
 
ที่  ศธ ๐๔๓๐๗.๔๓/ว๑๘๐                 โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา

          ตําบลเคร็ง  อําเภอชะอวด 
                                จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๘๐ 

                   ๕ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ขอเชิญสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา    
        ประจําป 2565 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอชะอวดทุกโรง 

สิ่งที่สงมาดวย   ๑. กําหนดการจัดงาน      จํานวน ๑ ฉบับ 
          ๒. กําหนดการจัดกิจกรรม การประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการ จํานวน ๑ ฉบับ 
          ๓. เกณฑและรายละเอียดการแขงขัน    จํานวน ๑ ชุด 

 ดวยโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๕ ใน
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมดาน
วิทยาศาสตร และการแขงขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน  

 ในการนี้ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา จึงขอเชิญทานสงนักเรียนเขารวมชมนิทรรศการและเขา
รวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ประจําป 
2565 ในวันและสถานที่ขางตน รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสงนักเรียนเขารวมกิจกรรม 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                    (นายวิชาญ  จินพล) 
                ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา  
 
กลุมบริหารวิชาการ 
โทร. ๐๘๑-๓๘๘๑๒๓๕ 



กําหนดการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ประจําป 2565   
วันที่  19  สิงหาคม 2565 

ณ  โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

เวลา รายการ / กิจกรรม สถานที่ 
08.00 - 08.30 น. 
08.30 – 09.00 น. 
 
 
09.00 - 10.00 น. 
 
 

 ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม 
 นักเรียน  ครู  และแขกผูมีเกียรติพรอมกัน ณ 
หองประชุม 
 
  พิธีเปดงาน 
     - การแสดง Science Show  
     - การแสดงอาเซียน 
 

เวทีกลาง 
(หองประชุม) 

 
 
 
 
 
 

10.30 – 15.00 น. 
 
 

 กิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
 

 หองกลุมสาระ 
การเรียนรู 

 
13.00 – 15.00 น.  การสาธิตกิจกรรมทางวิทยาศาสตร 

 
หองวิทยาศาสตร   

15.00 – 15.20 น.  กิจกรรมสันทนาการ เกมส และตอบปญหา 
 

เวทีกลาง   

15.20 – 16.00 น. - พิธีปดงาน 
- มอบรางวัล / เกียรติบัตร 

ประธานการจัดงาน กลาวปดงาน 

 

 
 

หมายเหตุ   กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 



กําหนดการจัดกิจกรรม การประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการ 
กิจกรรมงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ประจําป 2565 

วันที่  19  สิงหาคม 2565 
 

เวลา กิจกรรม/รายการแขงขัน ระดับ สถานที่ 
ภาคเชา 

10.00 - 12.00 น. - การแขงขันอัจฉริยภาพ ป.6 หอง ICTอาคารจามจุรี 

10.00 - 12.00 น. 
- การแขงขันวาดภาพระบายส ี
หัวขอ “เด็กไทยรุนใหม กาวไกลสูอาเซียน 

ป.4 - ป.6 หองสังคม 

10.30 - 12.00 น. - การแขงขันรถบรรทุกไข ป.4 - ป.6 ใตถุนอาคารจามจุรี 

10.30 - 12.00 น. 
- การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร 
(Science Show) 

ป.4 - ป.6 เวทีกลาง 

10.30 - 12.00 น. 
- การวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ป.1 - ป.3 หองปฏิบัติการ  

คอมพิวเตอร 
10.30 – 11.00 น. - การแขงขันคิดเลขเร็ว ป.4 - ป.6 หองคณิตศาสตร 
11.00 – 11.30 น. - การแขงขันเกม 24 ป.4 - ป.6 หองคณิตศาสตร 
ภาคบาย 
13.00 - 14.30 น. - การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ 

(Microsoft Power Point 2016) 
ป.4 - ป.6 หองปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอร 
13.00 – 14.00 น. - การแขงขันเกมซูโดกุ ป.4 - ป.6 หอง ICT อาคารจามจุรี 

13.00 – 15.00 น. 
- การแขงขันจรวดขวดน้ํา  
  (ประเภทแมนยํา)  

ป.4 - ป.6 สนามฟุตบอล 

13.00 – 15.00 น. - สาธิตนิทรรศการวิทยาศาสตร ดังนี้ 
 การแสดง science show 
 กิจกรรมสาธิตการทํางานของ

มอเตอรอยางงาย 
 กิจกรรมสาธิตลมดูดและหลักการ

ของแบรนูลี 
 กิจกรรมสาธิตเรื่องความดันใน

ของเหลว 
 กิจกรรมสาธิตเรื่องคลื่น 
 กิจกรรมการสาธิตการเกิดขางขึ้น

ขางแรม 

ทุกระดับชั้น หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร 

 
หมายเหต ุ การลงทะเบียนเขารวมการแขงขัน สามารถลงทะเบียนไดบริเวณหนาหองประชุม 
  - ภาคเชา  ลงทะเบียนทุกรายการไดตั้งแตเวลา  08.30 - 09.00 น. 
  - ภาคบาย  ลงทะเบียนทุกรายการไดตั้งแตเวลา  12.30 - 13.00 น. 
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หลักเกณฑและรายละเอียดการแขงขันอจัฉริยภาพ 
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ประจําป 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน  
  นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่  6 เทานั้น  
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

2.1 ประเภทเดี่ยว  
2.2 โรงเรียนสามารถสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมไดไมจํากัดจํานวน 

3. วิธีดําเนินการและหลักเกณฑการแขงขัน  
3.1 สงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน พรอมชื่อครูผูควบคุมระดับละ 1 คน ตามแบบฟอรมที่กําหนด  
3.2 กิจกรรมการแขงขัน ผูแขงขันตองทําแบบทดสอบวัดความรู จํานวน 3 รายวิชา คือ  

- วิทยาศาสตร  จํานวน 40 ขอ 
- คณิตศาสตร  จํานวน 30 ขอ 
- อาเซียนศึกษา  จํานวน 30 ขอ 

3.3 แบบทดสอบในแตละรายวิชาใชเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก รวมจํานวน 100 ขอ  
4. เวลาที่ใชในการแขงขัน วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. จํานวน 120 นาที   
5. เกณฑการใหคะแนน แบบทดสอบจํานวน 100 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 100 คะแนน  
6. เกณฑการตัดสิน  

ถาคะแนนรวมเทากัน ใหพิจารณาตัดสินจากคะแนนแบบทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  
และอาเซียนศึกษาตามลําดับ แลวนําคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑการตัดสิน ดังนี้  

รอยละ 80 - 100  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง    
รอยละ 70 – 79   ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน       
รอยละ 50 – 69   ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
 

สําหรับผูที่สอบไดลําดับที่ 1-3 จะไดรับเงินรางวัล 500 บาท 300 บาท  และ 200 บาท ตามลําดับ 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด  
 

7. การประกาศผลและรับรางวัล  
 ประกาศผลการแขงขัน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 สําหรับผูที่สอบไดลําดับที่ 1 - 3 รับรางวัล ในพิธี
ปดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ณ หองประชุมโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา  
 

8. สถานที่ทําการแขงขัน  หอง ICT 2 อาคารจามจุรี 

9. การสมัครเขารวมการแขงขัน 
 9.1 สมัครไดตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 
 9.2 สมัครผานลิงก https://forms.gle/eV4iQjJERcYfdYiL6 หรือสแกน QR Code  
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หลักเกณฑและรายละเอียดการแขงขันจรวดขวดน้ําประเภทแมนยํา 
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ประจําป 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. คุณสมบัติผูเขารวมแขงขันและเกณฑการเขารวมแขงขัน  
 1.1 ประเภททีม ทีมละ 3 คน โรงเรียนแตละโรงเรียนสามารถสงนักเรียนเขารวมแขงขันไดไมเกิน 2 
ทีม โดยนักเรียนแตละคนตองมีชื่ออยูในทีมเพียงทีมเดียวเทานั้น  
 1.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6  
2. ประเภทการแขงขันและกติกาการแขงขัน  
 - ประเภทแมนยํา ระยะจากฐานยิงถึงเปา 70 เมตร ไมจํากัดความดัน  
3. กําหนดการและสถานที่แขงขัน  
 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. แขงขันทุกระดับ เรียงตามลําดับทีม ณ บริเวณ
สนามฟุตบอล  
4. รางวัล  
 ชนะเลิศ   ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล เงินรางวัล 300 บาท  
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท  
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 100 บาท  

5. การสมัครเขารวมการแขงขัน 
 5.1 สมัครไดตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 
 5.2 สมัครผานลิงก https://forms.gle/BbxZwmiRAd6eBGka7 หรือสแกน QR Code  
 
 

 
 
 
 
กฎ กติกาและระเบียบการแขงขันจรวดขวดน้ําประเภทแมนยํา 

 1. ประเภทการแขงขัน  
  ความแมนยํา  
 2. ขอกําหนดของจรวดขวดน้ํา  
  2.1 เปนจรวดขวดน้ําที่ตองใชแรงขับดันจากน้ําและแรงดันอากาศจากปมลมเทานั้น  
  2.2 เปนจรวดขวดน้ําที่ประดิษฐจากขวดน้ําอัดลมขนาดไมเกิน 1.5 ลิตรเทานั้น 
 3. ขอกําหนดของฐานปลอยจรวดขวดน้ํา (ใหนํามาเอง)  
  มีขนาดไมเกินความกวาง 2.00 เมตร x ยาว 2.00 เมตร x สูง 1.50 เมตร ทั้งนี้เมื่อติดตั้ง
จรวดขวดน้ําแลวเสร็จ (พรอมปลอย) ตองมีขนาดรวมกันแลวไมเกินขนาดดังกลาวดวย 
 4. ขอกําหนดการลงทะเบียน  
  4.1 ผูเขาแขงขันตองลงทะเบียนเพื่อรับทราบลําดับการปลอยจรวดขวดน้ําในแตละรอบและ
ใบบันทึกผลการแขงขัน (Passport) ณ จุดลงทะเบียน  
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 5. ขอกําหนดการตรวจสอบจรวดขวดน้ําและฐานปลอยจรวดน้ํา  
  5.1 ผูเขาแขงขันตองนําจรวดขวดน้ําที่จะใชในการปลอยครั้งนั้นใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ความ ถูกตองกอนจํานวนไมเกิน 2 ลํา เพื่อสํารองในกรณีที่เกิดขอขัดของในการติดตั้งจรวดขวดน้ําที่ฐานปลอย
จรวดน้ํา  
  5.2 ฐานปลอยจรวดที่โรงเรียนนํามาตองใหคณะกรรมการตรวจสอบกอนนําไปใชในการ
ปลอยทุกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขขอกําหนดฐานปลอยจรวดขวดน้ํา  
 6. ขอกําหนดการเติมน้ํา  
  6.1 ผูเขาแขงขันตองใชน้ําที่คณะกรรมการเตรียมไวใหเทานั้นและตองเติมน้ําในจรวดขวดน้ํา
อยางนอย 50 ลูกบาศกเซนติเมตร  
  6.2 ไมอนุญาตใหผูเขารวมการแขงขันผสมวัสดุใด ๆ ลงไปในน้ําที่บรรจุภายในจรวดขวดน้ํา  
  6.3 กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบภายหลังและมีหลักฐานแสดงวาผูเขาแขงขันเจตนานํา
ของเหลวหรือวัสดุใด ๆ บรรจุลงไปในจรวดขวดน้ําคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเขารวมแขงขัน  
  6.4 เมื่อเติมน้ําแลวใหผูเขาแขงขันรอกรรมการปลอยจรวดเรียกเขาสูฐานปลอยตอไป  
 7. ขอกําหนดการปลอยจรวดขวดน้ํา  
  7.1 ลําดับการแขงขันกําหนดตามหมายเลขที่จับฉลากไดในขั้นตอนการลงทะเบียน  
  7.2 ผูเขารวมแขงขันในลําดับตอไปตองเขามาเตรียมตัวใหพรอมในบริเวณที่กําหนดกอนที่ผู
เขาแขงขันลําดับกอนหนาจะทําการปลอยจรวดขวดน้ําแลวเสร็จ  
  7.3 เมื่อผูเขาแขงขันถึงเวลาเขาฐานปลอยจรวดจะตองติดตั้งฐานปลอยภายในบริเวณที่
กําหนดดวย ตนเองและติดตั้งจรวดขวดน้ําใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน 3 นาที  
  7.4 ใหผูแขงขันทําการปลอยจรวดขวดน้ําไดทีมละ 2 รอบโดยจะบันทึกสถิติที่ดีที่สุดเทานั้น 
โดยในแต ละรอบ ผูเขาแขงขันสามารถปลอยจรวดขวดน้ําได 1 ครั้งเทานั้น  
  7.5 ในกรณีที่จรวดขวดน้ําเกิดขอขัดของระหวางติดตั้งจรวดขวดน้ําเพื่อทําการปลอย ผู
แขงขัน สามารถใชจรวดขวดน้ําสํารองที่ผานการตรวจจากคณะกรรมการและดําเนินการใหแลวเสร็จใน เวลาที่
กําหนดในขอ 7.3  
  7.6 กรณีที่ใชเวลาในการปลอยจรวดขวดน้ําเกินเวลาที่กําหนดถือวาหมดสิทธิ์การแขงขันใน
รอบนั้น  
  7.7 กรณีที่ทีมใดไมสามารถเขาแขงขันตามลําดับที่กําหนดไวได สามารถแจงเหตุผลที่
เหมาะสมกับ คณะกรรมการเพื่อเลื่อนการแขงขันภายในรอบนั้นได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการ 
แตการเลื่อนลําดับการแขงขันไมสามารถเลื่อนเพื่อสะสมการปลอยจรวดขวดน้ําในรอบตอไปได  
  7.8 กรณีที่เกิดปญหาจากการใชฐานปลอยที่ผูเขาแขงขันนํามาเองถาไมสามารถแกไขปญหา
ไดภายใน เวลา 5 นาทีจะถือวาหมดสิทธิ์การแขงขันในรอบนั้น  
  7.9 การปลอยจรวดขวดน้ําจะตองไดรับสัญญาณใหปลอยจรวดจากคณะกรรมการทุกครั้ง  
  7.10 ผูเขารวมแขงขันตองเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากการปลอยจรวดขวด
น้ํามาดวยตนเอง เชน หมวก แวนตา เสื้อกันฝน เปนตน  
  7.11 ไมอนุญาตใหบุคคลอื่นซึ่งไมใชสมาชิกภายในทีมนั้น เขาไปภายในบริเวณพื้นที่ฐาน
ปลอย  
 8. ขอกําหนดการนับเวลา  
  8.1 กําหนดใหผูเขาแขงขันติดตั้งฐานปลอยและปลอยจรวดขวดน้ําใหแลวเสร็จภายใน 3 นาที 
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  8.2 คณะกรรมการจะเริ่มนับเวลาตั้งแตผูเขาแขงขันเขาสูฐานปลอย จนกระทั่งผูเขารวม
แขงขันพรอมที่จะปลอยจรวดขวดน้ํา  
  8.3 คณะกรรมการจับเวลาจะหยุดนับเวลา กรณีดังนี้  
     8.3.1 สภาพอากาศแปรปรวนอยางมากและจะเริ่มนับตอหลังจากไดรับสัญญาณให
ดําเนินการแขงขันตอจากคณะกรรมการกลาง  
        8.3.2 กรณีอื่นที่ไดรับความเห็นอันสมควรจากคณะกรรมการกลาง  
 9. การบันทึกผลการแขงขัน  
  9.1 เมื่อผูเขาแขงขันปลอยจรวดขวดน้ําแลว ใหนําใบบันทึกผลการแขงขัน (Passport) ไปที่
กองอํานวยการบันทึกสถิติที่ไมเปนทางการได  
  9.2 สถิติและผลการแขงขันที่เปนทางการ จะประกาศผลใหทราบหลังจาการแขงขันแลวเสร็จ  
 10. การรับจรวดคืน  
  10.1 เมื่อผูเขาแขงขันปลอยจรวดขวดน้ําแลวใหนําใบบันทึกผลการแขงขัน (Passport) ไปรับ
จรวด ขวดน้ําคืนได  
 11. ขอกําหนดและกติกาการแขงขันอื่น ๆ  
  11.1 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนขอยุติ  
  11.1 ไมอนุญาตใหมีการซอมยิงจรวดขวดน้ําในสนามแขงขัน  
 12. เกณฑการตัดสิน  
 ประเภทความแมนยํา  
  12.1 ผูเขาแขงขันตองปลอยจรวดใหตกตรงเปาหมายที่กําหนดไวที่ระยะหางจากฐานปลอย
จรวด 70 เมตร คณะกรรมการจะทําการบันทึกสถิติโดยวัดระยะทางจากจุดเปาหมายถึงจุดตกในหนวย ความ
ยาวเปนเมตร (ทศนิยม 2 ตําแหนง เชน 1.52 เมตร)  
  12.2 ในกรณีที่จุดตกของจรวดขวดน้ําอยูนอกพื้นที่ที่กําหนด คณะกรรมการจะไมทําการ
บันทึกสถิติครั้งนั้นให โดยพื้นทีท่ี่กําหนดไวเปนพื้นที่วงกลมรัศมี 5.00 เมตร  
  12.3 ใหทําการปลอยจรวดขวดน้ําได 2 รอบ ๆ ละ 1 ครั้งและจะบันทึกสถิติครั้งที่ดีที่สุดเพียง
ครั้งเดียว  
  12.4 ผูเขาแขงขันที่ยิงจรวดขวดน้ําไดใกลกับเปาหมายที่สุดและไดรับการบันทึกสถิติอยาง
เปนทางการคณะกรรมการจะตัดสินใหเปนทีมที่ชนะเลิศการแขงขันในระดับที่ลงสมัครแขงขัน  
 13. สนามแขงขัน (ยึดตามสนามแขงของ อพวช.)  
  สนามประเภทความแมนยํา 
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หลักเกณฑและรายละเอียดการแขงขันรถบรรทุกไข 
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ประจําป 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ประเภทการแขงขัน ประเภททีม ทีมละ 3 คน โรงเรียนแตละโรงเรียนสามารถสงนักเรียนเขารวมแขงขันได
ไมเกิน 2 ทีม โดยนักเรียนแตละคนตองมีชื่ออยูในทีมเพียงทีมเดียวเทานั้น 
2. ระดับที่แขงขัน นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6   
3. กําหนดการและสถานที่แขงขัน  
 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 - 12.00 น. แขงขันทุกระดับ เรียงตามลําดับทีม ณ บริเวณ    
ใตถุนอาคารจามจุรี 
4. รางวัล  
 ชนะเลิศ   ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 300 บาท  
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท  
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 100 บาท  

5. การสมัครเขารวมการแขงขัน 
 5.1 สมัครไดตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 
 5.2 สมัครผานลิงก https://forms.gle/mQkiXUrzVjkRsE9T8  หรือสแกน QR Code  
 

 
 
 
 
6. กติกา  
 (1) ลักษณะของรถบรรทุกไขที่ประดิษฐ  
 ผูเขารวมแขงขันจะตองประดิษฐรถ (ทั้งตัวรถและลอ) ที่ทาจากกระดาษแข็งหรือกระดาษลูกฟูกหรือ       
ฟวเจอรบอรด มีพื้นที่กระบะเปดโลงดานบนสาหรับบรรทุกไข โดยสามารถยึดสวนประกอบของรถดวยกาว 
ลวดเย็บหรือเทปกาวติดกระดาษ การขับเคลื่อนรถใหใชการขับเคลื่อนผานลอเทานั้น โดยใชยางเสนที่ทางผู
จัดเตรียมไวให เปนตัวใหพลังในการหมุนลอ เพลาลออาจใชไมตะเกียบ ไมไผเหลา แกนลวดเหล็กหรือพลาสติก
ทาขึ้น ผูเขารวมแขงขันตองสรางรถใหเสร็จมาจากโรงเรียนและพรอมแขงขันในวันแขงขัน ทีมละ 1 คันเทานั้น 
โดยอนุญาตใหเตรียมอุปกรณ ที่ใชในการซอมแซมตัวรถมาได เชน กาว เทปกาวติดกระดาษ ลวดเย็บ แกนไม 
เปนตน  
 (2) ขอกาหนดตัวรถและยางที่ใช  
  2.1 รถตองขับเคลื่อนดวยยางเสนเทานั้น (เปนการหมุนดวยพลังยางปนไมใชการดีดดวยยาง)  
  2.2 ยางเสนที่ใชในการแขงขัน ตองเปนยางที่ผูจัดการแขงขันเตรียมไวใหเทานั้น ซึ่งทางผูจัด
จะแจกใหแตละทีมในวันแขงขัน ที่จุดลงทะเบียน  
  2.3 ในการแขงขันกําหนดใหแตละทีมใชยางไดเพียง 4 เสนนามาผูกตอกัน (โดยทางผูจัด จะ
แจกให 8 เสน เพื่อใชสารองในรอบชิงชนะเลิศ) และไมอนุญาตใหตัดยางแตละเสนมาตอกัน  
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  2.4 กระบะบรรทุกไขตองเปดโลง มีความสูงไมนอยกวา 5 ซม. กวางไมนอยกวา 15 ซม. และ
ยาวไมนอยกวา 25 ซม. ในการตรวจสอบกระบะกรรมการตองสามารถบรรจุกลองขนาด 15 ซม. × 25 ซม. × 
5 ซม. วางลงในกระบะได  
  2.5 พื้นของกระบะและผนังกระบะตองเรียบ ภายในกระบะหามแบงออกเปนสวนยอย ๆ 
สามารถบรรจุไขไกได 5 ฟอง ขนาดเบอร 0 หรือขนาดใกลเคียงรวมกันและขยับกลิ้งไปมาในกระบะได  
7. ขั้นตอนการแขงขันและเกณฑการตัดสิน  
 (1) การแขงขันจะแขงขันกันจํานวน 1 รอบ 
 (2) ในการแขงขันแตละรอบ แตละทีมจะมีโอกาสปลอยรถ ได 2 ครั้ง  
 (3) เมื่อเริ่มแขงขัน แตละทีมนารถบรรทุกไขที่ประกอบเสร็จแลวมารับไขไก 5 ฟอง เพื่อบรรทุก ใน
กระบะแลวปลอยออกจากจุดเริ่มตน  
 (4) กรรมการจะเปนผูใหสัญญาณปลอยรถใหแลนไปตามลูวิ่งบนสนามที่เตรยีมไวให ดังภาพที่ 1  
 (5) รถที่เขาแขงขันตองวิ่งในลูวิ่งของตัวเอง หามเขามาแลนเลนกลาง หากคันใดเขามาวิ่งเลนกลางให
ถือวาฟาลว ไมนับคะแนนในครั้งนั้น  
 (6) กรรมการจะไมนับคะแนนให ในกรณีที่ไขไกลูกใดลูกหนึ่งที่อยูในกระบะแตก ราว หรือตกจากรถ  
 (7) การตัดสินจะวัดระยะจากจุดสัมผัสลอหนากับพื้นที่จุดปลอยตัว จนถึงจุดสัมผัสลอหนากับพื้นที่ไป 
ถึงไกลที่สุดเมื่อรถหยุดสนิท (ขึ้นอยูกับวาสวนใดของรถอยูดานหนา รูปที่ 2)  
 (10) คัดเลือก ทีมที่ระยะทางไกลที่สุดเปนผูชนะ  
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หลักเกณฑและรายละเอียดการประกวด Science Show 
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ประจําป 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. คุณสมบัติ 
  1.1 ประเภทการแขงขัน 
 - การแขงขันประเภททีม ทมีละ 3 คน โรงเรียนแตละโรงเรียนสามารถสงนักเรียนเขารวมแขงขันไดไม
เกิน 2 ทีม 
  1.2 ระดับการแขงขัน 
 - ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปที่ 4 - 6 
2. กําหนดการแขงขัน  
  วันที ่19 สิงหาคม 2565 
 เวลา 10.30 - 12.00 น. แขงขันทุกระดับ เรียงตามลําดับทีม ณ บริเวณหอประชุม (เวทีกลาง) 
3. รางวัล  
 ชนะเลิศ ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล เงินรางวัล 300 บาท  
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท  
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 100 บาท  

4. การสมัครเขารวมการแขงขัน 
 4.1 สมัครไดตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 
 4.2 สมัครผานลิงก https://forms.gle/PTFPooAkgjqkebcLA หรือสแกน QR Code  
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เกณฑการใหคะแนนการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) 100 คะแนน 
ลําดับที่ เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 ความสําเร็จของการทดลอง 
- ความสําเร็จของการทดลอง 
- ความแปลกใหมของการทดลอง 
- ความปลอดภัยในการทดลอง 

20 

2 ความถูกตองเชิงวิชาการ 
- อธิบายหลักของการทดลองไดชัดเจนถูกตอง 
- สามารถตั้งคําถามไดถูกตองชัดเจน 

20 

3 การยกตัวอยางการนําเอาหลักการทฤษฎีของการทดลองไปใช
ประโยชน 
- สามารถยกตัวอยางและอธิบายความสัมพันธไดชัดเจน 

10 

4 ความมั่นใจ ลีลาในการนําเสนอ 
- ปฏิภาณไหวพริบและความสามารถในการแกไขปญหา 
- บุคลิกภาพและความมั่นใจในการนําเสนอ 

20 

5 การใชภาษาอยางเหมาะสม 
- การใชภาษาสุภาพเหมาะสม 
- การใชศัพททางวิชาการไดถูกตอง 

10 

6 การมีสวนรวมในการแสดง 
- จังหวะในการนําเสนอของแตละบุคคล 
- การมีสวนรวมโดยรวมของทีม 

5 

7 เวลาที่ใชในการแสดง  
- เปนไปตามเวลาที่กําหนด (15 นาที) 

5 

8 การเปดโอกาสใหผูชมมีสวนรวม 
- การรูจักใหเกียรติผูชมที่ขึ้นไปบนเวท ี
- เทคนิคการกระตุนใหผูชมเขารวมกิจกรรม 

5 

9 การแตงกาย 
- มีความสุภาพ เหมาะสม 
- ไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี 

5 

รวมคะแนน 100 
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หลักเกณฑและรายละเอียดการแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint 
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ประจําป 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 
  1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 
2. ประเภทและจํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน 
 2.1 แขงขันประเภททีม ๆ ละ 2 คน (โรงเรียนแตละโรงเรียนสามารถสงนักเรียนเขารวมแขงขันไดไม
เกิน 2 ทีม) 
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
 3.1 ใชโปรแกรม Paint ที่มาพรอมระบบ ปฏิบัติการ Windows ในการแขงขันเทานั้น 
 3.2 หนวยจัดแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการแขงขันใหทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบปฏิบัติการไมต่ํากวา Windows 7, Memory ไมนอยกวา 1 GB, CPU ไมนอยกวา 1.2 GHz, VGA CARD 
ไมนอยกวา 64 Mb และไมมีการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
 3.3 คณะกรรมการจะเปนผูจัดเตรียมอุปกรณ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) 
 3.4 นักเรียนวาดภาพหัวขอ “วิทยาศาสตรกาวไกล ตานภัย COVID-19” 
 3.5 หามนําเอกสาร อุปกรณบันทึกขอมูล อุปกรณสื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณอื่น ๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไวใหเขาไปในหองแขงขัน หากฝาฝนจะปรับใหออกจากการแขงขัน 
 3.6 ใชเวลาในการแขงขัน 1 ชั่วโมง 
  3.7 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน 
 4.1 ความถูกตองสมบูรณของผลงาน 30 คะแนน 
 4.2 การออกแบบลักษณะของผลงาน 25 คะแนน 
 4.3 ความคิดสรางสรรค 25 คะแนน 
 4.4 ความสวยงาม 20 คะแนน 
 ทั้งนี้ เกณฑการใหคะแนนยอยแตละรายการอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะกําหนด แตคะแนน
รวมใหเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนตามรายการขางตน 
5. เกณฑการตัดสิน 
 คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ไดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้ 
  คะแนนรอยละ 80 - 100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนนรอยละ 70 - 79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนนรอยละ 60 - 69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น 
6. รางวัล  
 ชนะเลิศ   ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 300 บาท  
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท  
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 100 บาท  
7 วัน เวลา และสถานที่เขารวมการแขงขัน 
 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารเบ็ดเสร็จ ก  
โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
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8. การสมัครเขารวมการแขงขัน 
 8.1 สมัครไดตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 
 8.2 สมัครผานลิงก https://forms.gle/k8JuTkx8sfLDpyxHA หรือสแกน QR Code  
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หลักเกณฑและรายละเอียดการแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Microsoft Power Point) 
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ประจําป 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 
 1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 
2. ประเภทและจํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน 
 2.1 แขงขันประเภททีม ทีมละ 2 คน (โรงเรียนแตละโรงเรียนสามารถสงนักเรียนเขารวมแขงขันไดไม
เกิน 2 ทีม) 
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
 3.1 หนวยจัดแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการแขงขันใหทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบปฏิบัติการไมต่ํากวา Windows 7, Memory ไมนอยกวา 1 GB, CPU ไมนอยกวา 1.2 GHz, VGA 
CARD ไมนอยกวา 64 Mb และไมมีการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
 3.2 คณะกรรมการจะเปนผูจัดเตรียมอุปกรณ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟลขอมูล รูปภาพ และ
เสียงประกอบสําหรับใชในการแขงขันทั้งนี้ กําหนดใหใชไฟลทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรียมไวใหเทานั้น แต
สามารถปรับแตง ดัดแปลง แกไข ไดตามความเหมาะสม 
 3.3 เปนการแขงขันใชโปรแกรม Microsoft Power Point 2016 
 3.4 นักเรียนสรางผลงานการนําเสนอ (Presentation) ตามหัวขอที่คณะกรรมการกําหนด 
ซึ่งจะแจงใหทราบในวันแขงขัน 
 3.5 หามนําเอกสาร อุปกรณบันทึกขอมูล อุปกรณสื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณอื่น ๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไวใหเขาไปในหองแขงขัน หากฝาฝนจะปรับใหออกจากการแขงขัน 
 3.6 ใชเวลาแขงขัน 1 ชั่วโมง 
 3.7 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน 
 4.1 ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา 20 คะแนน 
 4.2 การใช Effect ที่เหมาะสม 20 คะแนน 
 4.3 ความสวยงามของแตละหนา 20 คะแนน 
 4.4 ความคิดสรางสรรค 20 คะแนน 
 4.5 การมีภาพประกอบที่เหมาะสม 20 คะแนน 
ทั้งนี้ เกณฑการใหคะแนนยอยแตละรายการอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะกําหนด แตคะแนนรวมให
เปนไปตามเกณฑการใหคะแนนตามรายการขางตน 
5. เกณฑการตัดสิน 
 คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ไดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้ 
  คะแนนรอยละ 80 – 100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนนรอยละ 70 – 79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนนรอยละ 60 – 69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น 
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6. รางวัล  
 ชนะเลิศ   ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 300 บาท  
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท  
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 100 บาท  
7 วัน เวลา และสถานที่เขารวมการแขงขัน 
 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารเบ็ดเสร็จ ก  
โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
8. การสมัครเขารวมการแขงขัน 
 8.1 สมัครไดตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 
 8.2 สมัครผานลิงก https://forms.gle/tSL9e57N8x25Dqqx9 หรือสแกน QR Code  
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หลักเกณฑและรายละเอียดการแขงขันการวาดภาพระบายสี 
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ประจําป 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 

แขงขันประเภททีม ทีมละ 2 (สงไดไมเกินโรงเรียนละ 2 ทีม) 
3. เวลาและสถานที่ในการแขงขัน 
 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ หองกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
4. วิธีการแขงขัน และการจัดเตรียมอุปกรณ                                                                              
 4.1 วาดภาพในหัวขอ  คือ “เด็กไทยรุนใหม กาวไกลสูอาเซียน” 

4.2 ผูจัดการแขงขัน จัดเตรียมอุปกรณให   ประกอบดวย 
       -  กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด ขนาด 15 นิ้ว x 22 นิ้ว 
 4.3 ใหผูเขาแขงขัน จัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้ 
       -  ดินสอ  -  ยางลบ  -  สีชอลก          -  แผนรองวาดภาพ 

4.4 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
 4.5 ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการแขงขัน ตามเวลาที่กําหนด 
5. เกณฑการใหคะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
1. วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด 5 
2. การวางภาพที่เหมาะสม 30 
3. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 30 
4. ความประณีตสวยงาม 30 
5. การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน 5 

6. เกณฑการตัดสิน 
 - คะแนน  80  คะแนนขึ้นไป          ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 - คะแนน  70 - 79  คะแนนขึ้นไป       ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

- คะแนน  60 - 69 คะแนนขึ้นไป       ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
7. การสมัครเขารวมการแขงขัน 
 7.1 สมัครไดตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 
 7.2 สมัครผานลิงก https://forms.gle/3o64KxXw6AvcjGUh7 หรือสแกน QR Code  
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หลักเกณฑและรายละเอียดการแขงขันซูโดกุ (SUDOKU) 
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ประจําป 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ระดับชั้นการแขงขัน แบงเปน 1 ระดับ คือ 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 
2. จํานวนผูเขาแขงขัน 
 ผูเขาแขงขันแตละระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ประเภทบุคคล สงไดไมจํากัดจํานวน 
3. เวลาและสถานที่ในการแขงขัน 
 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ หอง ICT อาคารจามจุรี 
4. วิธีการดําเนินการแขงขัน 
 ใชกฎกติกาและระบบการแขงขันแบบมาตรฐานสากล ระดับประเทศและนานาชาติ โดยสมาคม   
ครอสเวิรดเกม เอแม็ท และซูโดกุ แหงประเทศไทย โดยซูโดกุ จะแขงขันรวมเพื่อการคัดเลือก การแขงขันจะ
แบงออกเปนรอบคัดเลอืก และรอบชิงชนะเลิศ ดังนี ้
 การแขงขันรอบที่ 1 
  - โจทยทําการแขงขัน 5 ตาราง (6 x 6, 9 x 9) 
  - เวลาทําการแขงขัน 30 นาที 
  - การใหคะแนน เติมตัวเลขครบ ถูกตอง และทันเวลา 20 คะแนน/ตาราง 
  - เกณฑการผานเขารอบที่ 2 คือ ไดคะแนนในรอบแรก 50 คะแนน ขึ้นไป 
 การแขงขันรอบที่ 2 
  - โจทยทําการแขงขัน 5 ตาราง (6 x 6, 9 x 9) 
  - เวลาทําการแขงขัน 30 นาที 
  - การใหคะแนน (คะแนนที่ไดจากรอบแรกถือวาเปนศูนย) 
 1. นับคะแนนตามจํานวนชองที่เติมตัวเลขไดถูกตอง 
 2. ถาเติมไดครบ ถูกตอง และทันเวลา บวกคะแนนเพิ่ม 10 คะแนน/ตาราง 
กติกาเพิ่มเติม 
 วิธีการนับคะแนน 
 1. คะแนนประจําปริศนา หากผูแขงขันสามารถแกโจทยปริศนาซูโดกุไดภายในเวลาที่กําหนดและ
ถูกตอง ทานจะไดรับคะแนนประจําปริศนาตามที่ระบุไวในแตละขอ 
 2. คะแนนโบนัสเวลา ในแตละรอบจะมีการกําหนดเวลาในการแกโจทยปริศนาไว หากผูแขงขัน
สามารถแกโจทยปริศนาทั้งหมดได ถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ทานจะไดรับคะแนนโบนัสเวลาเพิ่มขึ้นอีก 
นาทีละ 3 คะแนน โดยคํานวณจากเวลาที่เหลืออยูเปนนาที (เศษของนาทีปดทิ้ง) คูณดวย 3 (ถาแกโจทย
ปริศนาไมถูกตอง จะไมไดรับคะแนนโบนัสนี้) เชน เวลาในรอบกําหนดให 30 นาที แตนาย Z ทําเสร็จและ
ถูกตองภายในเวลา 20 นาที 40 วินาที นาย Z จะได คะแนนโบนัสเวลาในรอบนี้ เทากับ 9 นาที (เวลาเหลือ 9 
นาที 20 วินาที แตเศษของนาทีปดท้ิง เหลือ 9 นาที) x3 คะแนนตอนาที = คะแนนโบนัสเวลา 27 คะแนน 
5. รางวัลการประกวดทุกระดับชัน้ 
 - รางวัลชนะเลิศ    ของรางวัลพรอมเกียรติบัตร 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ของรางวัลพรอมเกียรติบัตร 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ของรางวัลพรอมเกียรติบัตร 
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รางวัลเกียรติบัตร 
  - รางวัลเกียรติบัตรทอง   คะแนนตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป 
 - รางวัลเกียรติบัตรเงิน  คะแนนตั้งแต 70-79 คะแนน 
 - รางวัลเกียรติบัตรทองแดง  คะแนนตั้งแต 60-69 คะแนน 
 - รางวัลเกียรติบัตรชมเชย  คะแนนตั้งแต 50-59 คะแนน 
6. การสมัครเขารวมการแขงขัน 
 6.1 สมัครไดตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 
 6.2 สมัครผานลิงก https://forms.gle/ebfvnHArHDUKv7n87 หรือสแกน QR Code  
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หลักเกณฑและรายละเอียดการแขงขันเกม 24 
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ประจําป 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ระดับชั้นการแขงขัน แบงเปน 1 ระดับ คือ 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 
2. จํานวนผูเขาแขงขัน 
 ผูเขาแขงขันระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ประเภทบุคคล สงไดไมจํากัดจํานวน 
3. เวลาและสถานที่ในการแขงขัน 
 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 - 11.30 น. ณ หองคณิตศาสตร อาคารเบ็ดเสร็จ ข 
4. วิธีการดําเนินการแขงขัน 
 4.1 การแขงขันระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 
      4.1.1 ผูเขาแขงขันแตละทีมหงายแผนตัวเลขที่กรรมการแจกใหทีละแผน รวม 10 แผน (ขอ) 
      4.1.2 ผูเขาแขงขันที่คิดวิธีคํานวณไดกอน ใหยกมือขางขวา เพื่อจะไดสิทธิ์เปนผูเฉลย 
      4.1.3 ผูที่ไดสิทธิ์เฉลยจะตองบอกวิธีคํานวณ ภายใน 5 วินาที มิฉะนั้นจะถูกปรับฟาลว โดยหมด
สิทธิเฉลยในโจทยขอนั้น 
      4.1.4 ผูเฉลยไดถูกตอง ไดคะแนน 1 คะแนน/ขอ 
      4.1.5 ผูเฉลยผิดจะถูกปรับฟาลว โดยหมดสิทธิเฉลยในโจทยขอนั้น 
      4.1.6 ถาภายใน 30 วินาที ยังไมมีผูใดคิดโจทยนั้นออก ใหเก็บแผนเลขตัวนั้นกลับ 
      4.1.7 ผูที่ถูกปรับฟาลว 3 ครั้ง (ตามกติกาขอ 3.2.3 และ 3.2.5) จะหมดสิทธิ์เฉลยอีกตอไป (ให 
นับคะแนนเฉพาะที่สะสมไวกอนหนานั้น) 
       4.1.8 ผูที่สะสมคะแนนไดมากที่สุดเมื่อสิ้นสุดการแขงขัน เปนผูชนะของกลุมนั้น และไดเขาเลน
รอบตอไป 

 
      4.1.9 จัดลําดับคะแนนเพื่อมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย และรางวัลการเขารวมกิจกรรม 
      4.1.10 ถาอันดับที่ 1 ไดคะแนนเทากัน จะตองทําโจทยเพิ่มอีกทีมละ 4 ขอ 
5. รางวัลการประกวดทุกระดับชั้น 
 - รางวัลชนะเลิศ ของรางวัลพรอมเกียรติบัตร 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของรางวัลพรอมเกียรติบัตร 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของรางวัลพรอมเกียรติบัตร 
 รางวัลเกียรติบัตร 
  - รางวัลเกียรติบัตรทอง  คะแนนตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป 



17 

 

 - รางวัลเกียรติบัตรเงิน   คะแนนตั้งแต 70-79 คะแนน 
 - รางวัลเกียรติบัตรทองแดง  คะแนนตั้งแต 60-69 คะแนน 
 - รางวัลเกียรติบัตรชมเชย  คะแนนตั้งแต 50-59 คะแนน 
6. การสมัครเขารวมการแขงขัน 
 6.1 สมัครไดตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 
 6.2 สมัครผานลิงก https://forms.gle/JzC5uMrahpstoy8j6 หรือสแกน QR Code  
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หลักเกณฑและรายละเอียดการแขงขันคิดเลขเร็ว 
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ประจําป 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 
 ตองเปนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 เทานั้น 
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 
 2.1 ประเภทเดี่ยว 
 2.2 จํานวนผูเขาแขงขันโรงเรียนละ ไมเกิน 2 คน 
3. เวลาและสถานที่ในการแขงขัน 
 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 - 11.00 น. ณ หองคณิตศาสตร อาคารเบ็ดเสร็จ ข 
4. วิธีดําเนินการและหลักเกณฑการแขงขัน 
 4.1 วิธีดําเนินการแขงขัน สงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน พรอมชื่อครูผูควบคุมจํานวน 1 คน ตามลิงก  
https://forms.gle/3QjwJoHidViUFu4S8 หรือ QR Code  
  
 
 
 
 
 4.2 หลักเกณฑการแขงขัน 
      4.2.1 ใชการดําเนินการทางคณิตศาสตรบวก ลบ คูณ หาร หรือยกกําลัง 
      4.2.2 ในการคิดคํานวณตองใชตัวเลขใหครบทุกตัว และใชไดตัวละ 1 ครั้งเทานั้น 
      4.2.3 การเขียนตอบใหแสดงความสัมพันธของวิธีการและคําตอบในรูปของสมการ (อาจจะแสดง
วิธีคิดทีละขั้นตอนก็ได) 
 4.3 การจัดการแขงขัน แขงขัน 2 รอบ ดังนี้ 
      รอบที่ 1 จํานวน 30 ขอ ใชเวลาขอละ 30 วินาทีโดยสุมเลขโดดเปนโจทย 4 ตัวเลข ผลลัพธ 2 หลัก 
      รอบที่ 2 จํานวน 20 ขอ ใชเวลาขอละ 30 วินาทโีดยสุมเลขโดดเปนโจทย 4 ตัวเลข ผลลัพธ 3 หลัก 
 4.4 วิธีการแขงขัน 
      4.4.1 กรรมการเตรียมกระดาษคาตอบ ขนาด ¼ ของกระดาษ 4A ดังตัวอยาง 

 
      4.4.2 กรรมการแจกกระดาษคาตอบตามจํานวนขอ 
      4.4.3 สุมตัวเลขจากโปรแกรม GSP เปนโจทยและผลลัพธซึ่งตัวเลขที่สุมไดตองไมชาเกินกวา 2 
ตัว หรือถาสุมไดเลข 0 ตองมีเพียงตัวเดียวเทานั้น 
      4.4.4 เมื่อหมดเวลาแตละขอใหกรรมการเก็บกระดาษคําตอบ 
     4.4.5 เมื่อหมดรอบแรก ใหพัก 10 นาที 
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5. เกณฑการใหคะแนน 
 5.1 ผูที่ไดคําตอบเทากับผลลัพธที่กําหนด และวิธีการถูกตอง ไดคะแนนขอละ 2 คะแนน 
 5.2 ถาไมมีผูใดไดคําตอบเทากับผลลัพธที่กําหนด ผูที่ไดคําตอบใกลเคียงกับผลลัพธมากที่สุด และ 
วิธีการถูกตอง เปนผูไดคะแนน (ผลลัพธที่ไดตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น) 
6. เกณฑการตัดสิน 
 ในกรณีที่มีผูชนะลําดับที่ 1–3 มากกวา 3 คน ใหกําหนดโจทยแขงขันใหมเฉพาะผูที่ไดคะแนนเทากัน 
โดยแขงขันทีละขอ (ลักษณะโจทยและผลลัพธเหมือนกับการแขงขันรอบที่สอง แตใชเวลาขอละ 20 วินาที) 
จนกวาจะไดผูชนะตามลําดับที่ตองการ 
 คณะกรรมการ รวมคะแนนรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แลวนําคะแนนรวมคิดเทียบเกณฑการตัดสิน ดังนี้ 
  รอยละ 80 - 100  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  รอยละ 70 – 79   ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  รอยละ 60 – 69   ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ต่ํากวารอยละ 60  ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการจะเห็นเปนอยางอื่น 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด 
ขอตกลงในการแขงขันคิดเลขเร็ว 
 1. หามเขียนตัวชวยไวกอน ถาตรวจพบถือวาเจตนาทุจริต 
 2. หามเขียนคําตอบตรงกับโจทยไวกอน ถาตรวจพบถือวาเจตนาทุจริต 
 3. เมื่อหมดเวลาตองหยุดเขียนและวางปากกา ถาไมปฏิบัติตามจะไมตรวจขอนั้น ๆ ให 
 4. สําหรับระดับประถมศึกษาอาจเขียนแนวคิดหรือวิธีการหาคําตอบทีละขั้นตอนก็ไดดังนี้ 

  
 5. การใชเครื่องหมาย +, -, x, ÷ 
  5.1 การเขียนเครื่องหมายคูณสามารถเขียนไดดังนี้ 
   2 x 3 หรือ (2)(3) หรือ 2•3 
   หามเขียน 2 ◌ 3 
  5.2 การเขียนเครื่องหมายหารสามารถเขียนไดดังนี้ 

    
 6. คําถามนี้มีคําตอบ 
  คําตอบที่สุม 99 
  คนที่ 1 ตอบ 100 
  คนที่ 2 ตอบ 98 
  ถาไมมีใครไดคําตอบที่ถูกตองใหไดคะแนนทั้งคู 


