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เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ปีการศกึษา 2557 คร้ังที่ 64 

สรุปกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

ช่ือกิจกรรม 
เขตพ้ืนท่ี/ระดับช้ัน 

 

 

ประเภท 

 

หมายเหตุ 
สพป. สพม. 

ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 
๑.  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์      ทีม  ๓  คน  

๒.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง 

     ทีม  ๓  คน  

๓.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

     ทีม  ๓  คน  

๔.  การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science  Show) 

     ทีม  ๓  คน  

๕.  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

    ทีม  ๒  คน  

  4 5 5 5  

รวม 1    

 ๑๐ ๑๐ 
รวม  ๕  กิจกรรม ๒๐  รายการ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ)  นกับนิน้อย สพฐ. 
 

 
ช่ือกิจกรรม 

เขตพ้ืนท่ี/ระดับช้ัน 
 

 
ประเภท 

 
 

หมายเหตุ สพป. สพม. 
ป.๑-ป.๓ ป.๔-ป.๖ ม.๑-ม.๓ ม.๑-ม.๓ ม.๔-ม.๖ 

๑)  การแข่งขันเคร่ืองร่อนกระดาษพับ   

      
  

 
 

 
๒ คน  ครู ๑ คน 

๒)  การแข่งขันเคร่ืองร่อน ประเภทร่อน
ไกล   

 
 

 
 

 
 

๒ คน ครู ๑ คน 

๓)  การแข่งขันเคร่ืองร่อน ประเภทร่อน
นาน 

 
 

 
 

 
 

๒ คน ครู ๑ คน 

๔)  การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบิน     
ขึ้นจากพื้น) 

 
 

   
 

๒ คน ครู ๑ คน 

๕)  การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง 
ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) 

 
 

   
 

๒ คน ครู ๑ คน 

รวม 
๑ ๒ ๒ ๒   

5 2 
                 รวม 5 กิจกรรม ๗  รายการ  
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1.  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 1.1  นักเรียนระดับชั้น  ป. 4-6   

1.2  นักเรียนระดับชั้น  ม. 1-3   
1.3  นักเรียนระดับชั้น  ม. 4-6  

2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  (ประเภททีม  3  คน) 
 2.1  ระดับชั้น  ป. 4-6  จ านวน  1  ทีม 

2.2  ระดับชั้น  ม. 1-3 สังกัด สพป.  จ านวน  1  ทีม  
2.3  ระดับชั้น  ม. 1-3 สังกัด สพม.  จ านวน  1  ทีม 
2.4  ระดับชั้น ม. 4-6  จ านวน  1  ทีม 

3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
  3.2  ขอบข่ายการด าเนินการแข่งขัน 
 

      3.2.1 การแข่งขันระดับภูมิภาค (ระดับกลุ่มเครือข่าย เขตพื้นที่ และระดับภาค) แบ่งการแข่งขัน
ออกเป็น 2 รอบ  ดังน้ี  
      3.2.1.1  รอบที่ 1 : กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ภาคเช้า) 

          -  ขอบข่ายของเน้ือหา ความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับชั้น ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  เหตุการณ์ปัจจุบันและดาราศาสตร์ 
           -  ผู้เข้าแข่งขันท าข้อสอบแบบปรนัย   40 ข้อ และข้อสอบแบบโจทย์สถานการณ์ตามแนวการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) จ านวน 2 ข้อ (เวลาที่ใช้แข่งขัน 60 นาที) แบ่งเน้ือหา ดังน้ี 
       1)  เน้ือหาทั่วไป แบบปรนัย 20 ข้อ   
                          2)  ความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  20  ข้อ  
                          3) แบบโจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2 ข้อ (โดยโจทย์
สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ทั้ง 2 ข้อน้ัน แต่ละข้อจะประกอบด้วยข้อค าถามย่อย
แบบเขียนอธิบายค าตอบ และจะมีข้อค าถามแบบเลือกตอบในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ) 
                    -  ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสดบนเวที  จ านวน  20  ข้อ ๆ  ละ  2  คะแนน (เวลาที่ใช้แข่งขัน  
30  นาที) 
      - ผู้ที่ท าคะแนนได้ล าดับที่ 1-12 ได้สิทธิเข้าแข่งขันรอบที่ 2 (ในกรณีที่มีทีมได้คะแนนรวมเท่ากัน
ให้จัดล าดับจากคะแนนจากการตอบปัญหาสดบนเวที (40 คะแนน) หากคะแนนดังกล่าวยังเท่ากันอีกให้พิจารณา
คะแนนในส่วนความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  (20 คะแนน) หากคะแนน
ดังกล่าวยังเท่ากันอีกให้พิจารณาคะแนนในส่วนโจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 
(20 คะแนน) หากคะแนนดังกล่าวยังเท่ากันอีกให้แข่งขันตอบปัญหาสดบนเวทีข้อต่อข้อจนกว่าจะได้ผู้ชนะ) 
      3.2.1.2 รอบที่ 2 :  กิจกรรมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ภาคบ่าย เวลาที่ใช้
แข่งขัน 2 ชั่วโมง) 
      3.2.1.3 สื่อ ข้อสอบ สถานการณ์ปัญหา (คณะกรรมการจัดเตรียม) 
 
       



 

         ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หน้า  4 
 

      3.2.2 การแข่งขันระดับชาติ  กิจกรรมการแข่งขัน ส าหรับทุกทีมมีดังน้ี  
      3.2.2.1  กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  

          -  ขอบข่ายของเน้ือหา ความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับชั้น ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  เหตุการณ์ปัจจุบันและดาราศาสตร์ 
           -  ผู้เข้าแข่งขันท าข้อสอบแบบปรนัย   40 ข้อ และข้อสอบแบบโจทย์สถานการณ์ตามแนวการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) จ านวน 2 ข้อ (เวลาที่ใช้แข่งขัน 60 นาที) แบ่งเน้ือหา ดังน้ี 
       1)  เน้ือหาทั่วไป แบบปรนัย 20 ข้อ   
                          2)  ความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  20  ข้อ  
                          3) แบบโจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2 ข้อ          
(โดยโจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ทั้ง 2 ข้อน้ัน แต่ละข้อจะประกอบด้วยข้อ
ค าถามย่อยแบบเขียนอธิบายค าตอบ และจะมีข้อค าถามแบบเลือกตอบในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ) 
                    -  ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสดบนเวที  จ านวน  20  ข้อ ๆ  ละ  2  คะแนน (เวลาที่ใช้แข่งขัน  
30  นาที) 
     3.2.2.2 กิจกรรมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ( เวลาที่ใช้แข่งขัน 2  ชัว่โมง) 
       3.2.2.3 ในกรณีที่ทีมผู้ชนะได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนจากการตอบปัญหาสดบนเวที 
(40 คะแนน) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้คะแนนจากกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (100 คะแนน)  
เป็นตัวตัดสิน 

      3.2.2.4 สื่อ ข้อสอบ สถานการณ์ปัญหา (คณะกรรมการจัดเตรียม) 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังน้ี 
 4.1  กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) 
      4.1.1  เน้ือหาทั่วไป  แบบปรนัย  20 ข้อ  ข้อ ๆ  ละ  1  คะแนน  จ านวน   20  คะแนนและแบบ
โจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)   2 ข้อ  20 คะแนน  
      4.1.2  ความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  20  ข้อ ๆ  ละ  1  คะแนน  
จ านวน  20  คะแนน 
      4.1.3  ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสดบนเวที  จ านวน  20 ข้อ ๆ  ละ 2  คะแนน จ านวน 40  คะแนน 
 4.2  กิจกรรมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
      4.2.1  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์  10  คะแนน 
      4.2.2  การออกแบบการทดลอง  10  คะแนน 
      4.2.3  การปฏิบัติการทดลอง   30  คะแนน 
      4.2.4  การเขียนรายงานการทดลอง  50  คะแนน  แบ่งเป็น 
  (1)  ต้ังชื่อเรื่อง          2  คะแนน 
  (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์         5  คะแนน 
  (3)  ต้ังสมมติฐาน         4  คะแนน 
  (4)  ก าหนดตัวแปร         4  คะแนน 
  (5)  วัสดุอุปกรณ์          3  คะแนน 
  (6)  วิธีการทดลอง       12  คะแนน 
  (7)  บันทึกผลการทดลอง       10  คะแนน 
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  (8)  อภิปรายและสรุปผลการทดลอง   10  คะแนน 
4.3 น าคะแนนในข้อ 4.1 และ 4.2 รวมกันเป็นคะแนน 200 คะแนน แล้วคิดค่าเฉลี่ยร้อยละ 

5.  เกณฑ์การตัดสิน 
          ระดับภูมิภาค 

- ทีมท่ีไม่เข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย 
    ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
- ทีมท่ีเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย 

      ร้อยละ    80 - 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
      ร้อยละ    70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
      ร้อยละ    60 – 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
      ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น  

ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด  ล าดับที่  1 - 3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
 

  ระดับชาติ 
      ร้อยละ    80 - 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
      ร้อยละ    70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
      ร้อยละ    60 – 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
      ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น  

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
6.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
 6.1  จ านวนระดับชั้นละ  1  ทีม  ทีมละอย่างน้อย  5  คน  ประกอบด้วย  ครู  ศึกษานิเทศก์ 
หรือ บุคลากรอื่นที่เหมาะสม 
 6.2  คุณสมบัติของคณะกรรมการต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
สถานท่ีแข่งขัน 
      -  ท าข้อสอบแข่งขันในห้องเรียน    

     -  ตอบปัญหาใช้เวที 
      -  กิจกรรมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
หมายเหตุ 
 1.  คณะกรรมการด าเนินการ จัดท าแบบทดสอบทุกฉบับและแจกผู้เข้าแข่งทุกคนในวันแข่งขัน 
 2.  แจกกระดาษค าตอบให้ทีมละ 1 แผ่น   
 3.  ไม่อนุญาตให้น าเคร่ืองคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน 
7. การเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับชาติ  

7.1 ทีมที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ
เหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้อง
ได้คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป )  

7.2 ในกรณีที่ทีมเข้าแข่งขันมีคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้กรรมการด าเนินการแข่งขันต่อจนกว่าจะได้ตัวแทน   
3 ล าดับแรก 
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ใบส่งรายช่ือนักเรียนเข้าแข่งขัน 

1.  กิจกรรม  “การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์”  
2. ระดับชั้น.......................................................................... 
3.  ชื่อนักเรียน 
                     1.  ..................................................... 
       2.  ………………………………………………. 
       3.  ………………………………………………. 
4.  ครูผู้ฝึกสอน 
                   1.  ..........................................................................เบอร์โทรศัพท์........................ 
                   2.  ..........................................................................เบอร์โทรศัพท์........................ 
5.  ชื่อโรงเรียน....................................................................................................................... 
6.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................................................................ 
7.  ภูมิภาค ............................................................................................................................. 
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2.  การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์  ประเภททดลอง 

1.  คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
 1.1  นักเรียนระดับชั้น  ป. 4-6   

1.2  นักเรียนระดับชั้น  ม. 1-3   
1.3  นักเรียนระดับชั้น  ม .4-6  

2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าประกวด  (ประเภททีม  3  คน) 
 2.1  ระดับชั้น  ป. 4-6  จ านวน  1  ทีม 

2.2  ระดับชั้น  ม. 1-3 สังกัด สพป.  จ านวน  1  ทีม  
2.3  ระดับชั้น  ม. 1-3 สังกัด สพม.  จ านวน  1  ทีม 
2.4  ระดับชั้น ม. 4-6  จ านวน  1  ทีม 

3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด 
 3.1  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าประกวด  พร้อมชื่อครูที่ปรึกษา  ทีมละ  2  คน ตามแบบฟอร์ม 
ที่ก าหนด 
 3.2  โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานประเภททดลอง  ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้ค าตอบในเรื่องที่ศึกษา   
 3.3  ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มล่วงหน้าก่อนการประกวด จ านวน  6  ชุด  (ระดับภาค) 
และส่งให้คณะกรรมการในวันรายงานตัว จ านวน  6  ชุด  (ระดับชาติ) 
 3.4  น าผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 60  ซม.  60  ซม. 
 

ก 
 
 

 

ข 
 

 

ก 

    120  ซม.  

 
 3.5  อุปกรณ์อื่น ๆ ที่น ามาสาธิตอาจวางบนโต๊ะ  โดยไม่ยื่นออกมาจากโต๊ะเกิน  60  ซม. 
 3.6  น าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ 10 นาที 
 3.7  สื่อ  ผูส้่งโครงงานเข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง 
 3.8  พื้นที่จัดวางแผงโครงงาน  คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน  1.50 ม. × 1.00 ม.  
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน  
 4.1  การก าหนดปัญหาและต้ังสมมติฐาน     10  คะแนน  
 4.2  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการท าโครงงาน    10  คะแนน  
 4.3  การออกแบบการทดลอง      10  คะแนน  
 4.4  อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง      5  คะแนน  

4.5  การด าเนินการทดลอง        5  คะแนน  
4.6  การบันทึกข้อมูลและจัดท าข้อมูล      5  คะแนน  
4.7  การแปลความหมายข้อมูลและสรุปผล      5  คะแนน  

60  ซม. 
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4.8  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      10  คะแนน  
4.9  ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  5  คะแนน 
4.10  การน าเสนอปากเปล่า     10  คะแนน 

 4.11  การตอบข้อซักถามของกรรมการ    10  คะแนน 
 4.12  รูปแบบการเขียนรายงาน       5  คะแนน  
 4.13  การน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า    10  คะแนน 
5.  เกณฑ์การตัดสิน  
 ร้อยละ    80 - 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ    70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ    60 – 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
6.  คณะกรรมการการประกวด 
 จ านวนระดับชั้นละ  1  ทีม  ทีมละ  5  คน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
      -  ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคลากรอื่น ๆ ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หรือมีความสามารถ
เฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 

     -  บุคลากรสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
สถานท่ีแข่งขัน 

        ห้องโถง  มีบริเวณให้ผู้สนใจเข้าชมได้ 
7.  การเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับชาติ  
 7.1 ทีมที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ
เหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้อง
ได้คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป )  
 7.2 ในกรณีที่ทีมผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนที่การออกแบบการทดลอง 
(4.3) ถ้า (4.3) เท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนความคิดสร้างสรรค์ (4.8) และ (4.8) เท่ากันอีก ให้พิจารณาที่
คะแนนการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า (4.13) ตามล าดับ 
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8.  รูปแบบการเขียนรายงาน  
 

(ปกนอก) 

 
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง 

เรื่อง......................................................................................................................... 
โดย 

   1......................................................................................................................................... 
 2..........................................................................................................................................
 3......................................................................................................................................... 

ครูที่ปรึกษา 
1.  ...................................................................................................................................... 
2.  ...................................................................................................................................... 

           โรงเรียน........................................ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................. 
รายงานฉบับน้ีเป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์   

ประเภททดลอง  ระดับชั้น....................................... 
เน่ืองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่.........   วันที่ ..............เดือน...............พ.ศ. ……. 
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(ปกใน) 

 
 

เรื่อง........................................................................................................................ 
โดย  

   1.  ......................................................................................................................................... 
2.  ......................................................................................................................................... 
3.  ......................................................................................................................... ................ 

ครูที่ปรึกษา 1.  ...................................................................................................................... 
  2.  ...................................................................................................................... 

  
 
 
 

บทคัดย่อ 
 กิตติกรรมประกาศ 
 สารบัญ 
 สารบัญตาราง 
 สารบัญรูปภาพ 
 บทที่  1  บทน า 
 บทที่  2  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 บทที่  3  อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการ            
 บทที่  4  ผลการด าเนินการ 
 บทที่  5  สรุปผลการด าเนินการ/อภิปรายผลการด าเนินการ 
 บรรณานุกรม 

ภาคผนวก จ านวนไม่เกิน  10  หน้า 

หมายเหตุ    ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์  ขนาดเอ  4  พิมพ์หน้าเดียว  ความยาว 
ไม่เกิน  20  หน้า  เฉพาะบทที่  1-5  รวมสรุปผลการด าเนินการ  อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน  10  หน้า  
และท ารายงานส่งจ านวน  6 ชุด (ระดับภาค) โดยจัดส่งเอกสารให้แก่ส านักงานเขตพื้นที่ที่เป็นเจ้าภาพในระดับ
ภูมิภาคล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน นับถึงวันแรกของการประกวดแข่งขัน สามารถจัดส่งโดยตรงหรือจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS ตามระยะเวลาที่ก าหนดเท่าน้ัน และจ านวน 6 ชุด (ระดับชาติ) โดยส่งให้คณะกรรมการ
ในวันรายงานตัว  
 
 
 
 

ความยาวไม่เกนิ  20  หนา้ 
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ใบส่งรายช่ือนักเรียนเข้าประกวด 

1.  กิจกรรม “โครงงานวิทยาศาสตร์   ประเภททดลอง”  เรื่อง............................................... 
2.  ระดับชั้น ......................................................... 
3.  ชื่อนักเรียน 

                     1.  ........................................................................................................... 
  2.  ........................................................................................................... 
  3.  ........................................................................................................... 

4.  ครูที่ปรึกษา 1.  .....................................................เบอร์โทรศัพท์....................... .................. 
          ครูที่ปรึกษา 2.  .....................................................เบอร์โทรศัพท์................................. ........ 

5.  ชื่อโรงเรียน.......................................................................................................... ................... 
6.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................................................................. 
7.  ภูมิภาค................................................................................................................................... 
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3.  การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

1.  คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
 1.1  นักเรียนระดับชั้น  ป.4-6   

1.2  นักเรียนระดับชั้น  ม.1-3   
1.3  นักเรียนระดับชั้น  ม.4-6  

2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าประกวด  (ประเภททีม  3  คน) 
 2.1  ระดับชั้น  ป. 4-6  จ านวน  1  ทีม 

2.2  ระดับชั้น  ม. 1-3 สังกัด สพป.  จ านวน  1  ทีม  
2.3  ระดับชั้น  ม. 1-3 สังกัด สพม.  จ านวน  1  ทีม 
2.4  ระดับชั้น ม. 4-6  จ านวน  1  ทีม 

3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด 
3.1  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าประกวด  พร้อมชื่อครูที่ปรึกษาทีมละ  2  คน  ตามแบบฟอร์ม 

ที่ก าหนด 
 3.2  โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้ค าตอบในเรื่อง  
ที่ศึกษา  
 3.3  ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มล่วงหน้าก่อนการประกวดจ านวน  6  ชุด  (ระดับภาค) 
และจ านวน  6  ชุด  (ระดับชาติ) 
 3.4  น าผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 

 60  ซม.  60  ซม. 
 

ก 
 
 

 

ข 
 

 

ก 

    120  ซม.  

 
 3.5  อุปกรณ์อื่นๆที่น ามาสาธิตอาจวางบนโต๊ะ  โดยไม่ยื่นออกมาจากโต๊ะเกิน  60  ซม. 
 3.6 น าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ 10 นาที 
 3.7  สิ่งประดิษฐ์  ผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง 
 3.8  พื้นที่จัดวางแผงโครงงาน  คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน  1.50  ม.  × 1.00 ม.  
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน  

4.1  การก าหนดปัญหาและต้ังสมมติฐาน     10  คะแนน  
4.2  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการท าโครงงาน    10  คะแนน  
4.3  การออกแบบสิ่งประดิษฐ์      10  คะแนน  
4.4  อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการประดิษฐ์      5  คะแนน  
4.5  การด าเนินการ         5  คะแนน  
4.6  การบันทึกข้อมูลและจัดท าข้อมูล      5  คะแนน  

60  ซม. 
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4.7  การแปลความหมายข้อมูลและสรุปผล      5  คะแนน  
4.8  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      10  คะแนน  
4.9  ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน   5  คะแนน 
4.10  การน าเสนอปากเปล่า     10  คะแนน 
4.11  การตอบข้อซักถามของกรรมการ    10  คะแนน 
4.12  รูปแบบการเขียนรายงาน       5  คะแนน  
4.13  การน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า    10  คะแนน 

5.  เกณฑ์การตัดสิน  
 ร้อยละ    80 - 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ    70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ    60 – 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
6.  คณะกรรมการการประกวด 
 จ านวนระดับชั้นละ  1  ทีม  ทีมละ  5  คน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
      -  บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม  
      -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 

     -  บุคลากรสังกัดอ่ืน ๆ  เช่น  อาชีวศึกษา/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
สถานท่ีแข่งขัน 

         ห้องโถง  มีบริเวณให้ผู้สนใจเข้าชมได้ 
ข้อเสนอแนะในการต่อยอดในระดับชาติ   ควรต่อยอดโดยการจัดค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมดังกล่าว 

7.  การเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับชาติ  
 7.1 ทีมที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ
เหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้อง
ได้คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป ) 
 7.2  ในกรณีที่ทีมผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนที่การออกแบบสิ่งประดิษฐ์  
(4.3)  และ  ( 4.3)  เท่ากันความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (4.8) และ(4.8)  เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  (4.13)  ตามล าดับ 
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8.  รูปแบบการเขียนรายงาน  
(ปกนอก) 

 
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

เรื่อง.................................................................................................... ..................... 
โดย 

   1......................................................................................................................................... 
 2..........................................................................................................................................
 3......................................................................................................................................... 

ครูที่ปรึกษา 
1.  ...................................................................................................................................... 
2.  ...................................................................................................................................... 

           โรงเรียน........................................ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................. 
รายงานฉบับน้ีเป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์   
ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น....................................... 

เน่ืองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่    วันที่ ..............เดือน...............พ.ศ. ……. 
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(ปกใน) 
 

เรื่อง........................................................................................................................ 
โดย  

  1.  ......................................................................................................................................... 
2.  ......................................................................................................................................... 
3.  ......................................................................................................................... ................ 

ครูที่ปรึกษา 
          1.  .......................................................................................................................... .............  
          2.  ...................................................................................................................................... 

  
 
 
บทคัดย่อ 
 กิตติกรรมประกาศ 
 สารบัญ 
 สารบัญตาราง 
 สารบัญรูปภาพ 
 บทที่  1  บทน า 
 บทที่  2  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 บทที่  3  อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการ             ความยาวไม่เกิน  20  หน้า 
 บทที่  4  ผลการด าเนินการ 
 บทที่  5  สรุปผลการด าเนินการ/อภิปรายผลการด าเนินการ 
 บรรณานุกรม 

ภาคผนวก จ านวนไม่เกิน  10  หน้า 
 
หมายเหตุ   ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษ  ขนาดเอ 4 พิมพ์หน้าเดียว  ความยาวไม่เกิน  

20  หน้า  เฉพาะบทที่  1-5  รวมสรุปผลการด าเนินการ  มีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน  10  หน้า  และท ารายงานส่ง
ตามรูปแบบการเขียนรายงานที่ก าหนด  จ านวน  6 ชุด (ระดับภาค) โดยจัดส่งเอกสารให้แก่ส านักงานเขตพื้นที่ที่
เป็นเจ้าภาพในระดับภูมิภาคล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน นับถึงวันแรกของการประกวดแข่งขัน สามารถจัดส่ง
โดยตรงหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS ตามระยะเวลาที่ก าหนดเท่าน้ัน และจ านวน  6  ชุด  (ระดับชาติ) 
โดยส่งให้คณะกรรมการในวันรายงานตัว 
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ใบส่งรายช่ือนักเรียนเข้าประกวด 

1.  กิจกรรม  “โครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์”  เรื่อง .......................................................... 
2.  ระดับชั้น ......................................................... 
3.  ชื่อนักเรียน 
                       1.  ......................................................................................................................... .... 
  2.  ......................................................................................................................... .... 
  3.  ............................................................................................................................. 
4.  ครูที่ปรึกษา  

1.  .............................................................เบอร์โทรศัพท์....................... .................. 
      2.  .............................................................เบอร์โทรศัพท์................................. ........ 
5.  ชื่อโรงเรียน .................................................................................................................................... 
6.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ........................................................................................................ 
7.  ภูมิภาค ................................................................................................................. ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หน้า  17 
 

4.  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 1.1  นักเรียนระดับชั้น  ป. 4-6   

1.2  นักเรียนระดับชั้น  ม. 1-3   
1.3  นักเรียนระดับชั้น  ม. 4-6  

2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน (ประเภททีม  3  คน) 
2.1  ระดับชั้น  ป. 4-6  จ านวน  1  ทีม 

2.2  ระดับชั้น  ม. 1-3 สังกัด สพป.  จ านวน  1  ทีม  
2.3  ระดับชั้น  ม. 1-3 สังกัด สพม.  จ านวน  1  ทีม 
2.4  ระดับชั้น ม. 4-6  จ านวน  1  ทีม 

3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ  2 คน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด   
 3.2  ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อนักเรียนพร้อมรายงานการแสดงทั้งหมดต่อกรรมการในวันรายงาน
ตัว จ านวน  6  ชุด  (ทั้งระดับภาคและระดับชาติ) 
 3.3  เวลาที่ใช้ในการแสดง  ทีมละ  10 - 15  นาที 
4  เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
 4.1  เน้ือหาถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน     30   คะแนน  แบ่งเป็น 
      4.1.1  มูลเหตุจูงใจ             5  คะแนน 
      4.1.2  เน้ือหาโดยย่อ              5  คะแนน 
      4.1.3  การน าหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้  20 คะแนน 
 4.2  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     20  คะแนน 
 4.3  องค์ประกอบ  (การแต่งกาย ฉาก แสง สี เสยีง)               5   คะแนน 
 4.4  เทคนิค  ลีลาการแสดง  การใช้ภาษาถูกต้อง  เหมาะสม  15  คะแนน 
 4.5  เวลาในการแสดงอยู่ในช่วงที่พอเหมาะตามก าหนด    5  คะแนน 
 4.6  ความปลอดภัยในการแสดง       5  คะแนน 
 4.7  ผู้ชมมีสว่นร่วมในการแสดง       5  คะแนน 
 4.8  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้      15  คะแนน 
5.  เกณฑ์การตัดสิน  
 ร้อยละ    80 - 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ    70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ    60 – 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6.  คณะกรรมการการแข่งขัน 
 จ านวนระดับชั้นละ  1  ทีม  ทีมละ  5  คน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
      -  บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม  
      -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 

     -  บุคลากรสังกัดอ่ืนๆ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม เช่น อาชีวศึกษา/
วิทยาลัย/มหาวิทยาลยั เป็นต้น  

สถานท่ีแข่งขัน 
      -  ห้องโถง  มีบริเวณให้ผู้สนใจเข้าชมได้ 
7.  การเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับชาติ  
 7.1 ทีมที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ
เหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้อง
ได้คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป ) 
 7.2 ในกรณีที่ทีมผู้ชนะได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (4.2)   
ถ้า (4.2)  เท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนน การน าหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ (4.1.3) และถ้า (4.1.3) 
เท่ากันอีกให้พิจารณาเทคนิค ลีลาการแสดง การใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสม (4.4) เป็นตัวตัดสิน 
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8.  รูปแบบการเขียนรายงาน  
(ปกนอก) 

 
 

รายงานการแข่งขนัการแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science  Show) 

เรื่อง......................................................................................................................... 
โดย 

   1......................................................................................................................................... 
 2..........................................................................................................................................
 3......................................................................................................................................... 

ครูผู้ฝึกสอน 
1.  ...................................................................................................................................... 
2.  ...................................................................................................................................... 

           โรงเรียน........................................ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................. 
รายงานฉบับน้ีเป็นส่วนประกอบของการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science  Show) 

ระดับชั้น....................................... 
เน่ืองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ .......   วันที่ ..............เดือน...............พ.ศ. ……. 
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(ปกใน) 
 

เรื่อง........................................................................................................................ 
โดย  

    1.  ......................................................................................................................................... 
      2.  ......................................................................................................................................... 
 3.  ......................................................................................................................... ................ 

ครูผู้ฝึกสอน 
          1.  .......................................................................................................................... .............  
          2.  ...................................................................................................................................... 

  

 

 

ค าน า 
สารบัญ 

1.  มูลเหตุจูงใจ (บทน าอธิบายถึงที่มาของเรื่องที่น ามาแสดง) 
2.  เน้ือหาโดยย่อ 
3.  การน าหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ 
4.  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

บรรณานุกรม    
ภาคผนวก    จ านวนไม่เกิน   5  หน้า 
 

หมายเหตุ   ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษ  ขนาดเอ  4  พมิพ์หน้าเดียว  ความยาว 
ไม่เกิน  5  หน้า  (จากข้อ  1 - 4 )  อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน  5  หน้า  และท ารายงานส่งตามรูปแบบการ
เขียนรายงานที่ก าหนด  จ านวน  6 ชุด (ทั้งระดับภาคและระดับชาติ) โดยส่งให้คณะกรรมการในวันรายงานตัว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความยาวไม่เกิน  5  หน้า 
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ใบส่งรายช่ือนักเรียนเข้าแข่งขัน 

1.  กิจกรรม  “การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)”    เรื่อง ............................................. 
2.  ระดับชั้น ......................................................... 
3.  ชื่อนักเรียน 

                       1............................................................................................................ 
  2............................................................................................................ 
  3............................................................................................................ 

4.  ครูผู้ฝึกสอน  
1....................................................................เบอร์โทรศัพท์....................... .................. 

                2....................................................................เบอร์โทรศัพท์......................................... 
5.  ชื่อโรงเรียน ........................................................................................................................... 
6.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................................................................................. .. 
7.  ภูมิภาค  ................................................................................................................................. 

 

 

 

 

รายงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science  Show) 

1.  ชื่อเรื่อง.......................................................................................................... 
 โดย   1.  ........................................................................................... 

2.  ........................................................................................... 
3.  ........................................................................................... 

2.  มูลเหตุจูงใจ  (อธิบายถึงที่มาของเรื่องที่น ามาแสดง) 
 ............................................................................................................................................. 
3.  เน้ือหาโดยย่อ 
 .............................................................................................................................................. 
4.  การน าหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ 
 ............................................................................................................................................... 
5.  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 ................................................................................................................................................ 
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5. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 
        สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์
เพื่อการใช้งานโดยมีการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นน้ัน   อาจเป็นนวัตกรรม
ใหม่ หรือเป็นการดัดแปลง หรือพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีใช้งานอยู่แล้ว  ทั้งน้ีสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมีลักษณะภายใต้
หัวข้อ ดังน้ี   
 1. การใช้เทคโนโลยีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green Technology) 

2. อาหารและการเกษตรกรรม (Food and Agriculture) 
 3. ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health) 
 4. เทคโนโลยีส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (Technology for Special Needs) 
 5.  การศึกษาและความบันเทิง (Education and Recreation) 
 6.  การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management) 
1. คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าประกวด  

         ผู้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยร่วมกันเป็นทีม ๆ 
ละ  2  คน ในการพิจารณาตัดสินให้แยกตามระดับการศึกษา ดังน้ี 

 ๑.1  ระดับชั้น  ป. ๑-6  จ านวน  1  ทีม 
 ๑.2  ระดับชั้น  ม. 1-3 สังกัด สพป.  จ านวน  1  ทีม  
 ๑.3  ระดับชั้น  ม. 1-3 สังกัด สพม.  จ านวน  1  ทีม 
 ๑.4  ระดับชั้น ม. 4-6  จ านวน  1  ทีม 

2. หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวด 
 1.  ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และมีอายุระหว่าง  
6-19 ปี  
 2.  เจ้าของผลงานสามารถคิดและประดิษฐ์ร่วมกันได้ผลงานละไม่เกิน 2 คน ต่อหน่ึงผลงาน  
 3.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับหัวข้อใดหัวข้อหน่ึงหรือหลาย
หัวข้อดังกล่าวข้างต้น และมีความเหมาะสมกับวัยของเจ้าของผลงาน ผลงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องจะไม่ได้
รับพิจารณา 
 4.  ผลงานอาจมีขนาดเท่าของจริงโดยเมื่อบรรจุลงหีบห่อแล้วต้องมีขนาดไม่เกิน 1 x 0.5 x 0.5  เมตร  
และมีน้ าหนักไม่เกิน  10  กิโลกรัม หรือเป็นหุ่นจ าลองย่อส่วนได้ แต่ต้องแสดงการท างานได้จริง 
 5.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องจัดส่งเอกสารจ านวน 7 เล่ม ในระดับภาคและระดับชาติในวัน
รายงานตัว และพร้อมโปสเตอร์แสดงผลงาน ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่น 
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3. เกณฑ์การให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
3.1หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)  

เกณฑ์พิจารณา ข้อพิจารณา 
1. ความคิดสร้างสรรค์ (30 คะแนน) 
    1.1 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (15 คะแนน) 
 
 
    1.2 ความโดดเด่นเฉพาะ (15 คะแนน) 
           

 
- การที่แสดงถึงมีความคิดสร้างสรรค์ ในการท าสิ่งประดิษฐ์ 
ต้ังแต่โจทย์ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา การใช้ประโยชน์         
การออกแบบ การสร้างขึ้นใหม่ การพัฒนา การดัดแปลง
อุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ  
- ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ท าขึ้นมีความโดดเด่นน่าสนใจและแสดง
ให้เห็นถึงความแตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์ชิ้นอื่น ๆในประเภท
เดียวกันอย่างเห็น ได้ชัดเจน 

2. คุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ (20 คะแนน) 
    2.1 การออกแบบ (5 คะแนน) 
 
    2.2 ระบบการท างาน (10 คะแนน) 
 
    2.3 ความปลอดภัย (5 คะแนน) 

 
- การออกแบบและตกแต่งสามารถดึงดูดความสนใจ มีขนาด
และน้ าหนักที่เหมาะสมในการใช้งาน 
- มีการออกแบบติดต้ังอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
- การท างานของสิ่งประดิษฐ์มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับ
สภาพการใช้งาน 

3. การเลือกใช้วัสดุ (20 คะแนน)  
    3.1 ความประหยัด (5 คะแนน)  
    
    3.2 ความเหมาะสม (10 คะแนน) 
 
    3.3 ที่มาของวัสดุ (5 คะแนน) 

 
- การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณค่าเหมาะสมกับสภาพและประโยชน์ใน
การใช้งาน ราคาไม่แพง 
- คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทน แข็งแรงและมีความ
ปลอดภัย 
- วัสดุที่น ามาสร้างหาได้ง่ายโดยทั่วไป 

4. คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์  (10 คะแนน) 
    4.1 ท างานได้ (5 คะแนน) 
    4.2 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (5 คะแนน) 

 
- สามารถสาธิต ทดลอง ใช้งานได้หรือพิสูจน์ได้ว่าท างานได้
ท างานได้ตามวัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์ สามารถน าไป
พัฒนาต่อยอด หรือพัฒนาใช้งานได้อย่างกว้างขวาง 
- ไม่มีผลท าลายสิ่งแวดล้อม 

5. การน าเสนอผลงาน (20 คะแนน) 
    5.1 ความถูกต้องชัดเจน (10 คะแนน) 
           
    5.2 ทักษะการสื่อสาร (5 คะแนน) 
 
    5.3 วิธีการและรูปแบบการน าเสนอ  
      (5 คะแนน) 

 
- มีการอธิบายรายละเอียดของผลงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
ตามทฤษฎีและสามารถตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง 
- สามารถถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการ ให้ผู้อื่นเข้าใจ   ได้
ง่ายและชัดเจน รวมทั้งมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
- มีวิธีการและรูปแบบการน าเสนอผลงานอย่างครบถ้วน
เหมาะสมเป็นที่น่าสนใจ มีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอธิบาย 
สาธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน 
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3.2 ข้อพิจารณาการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
จุดให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจารณา 

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

 
- การที่แสดงถึงมีความคิดสร้างสรรค์ ในการท าสิ่งประดิษฐ์ ต้ังแต่
โจทย์ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา การใช้ประโยชน์     การออกแบบ การ
สร้างขึ้นใหม่ การพัฒนา การดัดแปลงอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ 
- การที่แสดงถึงมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดแปลกใหม่ ไม่ซ้ าแบบ
ใคร  
- ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ท าขึ้นมีความโดดเด่นน่าสนใจ และแสดงให้เห็น
ถึงความแตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์ชิ้นอื่น ๆในประเภทเดียวกันอย่าง
เห็น ได้ชัดเจน 

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

 
- การออกแบบและตกแต่งสามารถดึงดูดความสนใจ มีขนาดและ
น้ าหนักที่เหมาะสมในการใช้งาน 
- มีการออกแบบติดต้ังอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
- การท างานของสิ่งประดิษฐ์มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพ
การใช้งาน 

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

 
- การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพและประโยชน์ในการใช้งาน 
ราคาไม่แพง 
- คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทน แข็งแรงและมีความปลอดภัย 

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

 
- สามารถสาธิต ทดลอง ใช้งานได้หรือพิสูจน์ได้ว่าท างานได้ ท างานได้
ตามวัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์ สามารถน าไปพัฒนาต่อยอด หรือ
พัฒนาใช้งานได้อย่างกว้างขวาง 
- ไม่มีผลท าลายสิ่งแวดล้อม 
- มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
- สามารถส่งผลในเชิงพาณิชย์ได้ 

5. การน าเสนอผลงาน (15 คะแนน) 
    5.1 ความถูกต้องชัดเจน (5 คะแนน) 
           
    5.2 ทักษะในการสื่อสาร (5 คะแนน)  
           
    5.3 วิธีการและรูปแบบการน าเสนอ 
           (5 คะแนน) 

 
- มีการอธิบายรายละเอียดของผลงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนตาม
ทฤษฎีและสามารถตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง 
- สามารถถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและ
ชัดเจน รวมทั้งมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
- มีวิธีการและรูปแบบการน าเสนอผลงานอย่างครบถ้วนเหมาะสมเป็น
ที่น่าสนใจ มีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอธิบาย สาธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน 
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3.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
จุดให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ ข้อพิจารณา 

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

 
- การที่แสดงถึงมีความคิดสร้างสรรค์ ในการท าสิ่งประดิษฐ์ ต้ังแต่
โจทย์ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา การใช้ประโยชน์     การออกแบบ 
การสร้างขึ้นใหม่ การพัฒนา การดัดแปลงอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง 
ๆ 
- การที่แสดงถึงมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดแปลกใหม่ ไม่ซ้ า
แบบใคร  
- ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ท าขึ้นมีความโดดเด่นน่าสนใจ และแสดงให้
เห็นถึงความแตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์ชิ้นอื่น ๆในประเภทเดียวกัน
อย่างเห็น ได้ชัดเจน  

2. คุณภาพของสิ่งประดิษฐ์  (30 คะแนน) 
    2.1 การออกแบบ (10 คะแนน) 
 
    2.2 ระบบการท างาน (15 คะแนน) 
 
    2.3 ความปลอดภัย (5 คะแนน) 

 
- การออกแบบและตกแต่งสามารถดึงดูดความสนใจ มีขนาดและ
น้ าหนักที่เหมาะสมในการใช้งาน 
- มีการออกแบบติดต้ังอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
- การท างานของสิ่งประดิษฐ์มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับ
สภาพการใช้งาน 

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

 
- การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพและประโยชน์ในการใช้งาน 
ราคาไม่แพง 
- คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทน แข็งแรงและมีความปลอดภัย 

4. คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์   (20 คะแนน) 
    4.1 ท างานได้ และมีประโยชน์ใน    
การใช้งาน  (10 คะแนน) 
    4.2 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (5 
คะแนน) 
    4.3 ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์  (5 
คะแนน) 

 
- สามารถสาธิต ทดลอง ใช้งานได้หรือพิสูจน์ได้ว่าท างานได้ 
ท างานได้ตามวัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์ สามารถน าไปพัฒนา
ต่อยอด หรือพัฒนาใช้งานได้อย่างกว้างขวาง 
-ไม่มีผลท าลายสิ่งแวดล้อม 
- มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
- สามารถส่งผลในเชิงพาณิชย์ได้ 

5. การน าเสนอผลงาน (10 คะแนน) 
    5.1 ความถูกต้องชัดเจน (5 คะแนน) 
    5.2 ทักษะการสื่อสารและรูปแบบ 
   ในการน าเสนอ (5 คะแนน) 
 
     

 
- มีการอธิบายรายละเอียดของผลงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนตาม
ทฤษฎีและสามารถตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง 
- สามารถถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย
และชัดเจน รวมทั้งมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
- มีวิธีการและรูปแบบการน าเสนอผลงานอย่างครบถ้วนเหมาะสม
เป็นที่น่าสนใจ มีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอธิบาย สาธิต ทดลอง 
ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน 
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4. เกณฑ์การตัดสิน และรางวัล 
       ร้อยละ   80  - 100  ได้เหรียญทอง 
       ร้อยละ   70 – 79  ได้เหรียญเงิน 
       ร้อยละ  60 – 69  ได้เหรียญทองแดง 
       ต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการเห็นเป็นอย่างอื่น          
                  ทั้งน้ี  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
5. คณะกรรมการการตัดสิน 
 จ านวนระดับชั้นละ 1 ทีม ทีมละ 5 คน 
 คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
  -  บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม  
  -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับ 

    กิจกรรม 
-  บุคลากรสังกัดอ่ืนๆ เช่น อาชีวศึกษา/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลยัราชภัฎในพืน้ที่  

6. สถานท่ีแข่งขัน 
 ห้องโถง ซึ่งมีบริเวณให้ผู้สนใจเข้าชมได้ 
7. การเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับชาติ  
 7.1 ทีมที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ
เหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้อง
ได้คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป ) 
 7.2 ในกรณีที่ทีมผู้ชนะได้คะแนนเท่ากันให้คณะกรรมพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์
เป็นเกณฑ์ตัดสิน แต่ในกรณีที่ฐานคะแนนของความคิดสร้างสรรค์ต่างกัน ให้คิดคะแนนที่ได้เป็นร้อยละมา
เปรียบเทียบกัน ถ้าแต่คะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณาจากคะแนนคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ 
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รูปแบบการจัดท าเอกสารรายงานผลการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (Inventions) 
เอกสารรายงานผลการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ความยาวไม่เกิน 15 หน้า) ประกอบด้วย 
              1. ปก : ชื่อสิ่งประดิษฐ์/ผู้ประดิษฐ์/โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา 
                  ปกใน : ชื่อสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
                          เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
                           คนที่ 1............................................................. ชั้น……………………....................... 
                          เกิดวันที่……....เดือน…………………พ.ศ………………...อายุ…………………...ปี 
                           คนที่ 2...............................................................ชั้น……………………....................... 
                          เกิดวันที่……....เดือน………………….พ.ศ………………...อายุ…………………...ปี 
                          ครูท่ีปรึกษา  

ชื่อ................................................................................................................................. 
 โรงเรียน........................................................... ที่ตั้ง.....................................................  
โทรศัพท์................................... โทรสาร…………………..มือถือ…………............... 

                            E-mail ......................................................................................................................... 
          2. บทคัดย่อ  
           3. ความเป็นมา/แนวคิด/แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 
          4. วัตถุประสงค์ 
          5. วัสดุที่ใช้ 

6. งบประมาณ 
7. ขั้นตอนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ฯ และวิธีใช้ 
8. แผนภาพและหลักการท างาน 
9. ขนาด/น้ าหนักสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ฯ 
10. ภาคผนวก ภาพสเก็ตต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ฯ ภาพถ่าย ขั้นตอนการผลิต 
       สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และการใช้งานในมุมมองที่แสดงให้เห็นผลการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

         ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หน้า  28 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
เกณฑก์ารประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. 

งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 64 ปีการศกึษา 2557 
ระดับเขตพื้นที่การศกึษา 
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ความเป็นมา 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นประโยชน์ของการน าเคร่ืองบินมาเป็นสื่อและ

เคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและให้ความส าคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ
เทคโนโลยี การน าความรู้เกี่ยวกับหลักอากาศพลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มาบูรณาการกับสาระวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปะ และสาระวิชาอื่น ๆ อีกมากมายในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความเป็นอัจฉริ ยะ
และศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์อากาศยานให้ก้าวสู่สากลต่อไป โครงการการประกวดและแข่งขัน
นักบินน้อย สพฐ. จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์ คิดค้น
เคร่ืองบินและอากาศยานจ าลอง ในลักษณะต่าง ๆ ที่จะน าไปแข่งขันและแสดงศักยภาพเด็กไทยในเวทีระดับ
นานาชาติต่อไป 
 
วัตถปุระสงค ์
 1. เพื่อให้ครูผู้สอน และนักเรียนที่สนใจได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเคร่ืองร่อน 
เคร่ืองบินพลังยาง  
 2. เพื่อให้ครูผู้สอน และนักเรียนตระหนักเห็นความส าคัญของการน าสื่อเคร่ืองบินไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากลายได้อย่างมีคุณค่า 
 3. เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถของครู นักเรียน ด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วยความรู้ทางด้านอากาศยาน 
 4. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ทันต่อ
โลกเทคโนโลยียุคใหม่ในชีวิตประจ าวันโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านเคร่ืองบินเป็นเคร่ืองมือ 
 5. เพื่อค้นหาเด็กเก่งด้านอากาศยานได้มีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ
จากเวทีประกวดและแข่งขันเคร่ืองบินในระดับจังหวัด และระดับ สพฐ. 
 
กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน 
 กิจกรรมการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเ รียน คร้ังที่  64                       
ปีการศึกษา 2557 น้ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดการแข่งขันความสามารถของ
นักเรียนทั้ง 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 การจ าแนกการประกวดและแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ 
 1. ระดับประถมศึกษา เป็นการประกวดและแข่งขันเคร่ืองร่อน ประกอบด้วย 3 กติกา ดังน้ี 
  1) เคร่ืองร่อนกระดาษพับ 
  2) เคร่ืองร่อนประเภทร่อนไกล 
  3) เคร่ืองร่อนประเภทร่อนนาน 
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการประกวดและแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประกอบด้วย 2 กติกา ดังน้ี 
  1) เคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) 
  2) เคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) 
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ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 64 ปีการศึกษา 2557             
ได้ก าหนดให้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างและประกอบเคร่ืองบินด้วยตนเองทุกทีม ซึ่งการประกอบเคร่ืองบินจะท าให้
นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์  สร้างทักษะ ความรู้ ความช านาญ และได้รับประสบการณ์ตรง 
ดังต่อไปน้ี 

1. ทักษะเบื้องต้นและองค์ความรู้พื้นฐานของการประกอบเคร่ืองบิน คือ 
1) ทักษะในการใช้เคร่ืองมือขั้นพื้นฐาน 
2) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องส่วนประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองบิน 
3) ทักษะในการอ่านแบบแปลนและมาตราส่วนการวัด 
4) ทักษะความรู้ด้านอากาศพลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หลักการบินเบื้องต้น 
5) ทักษะการบังคับทิศทางของเคร่ืองบิน  

 2. นักเรียนได้รับการปลูกฝังทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ  
 1) การท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ท างานร่วมกับคนอื่นได้ ตรงต่อเวลา มีระเบยีบ วินัย อดทน มีสมาธิ 
 2) มีความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบคู่แข่งขัน มีน้ าใจนักกีฬา 
 3) ทักษะและการพัฒนาองค์ความรู้จากการประกอบเคร่ืองบิน 
 
ข้อก าหนด /คุณสมบตัิผู้เข้าประกวดและแข่งขนั 

1. การประกวดหรือการแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วยครู ผู้ควบคุมทีม 1 คน นักเรียน 2 คน 
2. โรงเรียนสามารถสมัครเข้าประกวดแข่งขันได้ทุกประเภทไม่เกินประเภทละ 1 ทีม ในแต่ละประเภท 
3. วิธีการ ขั้นตอนการประกวดและแข่งขัน ให้เป็นไปตามกติกาที่ สพฐ. ก าหนด 
4. ผู้เข้าประกวดและแข่งขันเคร่ืองบินต้องเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด 

 
กตกิาทั่วไป 

1. สถานที่จัดการแข่งขันเคร่ืองร่อนและเคร่ืองบินพลังยางควรจัดการแข่งขันในอาคารอเนกประสงค์ 
หรือโรงยิมเนเซียม 

2. เคร่ืองร่อนและเคร่ืองบินจะต้องประกอบด้วย ล าตัว ปีก และชุดพวงหาง  
3. แต่ละทีมจะต้องประกอบไปด้วยนักเรียน และผู้ควบคุมทีมตามข้อก าหนด 
4. ในการแข่งขันระดับประเทศ แต่ละทีมต้องเตรียมโปสเตอร์ ขนาด A3 (297 x 420 มม.)  

1 แผ่น  และ PowerPoint 1 สไลด ์ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ เป็นส่วนหนึ่งของการ
พิจารณาให้คะแนน (ดาวน์โหลด Template ได้ท่ี http://goo.gl/JCb8KV ) 

5. ไม่อนุญาตให้ครูผู้ควบคุมทีมเข้าไปในสนามแข่งขัน เพื่อให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ โดยวิธีใด ๆ ในขณะที่
นักเรียนแข่งขัน และเมื่อผู้เข้าแข่งขันต้องการออกจากสนามแข่งขันต้องได้รับการอนุญาตจาก
กรรมการก่อนทุกคร้ัง 

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
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       1.  วัตถุประสงค์   
        เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านอากาศพลศาสตร์ขั้นพื้นฐานของการบินให้กับเยาวชนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกสังกัด 
  2. กฎและกติกาท่ัวไป 
       2.1  ผู้เข้าแข่งขันอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่  1-3  โรงเรียนละ  1  ทีม ๆ ละ  2  คน 
       2.2  วัสดุที่ใช้   
   - การแข่งขันประเภทร่อนไกล  ให้ใช้กระดาษขนาด  A4 (21.0 ซม. X 29.7 ซม.)  70  แกรม 
   - การแข่งขันประเภทร่อนนาน ให้ใช้กระดาษขนาด A5  (14.8 ซม. X 21.0 ซม.)   70  แกรม 
      2.3  การพับจะต้องพับจากกระดาษแผ่นเดียว  ห้ามตัด  ฉีก หรือต่อเติม หรือติดที่ถ่วงน้ าหนักบน 
              เคร่ืองบินกระดาษพับ สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการพับได้ 
      2.4  ให้เขียนชื่อ – นามสกุล และโรงเรียนลงบนเคร่ืองบินกระดาษพับ ที่ใช้แข่งขัน 
       2.5  ใช้กระดาษจากทางคณะกรรมการจัดให้ 
  3. การเตรียมตัวก่อนเข้าแข่งขัน 
  3.1  กรรมการจะเรียกชื่อผู้เข้าแข่งขันทุกทีม  พร้อมทั้งแจกกระดาษให้ทีมละ  3  แผ่น 
 3.2  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องพับกระดาษตามข้อ  3.1  ภายในบริเวณที่กรรมการก าหนด  ให้แล้วเสร็จ
ภายใน   5  นาที  ทั้งน้ีปริมาณทีมเข้าแข่งขันอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ  พร้อมทั้งเขียนชื่อทีมและโรงเรียนลง
บนเคร่ืองบินกระดาษพับ  แล้วเสร็จจึงส่งให้กรรมการตรวจรับเพื่อลงชื่อก ากับ และท าการทดสอบเคร่ืองบิน           
กระดาษพับในเวลาที่กรรมการก าหนดให้อย่างน้อย 30 นาที  จากน้ันให้ผู้เข้าแข่งขันเก็บรักษาเคร่ืองบินกระดาษ
พับไว้กับตัวเพื่อรอเรียกเข้าแข่งขันต่อไป 
  4. กติกาการแข่งขัน 
      4.1 ประเภทร่อนนาน 
         1. ผู้แข่งขันจะต้องปล่อยเคร่ืองบินกระดาษพับด้วยมือเท่าน้ัน และอยู่ในกรอบเส้นที่ก าหนดให้ 
         2. ผู้แข่งขันจะต้องอยู่บนพื้นราบระดับเดียวกับที่เคร่ืองบินกระดาษพับ 
        3. ใช้กรรมการจับเวลาอย่างน้อย 2 คน โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์  
         4.  แต่ละทีมจะร่อนได้  3  คร้ัง  โดยน าผลเวลาทั้ง  3  คร้ังที่ได้มาหาค่าเวลาเฉลี่ยของการร่อน 
         5. เริ่มการแข่งขันกรรมการจะเรียกชื่อทีมแข่งขัน ตามล าดับเข้าสู่จุดปล่อยเคร่ืองบินกระดาษพับ
และจะขานชื่อทีม หากถูกต้องผู้เข้าแข่งขันจะต้องยกมือตอบรับ จากน้ันจะให้สัญญาณ “ปล่อย” กรรมการจะเร่ิม
จับเวลาเมื่อเคร่ืองบินกระดาษพับพ้นจากมือ และสิ้นสุดการร่อนเมื่อเคร่ืองร่อนสัมผัสพื้น ในกรณีที่เคร่ืองบิน
กระดาษพับบินไปชนก าแพงหรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ ให้นับเวลาที่เคร่ืองบินกระดาษพับตกลงถึงพื้น  (หากเคร่ืองบิน
กระดาษพับติดค้างอยู่บนสิ่งกีดขวางให้ร่อนใหม่ได้) 
         6. เคร่ืองบินกระดาษพับจะต้องบินอยู่ภายในสนามแข่งขัน หากเคร่ืองบินกระดาษพับบินร่อนออก
นอกสนามแข่งขันและยังบินร่อนต่อแล้วเลี้ยงกลับเข้ามาในสนามแข่งขัน  ให้จับเวลาต่อไป  หากเคร่ืองบินกระดาษ
พับตกนอกสนามแข่งขัน จะไม่มีเวลาในรอบน้ัน 
         7. การจับเวลาบินในอากาศให้บันทึกเป็นวินาทีถึงทศนิยม  2  ต าแหน่ง  (ตัวอย่าง : คร้ังที่  1  
เวลา  12.10  วินาที  คร้ังที่  2  เวลา  7.90  วินาที  คร้ังที่  3  เวลา  10.15  วินาที) 
 
 
 

1.  การแข่งขันเคร่ืองร่อนกระดาษพบั 
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         8.  เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
 
    โดยใช้สูตร    50  X 
 
      4.2 ประเภทร่อนไกล 
         1. ผู้แข่งขันจะต้องปล่อยเคร่ืองบินกระดาษพับด้วยมือเท่าน้ัน และอยู่ในเส้นที่ก าหนดให้   
            โดยให้ใช้มาตรฐานด้วยการวัดระยะจากต าแหน่งที่ร่อน 
         2. ผู้แข่งขันจะต้องอยู่บนพื้นราบระดับเดียวกับที่เคร่ืองบินกระดาษพับ  และวัดระยะทางถึงจุดที่ 
                       เคร่ืองบินตกบนพื้นที่ราบในระดับเดียวกัน  โดยวัดถึงปลายสุดของเคร่ืองบินหลังจากที่ไถล 
                        บนพื้นจนหยุดน่ิง 
         3.  ความกว้างของเคร่ืองบินกระดาษพับจากขอบปีกด้านหน่ึงถึงอีกด้านหน่ึง ก่อนบินต้องไม่น้อยกว่า  8  ซม. 
         4.  แต่ละทีมจะร่อนได้ 3 คร้ัง โดยน าผลระยะทางทั้ง 3 คร้ังที่ได้มาหาค่าระยะทางเฉลี่ยของการร่อน 
         5. เริ่มการแข่งขันกรรมการจะเรียกชื่อทีมแข่งขัน ตามล าดับเข้าสู่จุดปล่อยเคร่ืองบินกระดาษพับ
และจะขานชื่อทีม หากถูกต้องผู้เข้าแข่งขันจะต้องยกมือตอบรับ จากน้ันจะให้สัญญาณ “ปล่อย” เมื่อเคร่ืองบิน
กระดาษพับพ้นจากมือ และสิ้นสุดการร่อนหลังจากเคร่ืองบินที่ไถลบนพื้นจนหยุดน่ิง ให้กรรมการท าการวัดระยะ
ทางการร่อนโดยวัดจากขอบเส้นที่ก าหนดไว้ตามข้อ  1  ในกรณีที่เคร่ืองบินกระดาษพับบินไปชนก าแพงหรือสิ่งกีด
ขวางอื่น ๆ ให้วัดระยะถึงจุดที่เคร่ืองบินหยุดน่ิง  (หากเคร่ืองบินกระดาษพับติดค้างอยู่บนสิ่งกีดขวางให้ร่อนใหม่ได้) 
         6.  ผู้เข้าแข่งขันสามารถวิ่งเพื่อส่งเคร่ืองบินกระดาษพับได้ แต่เท้าต้องไม่เหยียบหรือล้ าเส้นที่ก าหนด   
         7. การวัดระยะทางให้วัดถึงหน่วยเซนติเมตร  เศษเกินให้ปัดขึ้นลง 
        8 ก าหนดให้อัฒจันทร์ที่น่ังในสนามเป็นพื้นสนามแข่งขัน 
         9. เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
 
    โดยใช้สูตร    50  X 
 
หมายเหตุ  ก าแพง หรือผนังอาคาร หรือสิ่งกีดขวางใด ๆที่ ก าหนดเป็นพื้นที่สนามแข่งขันหรือขอบเขตของ
สนามแข่งขัน  ถ้าชนแล้วตกให้วัดระยะหรือหยุดเวลาตรงจุดตกน้ัน ๆ  กรณีร่อนต่อไปได้ให้วัดระยะหรือจับเวลา
ต่อไป  กรณีที่ค้าง (10 วินาที) ให้ร่อนใหม่ได้ 
 5. เกณฑ์การให้คะแนนระดับเขต คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยให้น าคะแนนของการแข่งขัน
ประเภทร่อนนานและร่อนไกลมารวมกัน  100 คะแนน รางวัลและเกียรติบัตร มีดังนี้  

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จะต้องได้คะแนน   80 - 100  คะแนน  
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จะต้องได้คะแนน   70 - 79     คะแนน  
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง จะต้องได้คะแนน   60 - 69  คะแนน  
ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น 

6. การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
    ๖.1 ทีมที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ

เหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้อง
ได้คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป ) 

7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด  

ค่าเวลารวมเฉลี่ยจากการร่อน 3 คร้ังของทีมแข่งขัน 
ค่าเวลารวมเฉลี่ยจากการร่อน 3 คร้ังที่นานที่สุดของทุกทีมที่เข้าแข่งขัน 

ค่าระยะทางรวมเฉลี่ยจากการร่อน 3 คร้ังของทีมแข่งขัน 
ค่าระยะทางรวมเฉลี่ยจากการร่อน 3 คร้ังที่ไกลที่สุดของทุกทีมที่เข้าแข่งขัน 



 

         ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หน้า  33 
 

 
 1) ผู้แข่งขันอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
 2) การสร้างเคร่ืองร่อนต้องสร้างจากวัสดุที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปใด ๆ ทั้งสิ้น น าวัสดุมาสร้างพร้อมกันทุกทีมใน
สนามเข่งขัน (ห้ามใช้แท่งคาร์บอน) 
 3) ผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนแบบแปลนตามอัตราส่วนจริงและแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนภายใน
สนามแข่งขันและน าส่งกรรมการด้วย (ห้ามผู้เข้าแข่งขันน าแบบแปลนใดๆ เข้าสนามแข่งขัน อุปกรณ์เขียนแบบให้
น ามาเอง ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ กระดาษเขียนแบบ A3 หรือ A2 กรรมการแจกให้ในสนามแข่งขัน ทีมละ 1 แผ่น) 
 4) ผู้แข่งขันสามารถสร้างจ านวนกี่ล าก็ได้ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
 5) ขนาดความยาวของปีกเคร่ืองร่อนอยู่ระหว่าง 30-50 เซนติเมตร (กางปีกออก) 
 6) ขนาดความยาวล าตัวเคร่ืองร่อนอยู่ระหว่าง 30-50 เซนติเมตร 
 7) น้ าหนักรวมเคร่ืองร่อนไม่เกิน 25 กรัม 
 8) หลังจากสร้างเสร็จผู้เข้าแข่งขันต้องน าเคร่ืองร่อนมาให้คณะกรรมการตรวจรับและเซ็นชื่อก ากับทุกล า
ภายหลังการตรวจรับกรรมการจะน าเคร่ืองร่อนมาจัดวาง ณ สถานที่ๆ กรรมการเตรียมไว้ 
 9) เมื่อเริ่มแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมมารับเคร่ืองร่อนของตนเข้าประจ าที่และปล่อยเคร่ืองร่อนด้วย
อุปกรณ์ปล่อยที่กรรมการจัดเตรียมไว้ให้ (อุปกรณ์ปล่อยเคร่ืองร่อน ประกอบด้วย  ด้ามถือ  ความยาวไม่เกิน 10 
เซนติเมตร ใช้เกี่ยวยางวงรัดของวงใหญ่  โดยกรรมการจัดหาให้ ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกใช้ด้วยตนเอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ปล่อยเครื่องร่อน 
 

10) ผู้เข้าแข่งขันสามารถปล่อยเคร่ืองร่อนได้ 3 คร้ัง โดยใช้ระยะทางเฉลี่ย เป็นเกณฑ์ตัดสิน 
 11) ผลการแข่งขันวัดระยะทางตรงจากจุดปล่อยถึงจุดที่เคร่ืองร่อนตกสัมผัสพื้นสนาม และเคร่ืองร่อนต้อง
อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ก าหนดให้เป็นพื้นที่สนามแข่งขันเท่าน้ัน  หากตกหลังเส้นอ้างอิง 60 องศา ไม่วัดระยะในรอบ
น้ัน ตามรูปแสดงพื้นที่การแข่งขัน 

 12) ในกรณีที่ชนผนังหรือสิ่ งกีดขวางภายในส นามแล้วสามารถร่อนต่อไปได้ยังคงวัดระยะให้   
หากยางอุปกรณ์ปล่อยเคร่ืองร่อนขาดขณะที่เคร่ืองร่อนยังอยู่ในมือ  สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ได้ 1 คร้ังต่อรอบ 

 
 

2. การแข่งขนัเคร่ืองร่อน ประเภทร่อนไกล   
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รูปแสดงพ้ืนที่แข่งขัน 

หมายเหตุ 
 ก าแพง ผนังอาคาร สิ่งกีดขวางใด ๆในสนามที่ไม่สามารถเอาออกได้ก าหนดให้เป็นพื้นที่สนามแข่งขันหรือ
ขอบเขตของสนามแข่งขัน  ถ้าชนแล้วตกให้วัดระยะตรงจุดตกน้ัน ๆ  กรณีร่อนต่อไปได้ให้วัดระยะต่อไป  กรณีที่
ค้าง (10 วินาที) ให้ร่อนใหม่ได้ 
 
 13. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 2 เกณฑ์ คือ 
  13.1 คะแนนการร่อน 60 คะแนน  โดยใช้สูตร 

 ระยะทางเฉลี่ยของทีมแข่งขัน 
ระยะทางเฉลี่ยของทีมทีมีค่ามากที่สุด 

  13.2 คะแนนด้านความรู้ความสามารถ 40 คะแนน แบ่งเป็น 
   13.2.1 ทดสอบ สัมภาษณ์ด้านความรู้    20 คะแนน 
   13.2.2 แผนแบบ       10
 คะแนน 
   13.2.3 การท างานเป็นทีม ทักษะในการร่อน       5 คะแนน 
   13.2.4 ผลงาน รูปแบบการสร้างเคร่ืองร่อนและการเลือกใช้วัสดุ   5 คะแนน 
 14. รางวัลและเกียรติบัตร มีดังนี้  

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จะต้องได้คะแนน   80 - 100  คะแนน  
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จะต้องได้คะแนน   70 - 79     คะแนน  
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง จะต้องได้คะแนน   60 - 69  คะแนน  
ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น 

15. การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
    ๑๕.1 ทีมที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน

ระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป ) 
 16. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 

60  x 

60  
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 1) ผู้แข่งขันอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
 2) การสร้างเคร่ืองร่อนต้องสร้างจากวัสดุที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปใด ๆ ทั้งสิ้น น าวัสดุมาสร้างพร้อมกันทุกทีมใน
สนามเข่งขัน (ห้ามใช้แท่งคาร์บอน) 
 3) ผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนแบบแปลนตามอัตราส่วนจริงและแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนภายใน
สนามแข่งขันและน าส่งกรรมการด้วย (ห้ามผู้เข้าแข่งขันน าแบบแปลนใดๆ เข้าสนามแข่งขัน อุปกรณ์เขียนแบบให้
น ามาเอง ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ กระดาษเขียนแบบ A3 หรือ A2 กรรมการแจกให้ในสนามแข่งขัน ทีมละ 1 แผ่น) 
 4) ผู้แข่งขันสามารถสร้างจ านวนกี่ล าก็ได้ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
 5) ขนาดความยาวของปีกเคร่ืองร่อนอยู่ระหว่าง 30-50 เซนติเมตร (กางปีกออก) 
 6) ขนาดความยาวล าตัวเคร่ืองร่อนอยู่ระหว่าง 30-50 เซนติเมตร 
 7) น้ าหนักรวมเคร่ืองร่อนไม่น้อยกว่า 10 กรัม 
 8) หลังจากสร้างเสร็จผู้เข้าแข่งขันต้องน าเคร่ืองร่อนมาให้คณะกรรมการตรวจรับและเซ็นชื่อก ากับทุกล า
ภายหลังการตรวจรับกรรมการจะน าเคร่ืองร่อนมาจัดวาง ณ สถานที่ๆ กรรมการเตรียมไว้ 
 9) เมื่อเริ่มแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมมารับเคร่ืองร่อนของตนเข้าประจ าที่และปล่อยเคร่ืองร่อนด้วย
มือหรืออุปกรณ์ปล่อยท่ีกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ (อุปกรณ์ปล่อยเคร่ืองร่อน ประกอบด้วย  ด้ามถือ  ความยาวไม่
เกิน 15 เซนติเมตร ใช้เกี่ยวยางรัดของวงใหญ่ โดยกรรมการจัดหาให้ (ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกใช้ด้วยตนเอง) 

      
ปล่อยเครื่องร่อนด้วยมือ ปล่อยเครื่องร่อนด้วยอุปกรณ์ปล่อย           อุปกรณ์ปล่อยเครื่องร่อน 

 
รูปแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ปล่อยเครื่องร่อน 

 
 10) ผู้เข้าแข่งขันสามารถปล่อยเคร่ืองร่อนได้ 3 คร้ัง โดยใช้เวลาเฉลี่ย เป็นเกณฑ์ตัดสิน 
 11) ผลการแข่งขันเริ่มจับเวลาเมื่อเคร่ืองร่อนถูกปล่อยออกจากมือ หรือ อุปกรณ์ปล่อย และสิ้นสุดการจับ
เวลาเมื่อเคร่ืองร่อนแตะพื้นหรือสิ้นสภาพการร่อน 
หมายเหตุ 
 ในกรณีที่ชนผนังหรือสิ่งกีดขวางภายในสนามแล้วสามารถร่อนต่อไปได้ยังคงจับเวลาต่อไป  หากยาง
อุปกรณ์ปล่อยเคร่ืองร่อนขาดขณะที่เคร่ืองร่อนยังอยู่ในมือ  สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ได้ 1 คร้ังต่อรอบ 
 กรณีชิ้นส่วนเคร่ืองร่อนช ารุด เสียหายขณะแข่งขันให้ใช้ล าใหม่หรือซ่อมได้ภายในเวลา 3 นาทีและให้ร่อน
ใหม่ในรอบน้ัน ๆ 
 

3. การแข่งขนัเคร่ืองร่อน ประเภทร่อนนาน 
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 12) เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย  
  13.1 คะแนนการร่อน 60 คะแนน  โดยใช้สูตร 

 เวลาเฉลี่ยของทีมแข่งขัน 
เวลาเฉลี่ยของทีมทีมีค่ามากที่สุด 

  13.2 คะแนนด้านความรู้ความสามารถ 40 คะแนน แบ่งเป็น 
   13.2.1 ทดสอบ สัมภาษณ์ด้านความรู้    20 คะแนน 
   13.2.2  แผนแบบ      10 คะแนน 
   13.2.3 การท างานเป็นทีม ทักษะในการร่อน       5 คะแนน 
   13.2.4 ผลงาน รูปแบบการสร้างเคร่ืองร่อนและการเลือกใช้วัสดุ   5 คะแนน 
 13) รางวัลและเกียรติบัตร มีดังนี้  

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จะต้องได้คะแนน   80 - 100  คะแนน  
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จะต้องได้คะแนน   70 - 79     คะแนน  
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง จะต้องได้คะแนน   60 - 69  คะแนน  
ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น 

๑๔. การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
    ๑๔.1 ทีมที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน

ระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป ) 

๑๕. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................ 

60  x 
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  1) การสร้างเคร่ืองบินพลังยาง ต้องสร้างจากวัสดุที่ยังไม่ขึ้นรูปใด ๆ ทั้งสิ้น น ามาสร้างพร้อมกัน
ทุกทีมในสนามแข่งขัน (ห้ามใช้แท่งคาร์บอน)  และชุดก าเนิดแรงขับประกอบด้วย ใบพัด ชุดรองลื่น เพลาขับ แท่น
ยึด ต้องแยกมาประกอบในสนามแข่งขันและใช้ยางวงรัดของวงใหญ่เท่าน้ันเป็นแหล่งพลังงาน ดังภาพประกอบ
ด้านล่าง 
  2) ใบพัดที่ใช้ในการแข่งขัน ขนาดไม่เกิน 7 น้ิว โดยจะใช้ใบพัดส าเร็จรูปที่มีขายในตลาดหรือผู้
เข้าแข่งขันประดิษฐ์ขึ้นใช้เองก็ได้ (ห้ามน าหัวแท่นยึดส าเร็จรูปตามท้องตลาดเข้ามาใช้ในสนามแข่งขัน)  
  3) ผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนแบบแปลนตามอัตราส่วนจริงและแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
ภายในสนามแข่งขันและน าส่งกรรมการด้วย (ห้ามผู้เข้าแข่งขันน าแบบแปลนใดๆ เข้าสนามแข่งขัน อุปกรณ์เขียน
แบบให้น ามาเอง ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ กระดาษเขียนแบบ A3 หรือ A2 กรรมการแจกให้ในสนามแข่งขัน ทีมละ  
1 แผ่น) 

หมายเหตุ  ห้ามน าหัวแท่นยึด ส าเร็จตามท้องตลาด เข้าสนามแข่งขัน 

    
 

 
  4) ผู้เข้าแข่งขันสามารถสร้างจ านวนกี่ล าก็ได้ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง  พร้อมทั้งทดสอบบิน
และปรับแต่ง ภายในสนามแข่งในเวลาที่กรรมการก าหนดให้ 
  5) ขนาดความยาวของปีกเคร่ืองบินพลังยางอยู่ระหว่าง 30-50 เซนติเมตร (กางปีกออก) 
  6) ขนาดความยาวล าตัวของเคร่ืองบินพลังยางอยู่ระหว่าง 30-50 เซนติเมตร 
  7) น้ าหนักเคร่ืองบินพลังยางรวมยาง ไม่ต่ ากว่า 15 กรัม 
  8) หลังจากสร้างเสร็จแล้วผู้เข้าแข่งขันต้องน าเคร่ืองบินพลังยางให้คณะกรรมการตรวจรับและ
เซ็นชื่อก ากับทุกล า  ภายหลังการตรวจรับกรรมการจะน าเคร่ืองบินพลังยางมาจัดวาง ณ สถานที่ ๆ กรรมการ
เตรียมไว้ 
  9) เมื่อเร่ิมแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมมารับเคร่ืองบินของตนเข้าประจ าที่ สามารถปล่อย
เคร่ืองบินได้ 3 คร้ัง  โดยใช้เวลาเฉลี่ย เป็นเกณฑ์ตัดสิน 
  10) ผลการแข่งขันเริ่มจับเวลาเมื่อเคร่ืองบินลอยขึ้นจากพื้นและสิ้นสุดการจับเวลาเมื่อเคร่ืองบิน
น้ันสัมผัสพื้น  หรือบินต่อไม่ได้   
หมายเหตุ ก าแพง หรือผนังอาคาร หรือสิ่งกีดขวางใด ๆที่ไม่สามารถเอาออกได้ ก าหนดให้เป็นพื้นที่สนามแข่งขัน
หรือขอบเขตของสนามแข่งขัน  ถ้าชนแล้วตกให้หยุดการจับเวลา  กรณีบินต่อไปได้ให้จับเวลาต่อไป  กรณีที่ค้าง 
(10 วินาที) ให้บินใหม่ได้ และอัฒจันทร์ ที่น่ังรอบ ๆ สนามให้ถือว่าเป็นพื้นที่ของสนามแข่งขัน 
 
 

4. การแข่งขนัเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบนินาน (โดยการตดิล้อบินขึ้นจากพื้น) 
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 11) เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 
  11.1 คะแนนการร่อน 60 คะแนน  โดยใช้สูตร 

 เวลาเฉลี่ยของทีมแข่งขัน 
เวลาเฉลี่ยของทีมทีมีค่ามากที่สุด 

  11.2 คะแนนด้านความรู้ความสามารถ 40 คะแนน แบ่งเป็น 
   11.2.1 ทดสอบ สัมภาษณ์ด้านความรู้    20 คะแนน 
   11.2.2  แผนแบบ      10 คะแนน 
   11.2.3 การท างานเป็นทีม ทักษะในการร่อน       5 คะแนน 
   11.2.4 ผลงาน รูปแบบการสร้างเคร่ืองร่อนและการเลือกใช้วัสดุ   5 คะแนน 
 
 12) รางวัลและเกียรติบัตร มีดังนี้  

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จะต้องได้คะแนน   80 - 100  คะแนน  
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จะต้องได้คะแนน   70 - 79     คะแนน  
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง จะต้องได้คะแนน   60 - 69  คะแนน  
ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น 

๑๓. การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
    ๑๓.1 ทีมที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน

ระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป ) 

๑๔. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
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 1) การสร้างเคร่ืองบินพลังยาง ต้องสร้างจากวัสดุที่ยังไม่ขึ้นรูปใด ๆ ทั้งสิ้น น ามาสร้างพร้อมกันทุกทีมใน
สนามแข่งขัน (ห้ามใช้แท่งคาร์บอน) และชุดก าเนิดแรงขับประกอบด้วย ใบพัด ชุดรองลื่น เพลาขับ แท่นยึด ต้อง
แยกมาประกอบในสนามแข่งขันและใช้ยางวงรัดของวงใหญ่เท่าน้ันเป็นแหล่งพลังงาน ดังภาพประกอบด้านล่าง  
 2) ใบพัดที่ใช้ในการแข่งขัน ขนาดไม่เกิน 7 น้ิว โดยจะใช้ใบพัดส าเร็จรูปที่มีขายในตลาดหรือผู้เข้าแข่งขัน
ประดิษฐ์ขึ้นใช้เองก็ได้  (ห้ามน าหัวแท่นยึดส าเร็จรูปตามท้องตลาดเข้ามาใช้ในสนามแข่งขัน)  
 3) ผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนแบบแปลนตามอัตราส่วนจริงและแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนภายใน
สนามแข่งขันและน าส่งกรรมการด้วย (ห้ามผู้เข้าแข่งขันน าแบบแปลนใดๆ เข้าสนามแข่งขัน อุปกรณ์เขียนแบบให้
น ามาเอง ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ กระดาษเขียนแบบ A3 หรือ A2 กรรมการแจกให้ในสนามแข่งขัน ทีมละ 1 แผ่น) 

หมายเหตุ  ห้ามน าหัวแท่นยึด ส าเร็จตามท้องตลาด เข้าสนามแข่งขัน 

    
 4) ผู้เข้าแข่งขันสามารถสร้างจ านวนกี่ล าก็ได้ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมงพร้อมทั้งทดสอบบินและปรับแต่ง 
ภายในสนามแข่งในเวลาที่กรรมการก าหนดให้ 
 5) ขนาดความยาวของปีกเคร่ืองบินพลังยางอยู่ระหว่าง 30-50 เซนติเมตร (กางปีกออก) 
 6) ขนาดความยาวล าตัวของเคร่ืองบินพลังยางอยู่ระหว่าง 30-50 เซนติเมตร 
 7) น้ าหนักรวมของเคร่ืองบินพลังยาง ระหว่าง 15-25 กรัม 
 8) หลังจากสร้างเสร็จแล้วผู้เข้าแข่งขันต้องน าเคร่ืองบินพลังยางให้คณะกรรมการตรวจรับและเซ็นชื่อ
ก ากับทุกล า  ภายหลังการตรวจรับกรรมการจะน าเคร่ืองบินพลังยางมาจัดวาง ณ สถานที่ ๆ กรรมการเตรียมไว้ 
 9) เมื่อเริ่มแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมมารับเคร่ืองบินของตนเข้าประจ าที่ สามารถปล่อยเคร่ืองบินได้             
3 คร้ัง  โดยใช้ระยะทางเฉลี่ย เป็นเกณฑ์ตัดสิน 
 10) ผลการแข่งขันวัดจากระยะทางตรงจากจุดปล่อยถึงจุดที่เคร่ืองบินน้ันสัมผัสพื้นคร้ังแรกหรือบินต่อไม่ได้  
หากเคร่ืองบินตกหลังเส้นอ้างอิง 60 องศา ไม่วัดระยะในรอบน้ัน ตามรูปแสดงพื้นที่การแข่งขัน 

หมายเหตุ ก าแพง หรือผนังอาคาร หรือสิ่งกีดขวางใด ๆที่ก าหนดเป็นพื้นที่สนามแข่งขันหรือขอบเขตของสนามแข่ง
ขัน  ถ้าชนแล้วตกให้วัดระยะตรงจุดตกน้ัน ๆ  กรณีบินต่อไปได้ให้วัดระยะต่อไป  กรณีที่ค้าง (10 วินาที) ให้บิน
ใหม่ได้ และอัฒจันทร์ ที่น่ังรอบ ๆ สนามให้ถือว่าเป็นพื้นที่ของสนามแข่งขัน 
 

5. การแข่งขนัเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบนิไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) 
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รูปแสดงพ้ืนที่แข่งขัน 

 
 11) เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน   ประกอบด้วย   
  11.1 คะแนนการร่อน 60 คะแนน  โดยใช้สูตร 

ree ระยะทางเฉลี่ยของทีมแข่งขัน 
ระยะทางเฉลี่ยของทีมทีมีค่ามากที่สุด 

  11.2 คะแนนด้านความรู้ความสามารถ 40 คะแนน แบ่งเป็น 
   11.2.1 ทดสอบ สัมภาษณ์ด้านความรู้    20 คะแนน 
   11.2.2  แผนแบบ      10 คะแนน 
   11.2.3 การท างานเป็นทีม ทักษะในการร่อน       5 คะแนน 
   11.2.4 ผลงาน รูปแบบการสร้างเคร่ืองร่อนและการเลือกใช้วัสดุ   5 คะแนน 
 12) รางวัลและเกียรติบัตร มีดังน้ี  

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จะต้องได้คะแนน   80 - 100  คะแนน  
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จะต้องได้คะแนน   70 - 79     คะแนน  
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง จะต้องได้คะแนน   60 - 69  คะแนน  
ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น 

๑๓) การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
   ๑๓.1 ทีมที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้

คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป ) 

๑๔)  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 
 
 
 

จุดปล่อยเคร่ืองร่อน 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. 
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