําเนินการแขงขันมีรายระเอียดดังนี้
๑.ระดับชั้นผู(เข(าแข*งขัน
๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ ๑-๓)
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ ๔-๖)
๒.ประเภทผู(เข(าแข*งขัน ประเภทเดี่ยว แตละโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเขารวมการแขงขันแตละระดับได
ไมเกินโรงเรียนละ ๒ คน
๖.๒ วิธีการแข*งขัน
๖.๒.๑ รอบคัดเลือก
๑. คณะกรรมการสุมตัวเลขโดดมา ๕ ตัว พรอมทั้งคําตอบผลลัพธ ๒ หลัก จํานวน ๒๐ ขอ โดยฉาย
โจทยบนโปรเจคเตอร แลวเริ่มจับเวลา โดยจะจับเวลาหลังจากคณะกรรมการบอกวา “จับเวลา” โดยจะจับเวลา
ขอละ ๔๐ วินาที
๒. ผูเขารวมกาแขงขันคํานวณกาคําตอบที่ตองการ โดยใชตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร ไดแก การ
บวก(+) การลบ(-) การคูณ(×) การหาร(÷) แฟกทอเรียล(n!) ยกกําลัง(

) และกรณฑที่ ( √ ) (กรณีการถอด

รากที่ n ลําดับที่ของรากเป,นจํานวนเต็มบวก n จํานวนแรก และในการถอดราก ถาไมใชรากที่ ๒ ตองใสอันดับที่
ของรากจากตัวเลขที่สุมมา) เพื่อหาจํานวนที่เทากับคําตอบหรือใกลเคียงกับคําตอบมากที่สุด ซึ่งผลลัพธที่ไดตอง
เป,นจํานวนเต็มบวกเทานั้น ในการคํานวณจะอนุญาตใหใชเลขโดดแตละตัวเพียงครั้งเดียวเทานั้นและตองใชเลขโดด
ทั้ง ๕ตัวใหครบในการคํานวณ
๓. กรณีเลขโดด ๕ ตัว ปรากฏ เลข ๐ ซ้ํากัน กรรมการจะทําการสุมโจทยใหมและกรณีที่ไดเลขโดด
ซ้ํากันมากกวา ๓ ตัว จะทําการสุมโจทยใหม
๔. เมื่อผูที่เขาแขงขันคํานวณหาคําตอบที่ตองการแลว ผูที่เขาแขงขันตองกดสัญญาณไฟพรอมวาง
ปากกา และยุติคํานวณ กรรมการจะถามวา คําตอบที่ไดคือเทาไร ซึ่งคําตอบที่ไดหามเปลี่ยนแปลงภายหลังในตอน
ที่กรมการจะหยุดเวลาเพื่อใหผูที่กดสัญญาณไฟตอบ
“องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ใสสะอาด”

๕. ถาผูที่เขาแขงขันแสดงคํานวณคําตอบโดยใชเลขโดด ๕ ตัว ไดถูกตองตรงกับผลลัพธที่สุมไดผูที่เขา
แขงขันผูนั้นจะไดรับคะแนนในขอนี้ไป แตถาแสดงวิธีคํานวณผิดพลาดผูที่แขงขัน คนนั้นจะหมดสิทธิ์ในเกมการเลน
ขอนั้น
๖.ถาผูที่เขาแขงขันไดคําตอบไมตรงกับผลลัพธที่สุมได หลังจากตอบเสร็จแลวกรรมการจะจับเวลา
ตอไป ผูแขงขันที่เหลือก็สามารถคิดคํานวณตอไปภายในเวลาที่เหลือเมื่อครบกําหนดเวลาพิธีกรจะใหผูที่เขาแขงขัน
ที่คํานวณคําตอบที่ใกลเคียงที่สุด เป,นผูแสดงวิธีคํานวณกอนและใหผูเขาแขงขันที่สามารถหาคําตอบไดใกลเคียงใน
ลําดับถัดมาแสดงวิธีคํานวณถาแสดงวิธีคํานวณผิดพลาด
๗. การแขงขันรอบนี้ ดํ าเนินการสุมตัวเลข ๒๐ ขอ ผู ที่มีคะแนนสู งสุดใน ๘ อั นดับแรกเป, นผูผาน
เขารอบที่ ๒ แตถามีผูเขารวมแขงขัน ๒ คน ขึ้นไปที่ไดคะแนนสูงสุดเทากัน ก็จะใหผูเขาแขงขันนั้นมาแขงกันอีกที
ละขอเพื่อหาคนชนะเพื่อหาคนเขาสูรอบที่ ๒
๖.๒.๒ รอบที่ ๒ และรอบชิงชนะเลิศ
๑. การแขงขันรอบนี้ ดําเนินการสุมตัวเลข ๒๐ ขอ ซึ่งแบงเป,นสุมตัว เลขโดดมา ๕ ตัวพรอมทั้ง
คําตอบผลลัพธ ๒ หลัก จํานวน ๑๖ ขอ และสุมตัวเลขโดดมา ๕ ตัว พรอมทั้งคําตอบผลลัพธ ๓ หลัก จํานวน ๔
ขอ
๒. การดําเนินการแขงขันดําเนินการเหมือนรอบคัดเลือก
๖.๓ เกณฑการให(คะแนน
๖.๓.๑ โจทยที่มีคําตอบผลลัพธ ๒ หลัก มีคะแนนขอละ ๑ คะแนน
๖.๓.๒ โจทยที่มีคําตอบผลลัพธ ๓ หลัก แยกพิจารณา ๒ กรณี ดังนี้
- ถาคําตอบที่ไดตรงกับผลลัพธที่สุมได มีคะแนนขอละ ๒ คะแนน
- ถาคําตอบที่ไดใกลเคียงกับผลลัพธที่สุมได มีคะแนนขอละ ๑ คะแนน
๖.๔ รางวัลการแข*งขัน
เกียรติบัตรระดับรางวัลชนะเลิศผูที่ไดคะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑-๓ ในรอบชิงชนะเลิศเกียรติบัตร
ระดับรองชนะเลิศอันดับ ๑ ผูที่ไดคะแนนสูงสุดลําดับที่ ๔-๖ ในรอบชิงชนะเลิศเกียรติบัตร
ระดับรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผูที่ไดคะแนนสูงสุดลําดับที่ ๗-๘
ผลการตัดสินของกรรมการถือเป,นที่สิ้นสุด
รางวัลชนะเลิศการแข*งขัน
รางวัลชนะเลิศ

๑,๒๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

๙๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

๖๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล

“องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ใสสะอาด”

***หมายเหตุ สงใบสมัครแจงความจํานงไปยัง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย ถนนหนาสนามกีฬา ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐โทร ๐๕๓
๗๑๗๗๘๘ โทรสาร ๐๕๓ ๗๑๘๔๘๔ (ครูชลนที กาศมณี : ผูประสนงาน)ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
๗. การแสดงทางวิทยาศาสตร ( Science Show )
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยการเรียนรู( องคการบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต(น)
เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น.(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
๗.๑. ประเภทผู(เข(าแข*งขัน
๗.๑.๑ มัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ ๑-๓)
๗.๑.๒ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ ๔-๖)
๗.๑.๓ แตละโรงเรียนสงไดไมเกิน ๑ ทีม ในแตละระดับชั้น ทีมละ ๓ คน
๗.๒. กําหนดเวลาและสถานที่
๗.๒.๑ สงใบสมัครแจงความจํานงไปยังกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย ถนนหนาสนามกีฬา ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร ๐๕๓ ๗๑๗๗๘๘ โทรสาร ๐๕๓ ๗๑๘๔๘๔ (ครูชนนพร วงคเวียน ครูมาณวิกา จับใจนาย:ผูประสานงาน)
ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
๗.๒.๒ การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร
มัธยมศึกษาตอนตน เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
มัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐ น.
ณ ศูนยการเรียนรู องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงรายวันที่ ๑๗ สิง หาคม
๒๕๖๑
๗.๓. เกณฑการตัดสินการแข*งขันการแสดงทางวิทยาศาสตรการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป=นเด็ดขาด จะ
ไมรับการพิจารณาการประทวงใดๆ ทุกกรณี
หลักเกณฑและรายละเอียดของการพิจารณา
๗.๔. เกณฑการให(คะแนน (คะแนนเต็ม๑๐๐คะแนน)
๑. เนื้อหาถูกตองเป,นปMจจุบัน
๑๕ คะแนน
๒. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๒๐ คะแนน
๓. องคประกอบ (การแตงกายฉากแสงสีเสียง)
๑๐ คะแนน
๔. เทคนิคลีลาการแสดงการใชภาษาถูกตองเหมาะสม
๒๐ คะแนน
๕. เวลาในการแสดงอยูในชวงที่พอเหมาะตามกําหนด
๕ คะแนน
๖. ความปลอดภัยในการแสดง
๕ คะแนน
๗. ผูชมมีสวนรวมในการแสดง
๑๐คะแนน
๘. การนําความรูไปประยุกตใช
๑๕ คะแนน
“องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ใสสะอาด”

รายละเอียดของการแข*งขันเพิ่มเติม
เวลาใชในการแขงขันทีมละ ๑๐ – ๑๕ นาที
( การตัดคะแนนจากการใชเวลาไมถึง ๑๐ นาที หัก๒คะแนน / เกิน ๑๕ นาทีนาทีละ ๑ คะแนน )
รางวัลชนะเลิศการแข*งขัน
รางวัลชนะเลิศ
๑,๕๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
๑,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
๘๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
๘. การประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตรด(วยคอมพิวเตอร
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยการเรียนรู( องคการบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.(ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต(น)
เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น.(ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย)
๘.๑ ประเภทผู(เข(าแข*งขัน
๘.๑.๑ ประถมศึกษาตอนตน (ชั้นประถมศึกษาป&ที่ ๑-๓)
๘.๑.๒ ประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาป&ที่ ๔-๖)
๘.๑.๓ แตละโรงเรียนสงไดไมเกิน ๒ คน
๘.๒ กําหนดเวลาและสถานที่
๘.๒.๑ สงใบสมัครแจงความจํานงไปยัง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย ถนนหนาสนามกีฬา ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร ๐๕๓ ๗๑๗๗๘๘ โทรสาร ๐๕๓ ๗๑๘๔๘๔ (ครูชนนพร วงคเวียน ครูมาณวิกา จับใจนาย:ผูประสาน) ภายใน
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
๘.๒.๒ การแขงขันการประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ประถมศึกษาตอนตน เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
ประถมศึกษาตอนปลาย เวลา๑๓.๐๐- ๑๕.๓๐ น.
ณ ศูนยการเรียนรู องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงรายวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
๘.๓ หลักเกณฑการแข*งขัน
๘.๓.๑ ใชโปรแกรม Paint, Photoshop, Illustrator ในการแขงขัน
๘.๓.๒ หนวยจัดแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการแขงขันใหคนละ ๑ เครื่อง
๘.๓.๓ นักเรียนวาดภาพตามหัวขอที่คณะกรรมการกําหนด
๘.๓.๔ หามนํา เอกสาร วัสดุ อุปกรณบันทึกขอมูลและอุปกรณสื่อสารทุกประเภท เขาไปในหองแขงขัน
หากฝyาฝzนจะปรับใหออกจากการแขงขัน
๘.๓.๕ ใชเวลาแขงขัน ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๘.๓.๖ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป,นที่สิ้นสุด
“องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ใสสะอาด”

๘.๔ เกณฑการให(คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๘.๔.๑ ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา
๓๐ คะแนน
๘.๔.๒ ความคิดสรางสรรค
๓๐ คะแนน
๘.๔.๓ ความสวยงาม
๒๐ คะแนน
๘.๔.๔ การจัดองคประกอบของภาพ
๒๐ คะแนน
ทั้ ง นี้ เกณฑการใหคะแนนยอยแตละรายการอยู ในดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการจะกํ า หนด
แตคะแนนรวมใหเป,นไปตามเกณฑการใหคะแนนตามรายการขางตน
๘.๕ เกณฑการตัดสิน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ผูที่ไดคะแนนสูงสุดเป,นผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศและผูที่มีคะแนนรองลงมาจะเป,นผูไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ และ รองชนะเลิศอันดับ ๒
รางวัลชนะเลิศการประกวด
รางวัลชนะเลิศ
๘๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๕๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๓๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
๙. การปV[นดินน้ํามันตามจินตนาการ
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยการเรียนรู องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
๙.๑. ประเภทผู(เข(าประกวด
๙.๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ ๔-๖
๙.๒. กําหนดเวลาและสถานที่
๙.๒.๑ สงใบสมัครแจงความจํานงไปยัง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย ถนนหนาสนามกีฬา ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทร ๐๕๓ ๗๑๗๗๘๘
โทรสาร ๐๕๓ ๗๑๘๔๘๔ (ครูชนนพร วงคเวีย น ครูมาณวิกา จับใจนาย:ผู ประสานงาน) ภายในวั นที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๖๑
๙.๒.๒ การเขาประกวดปMdนดินน้ํามันตามจินตนาการ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ ๔-๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนยการเรียนรูองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย วันที่๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อคณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณาผลงาน
๙.๓. เกณฑการตัดสินการประกวด
๙.๓.๑ ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
- ประเภททีม ๒ คน
- ตัวแทนโรงเรียนๆละ ๑ ทีม
๙.๓.๒ สื่อ วัสดุอุปกรณประกอบการปMdนและวัสดุอื่นๆ เชน ดินน้ํามัน กระดาน กลอง กระดาษรอง
(ขนาด ๔๐ ×๕๐ ช.ม.) กระดาษสี ฯลฯ (ผูเขาแขงขันเตรียมมาเอง)
“องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ใสสะอาด”

๙.๓.๓ เกณฑการใหคะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
๑. เรื่องราวสอดคลองกับชื่อเรื่อง
๒๐
๒. ความคิดสรางสรรค
๓๕
๓. ความประณีตสวยงาม
๒๕
๔. องคประกอบอื่น
๑๐
๕. กระบวนการปฏิบัติงาน
๑๐
๙.๓.๔ เวลา ๒ ชั่วโมง
๙.๓.๕ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป,นสิ้นสุด
รางวัลชนะเลิศการแข*งขัน
รางวัลชนะเลิศ
๑,๒๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
๑,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๘๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๐.การประกวดวาดภาพวันวิทยาศาสตร
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยการเรียนรู องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
๑๐.๑ ประเภทผู(เข(าประกวด
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ ๔-๖
๑๐.๒. กําหนดเวลาและสถานที่
๑๐.๒.๑ สงใบสมัครแจงความจํานงไปยัง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย ถนนหนาสนามกีฬา ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทร ๐๕๓ ๗๑๗๗๘๘
โทรสาร ๐๕๓ ๗๑๘๔๘๔ (ครูชนนพร วงคเวีย น ครูมาณวิกา จับใจนาย:ผู ประสานงาน) ภายในวั นที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๐.๒.๒ การเขาประกวดวาดภาพวันวิทยาศาสตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ ๔-๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนยการเรียนรูองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย วันที่๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อคณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณาผลงาน
๑๐.๓. เกณฑการตัดสินการประกวด
๑๐.๓.๑ ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน ประเภทเดี่ยว
- สงเขารวมแขงขันโรงเรียนละไมเกิน ๒ คน
๑๐.๓.๒ สื่อ วัสดุอุปกรณประกอบการวาดภาพ ดินสอ สีไม ยางลบ ไมบรรทัด กระดาษ(ขนาด ๔๐ ×๕๐ช.
ม.) (ผูเขาแขงขันเตรียมมาเอง)

“องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ใสสะอาด”

๑๐.๓.๓ เกณฑการใหคะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
๑. เรื่องราวสอดคลองกับชื่อเรื่อง
๒. ความคิดสรางสรรค
๓. ความประณีตสวยงาม
๔. องคประกอบอื่น
๕. กระบวนการปฏิบัติงาน
๑๐.๓.๔ เวลา ๒ ชั่วโมง
๑๐.๓.๕ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป,นสิ้นสุด
รางวัลชนะเลิศการแข*งขัน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

๑,๐๐๐ บาท
๘๐๐ บาท
๕๐๐ บาท

๒๐
๓๕
๒๕
๑๐
๑๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

พรอมถวยรางวัล
พรอมถวยรางวัล
พรอมถวยรางวัล

๑๑. การประกวดเครื่องแต*งกายจากวัสดุเหลือใช(
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนยการเรียนรู( องคการบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.
๑๑.๑ ประเภทผู(เข(าประกวด
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาป&ที่ ๔-๖) ทีมละ ๕ คน
๑๑.๒ กําหนดเวลาและสถานที่
๑1.๒.๑ สงใบสมัครแจงความจํานงไปยัง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย ถนนหนาสนามกีฬา ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร ๐๕๓ ๗๑๗๗๘๘ โทรสาร ๐๕๓ ๗๑๘๔๘๔ ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๑.๓ เกณฑการประกวด
เครื่องแตงกายจากวัสดุเหลือใช หมายถึง การนําสิ่งของตาง ๆ ที่ใชประโยชนแลวและมีสวนที่เหลือทิ้งไว
หรือวัสดุอุปกรณที่ไมเป,นที่ตองการจะใชอีกตอไป เชน วัสดุเหลือใชในครัวเรือน วัสดุเหลือใชจากการทํา
เกษตรกรรม วัสดุเหลือใชจากรานคา หรือสถานประกอบการ สถานบริการตางๆ ในชุมชน เป,นตน ซึ่งไมใชวัสดุ
อันตราย
มาประดิษฐขึ้นใหม เพื่อใชเป,นเครื่องแตงกาย อันประกอบดวย เสื้อผา กางเกง กระโปรง อาจมี
หรือไมมีเครื่องประกอบชุดแตงกายก็ได ทั้งนี้ ชุดเครื่องแตงกายที่ประดิษฐขึ้นมานั้นจะตองมีความคงทน สามารถ
นํามาสวมใสและใชประโยชนไดจริง

“องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ใสสะอาด”

ลําดับ
เกณฑการตัดสิน
๑. ประโยชนใช(สอย (Functionality)
สามารถนําไปใชงานในชีวิตประจําวันไดจริง
ความคงทนของสิ่งประดิษฐ
๒. ความเหมาะสม /ประสิทธิภาพ (Appropriateness /Efficiency)
ความละเอียดประณีตของผลงาน
ขนาดของรูปทรงมีความเหมาะสมไดสัดสวน
๓. ความคิดริเริ่มสร(างสรรค (Innovation/creativity/Originality)
เป,นความคิดแปลกใหม และซับซอนที่คนอื่นก็คิดไมถึง
การออกแบบสามารถประดิษฐ/ผลิตไดงาย
๔. มิติที่เป=นมิตรกับสิ่งแวดล(อม
๕. ประดิษฐจากวัสดุเหลือใช(ในครัวเรือนหรือท(องถิ่น
๖. การพัฒนาและต*อยอดเชิงพาณิชย
รวม
๑๐๐

คะแนน
๓๐
๑๕
๑๕
๒๐
๑๐
๑๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

หมายเหตุ หามเตรียมอุปกรณที่สําเร็จหรือทํามากอน จะถูกตัดสิทธิ์การแขงขัน
รางวัลชนะเลิศการประกวด
รางวัลชนะเลิศ
๓,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๒,๕๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๒,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
หมายเหตุ ผลงานที่เขารวมแขงเฉพาะรายการที่ไดรับรางวัล ทางองคการบริหารสวนจังหวัด เชียงราย
ขอสงวนสิทธิ์เก็บรางวัล
เปn ด รั บ สมั ค ร ตั้ ง แตบั ด นี้ จนถึ ง วั น ที่ ๑๔ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ โดยสงใบสมั ค รไดที่ โ รงเรี ย น
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย หรือสงใบสมัครไดที่ โทรสาร ๐๕๓ ๗๑๘๔๘๔ สอบถามรายละเอียด เบอรโทร
๐๕๓ ๗๑๗๗๘๘ และสามารถสอบถามไดที่ นางชนนพร วงคเวียน ๐๘ ๘๒๖๔ ๗๖๕๙,นาวมาณวิกา จับใจนาย
๐๘ ๓๓๒๔ ๑๐๒๖
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนโรงเรียนตางๆสงกิจกรรม ดังกลาวเขารวมประกวด
ในครั้งนี้พรอมเพรียงกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

(นายเทอดเกียรติ สุกใส)
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

