
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์

จ ำนวน เวลำที่ใช้

ผู้เข้ำแข่งขัน เข้ำแข่งขัน

1 ตอบปญัหำทำงวทิยำศำสตร์ ทมีละ 2 คน 1 ชั่วโมง 30 นำที 1. ตอบปญัหำโดยใช้ข้อสอบปรนัย จ ำนวน 50 ข้อ 50 เกณฑ์กำรใหค้ะแนน 100 คะแนน

 - ระดับชั้น ป.1 - ป.3 คะแนน  ใช้เวลำ 1 ชั่วโมง 1. ข้อสอบปรนัย  50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

2. ตอบปญัหำโดยพธิกีร  จ ำนวน 25 ข้อ 50 คะแนน 2. ตอบปญัหำพธิกีร 25 ข้อ ข้อละ 2 

ใช้เวลำข้อละ  50 วนิำที     คะแนน

3. เนื้อหำข้อสอบ

    -  ครอบคลุมระดับชั้นที่แข่งขัน

    -  ข่ำวและเหตุกำรณ์ปจัจุบนัเกี่ยวกับวทิยำศำสตร์

4.กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเปน็ข้อส้ินสุด

2 ตอบปญัหำทำงวทิยำศำสตร์ ทมีละ 2 คน 1 ชั่วโมง 30 นำที 1. ตอบปญัหำโดยใช้ข้อสอบปรนัย จ ำนวน 50 ข้อ 50 เกณฑ์กำรใหค้ะแนน 100 คะแนน

 - ระดับชั้น ป.4 - ป.6 คะแนน  ใช้เวลำ 1 ชั่วโมง 1. ข้อสอบปรนัย  50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

2. ตอบปญัหำโดยพธิกีร  จ ำนวน 25 ข้อ 50 คะแนน 2. ตอบปญัหำพธิกีร 25 ข้อ ข้อละ 2 

ใช้เวลำข้อละ  50 วนิำที     คะแนน

3. เนื้อหำข้อสอบ

    -  ครอบคลุมระดับชั้นที่แข่งขัน

    -  ข่ำวและเหตุกำรณ์ปจัจุบนัเกี่ยวกับวทิยำศำสตร์

4.กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเปน็ข้อส้ินสุด

หมำยเหตุแนวทำง/กำรแข่งขันและอุปกรณ์

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/  แข่งขันทกัษะทางวิชาการ

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ระดับภาคใต้  ครัง้ที่  ๑๒  ประจ าป ี ๒๕๕๙

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เกณฑ์กำรตัดสินชื่อ - กิจกรรม ชั้นที่แข่งขันที่





กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์

จ ำนวน เวลำที่ใช้

ผู้เข้ำแข่งขัน เข้ำแข่งขัน

3 ตอบปญัหำทำงวทิยำศำสตร์ ทมีละ 2 คน 1 ชั่วโมง 30 นำที 1. ตอบปญัหำโดยใช้ข้อสอบปรนัย จ ำนวน 50 ข้อ 50 เกณฑ์กำรใหค้ะแนน 100 คะแนน

 - ระดับชั้น ม.1 - ม.3 คะแนน  ใช้เวลำ 1 ชั่วโมง 1. ข้อสอบปรนัย  50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

2. ตอบปญัหำโดยพธิกีร  จ ำนวน 25 ข้อ 50 คะแนน 2. ตอบปญัหำพธิกีร 25 ข้อ ข้อละ 2 

ใช้เวลำข้อละ  50 วนิำที     คะแนน

3. เนื้อหำข้อสอบ

    -  ครอบคลุมระดับชั้นที่แข่งขัน

    -  ข่ำวและเหตุกำรณ์ปจัจุบนัเกี่ยวกับวทิยำศำสตร์

4.กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเปน็ข้อส้ินสุด

4 ตอบปญัหำทำงวทิยำศำสตร์ ทมีละ 2 คน 1 ชั่วโมง 30 นำที 1. ตอบปญัหำโดยใช้ข้อสอบปรนัย จ ำนวน 50 ข้อ 50 เกณฑ์กำรใหค้ะแนน 100 คะแนน

 - ระดับชั้น ม.4 - ม.6 คะแนน  ใช้เวลำ 1 ชั่วโมง 1. ข้อสอบปรนัย  50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

2. ตอบปญัหำโดยพธิกีร  จ ำนวน 25 ข้อ 50 คะแนน 2. ตอบปญัหำพธิกีร 25 ข้อ ข้อละ 2 

ใช้เวลำข้อละ  50 วนิำที     คะแนน

3. เนื้อหำข้อสอบ

    -  ครอบคลุมระดับชั้นที่แข่งขัน

    -  ข่ำวและเหตุกำรณ์ปจัจุบนัเกี่ยวกับวทิยำศำสตร์

4.กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเปน็ข้อส้ินสุด

5 กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ ทมีละ 3 คน 50 นำที 1. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันเปน็ผู้ก ำหนดหวัข้อกำรทดลองและ เกณฑ์กำรใหค้ะแนน 100 คะแนน

 - ระดับชั้น ป.4 - ป.6 จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์และสำรเคมีให้ 1. กำรวำงแผนวธิกีำรทดลอง 20 คะแนน

2. ผู้เข้ำแข่งขันด ำเนินกำรปฏบิติักำรทดลองในหวัข้อที่ 2. กำรปฏบิติักำรทดลอง/ผลกำรทดลอง

ก ำหนดตำมหลักสูตรกำรศึกษำ  จ ำนวน 1 กำรทดลอง     20  คะแนน

3.กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเปน็อันส้ินสุด 3. ใช้ทกัษะกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์

    ได้ถูกต้อง  20 คะแนน

4. กำรน ำเสนอกำรทดลอง 20 คะแนน

5. กำรท ำงำนเปน็ทมี  20 คะแนน

หมำยเหตุชื่อ - กิจกรรม ชั้นที่แข่งขัน แนวทำง/กำรแข่งขันและอุปกรณ์ เกณฑ์กำรตัดสินที่



กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์

จ ำนวน เวลำที่ใช้

ผู้เข้ำแข่งขัน เข้ำแข่งขัน

6 กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ ทมีละ 3 คน 50 นำที 1. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันเปน็ผู้ก ำหนดหวัข้อกำรทดลองและ เกณฑ์กำรใหค้ะแนน 100 คะแนน

 - ระดับชั้น ม.1 - ม.3 จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ให้ 1. กำรวำงแผนวธิกีำรทดลอง 20 คะแนน

2. ผู้เข้ำแข่งขันด ำเนินกำรปฏบิติักำรทดลองในหวัข้อที่ 2. กำรปฏบิติักำรทดลอง/ผลกำรทดลอง

ก ำหนดตำมหลักสูตรกำรศึกษำ  จ ำนวน 1 กำรทดลอง     20  คะแนน

3.กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเปน็อันส้ินสุด 3. ใช้ทกัษะกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์

    ได้ถูกต้อง  20 คะแนน

4. กำรน ำเสนอกำรทดลอง 20 คะแนน

5. กำรท ำงำนเปน็ทมี  20 คะแนน

7 กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ ทมีละ 3 คน 50 นำที 1. ฝ่ำยจัดกำรแข่งขันเปน็ผู้ก ำหนดหวัข้อกำรทดลองและ เกณฑ์กำรใหค้ะแนน 100 คะแนน

 - ระดับชั้น ม.4 - ม.6 จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ให้ 1. กำรวำงแผนวธิกีำรทดลอง 20 คะแนน

2. ผู้เข้ำแข่งขันด ำเนินกำรปฏบิติักำรทดลองในหวัข้อที่ 2. กำรปฏบิติักำรทดลอง/ผลกำรทดลอง

ก ำหนดตำมหลักสูตรกำรศึกษำ  จ ำนวน 1 กำรทดลอง     20  คะแนน

3.กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเปน็อันส้ินสุด 3. ใช้ทกัษะกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์

    ได้ถูกต้อง  20 คะแนน

4. กำรน ำเสนอกำรทดลอง 20 คะแนน

5. กำรท ำงำนเปน็ทมี  20 คะแนน

8 เคร่ืองร่อนกระดำษพบั ทมีละ 2 คน 50 นำที 1. วัสดุที่ใช้และการด าเนินการ เกณฑ์การใหค้ะแนน 100 คะแนน หากสง่ไมค่รบ 6 ทมี

 - ระดับชั้น ป.1 - ป.3    1.1 กำรแข่งขันประเภทร่อนไกล ใหใ้ช้กระดำษขนำด A4 1.น ำคะแนนของกำรแข่งขันประเภทร่อน จะไมม่กีารแขง่ขนั

         (21.0 ซม. X 29.7 ซม.) 70 แกรม     ไกลและร่อนนำนอย่ำงละ 50 คะแนน

ที่ ชื่อ - กิจกรรม ชั้นที่แข่งขัน แนวทำง/กำรแข่งขันและอุปกรณ์ เกณฑ์กำรตัดสิน หมำยเหตุ



   1.2 กำรแข่งขันประเภทร่อนนำน ใหใ้ช้กระดำษขนำด A๕    มำรวมกัน

         (14.8 ซม. X 21.0 ซม.) 70 แกรม 2.เกณฑ์กำรใหค้ะแนน ประเภทรอ่นนาน

   1.3 กำรพบัจะต้องพบัจำกกระดำษแผ่นเดียว หำ้มตัด ฉีก    คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยใช้สูตร

         หรือต่อเติม หรือติดที่ถ่วงน้ ำหนักบนเคร่ืองบนิ    50 x ค่ำเวลำรวมเฉล่ีย จำกกำรร่อน 3

         กระดำษ    คร้ังของทมีแข่งขันหำรด้วยค่ำเวลำรวม

   1.4 ใหเ้ขียนชื่อ - นำมสกุล และโรงเรียนลงบนเคร่ืองบนิ    เฉล่ียจำกกำรร่อน 3 คร้ังที่นำนที่สุดของ

         กระดำษพบั ที่ใช้แข่งขัน    ทกุทมีที่เข้ำแข่งขัน

   1.5 ใช้กระดำษจำกทำงคณะกรรมกำรจัดให้ 3.เกณฑ์กำรใหค้ะแนน ประเภทรอ่นไกล

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์

จ ำนวน เวลำที่ใช้

ผู้เข้ำแข่งขัน เข้ำแข่งขัน

2. การเตรยีมตัวก่อนการแข่งขัน   คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยใช้สูตร

   2.1 กรรมกำรจะเรียกชื่อผู้เข้ำแข่งขันทกุทมี พร้อมทั้ง   50 x ค่ำระยะทำงรวมเฉล่ีย จำกกำรร่อน

         แจกกระดำษใหท้มีละ 3 แผ่นต่อประเภท (จะพบั   3 คร้ังของทมีกำรแข่งขันหำรด้วยค่ำระยะ

         ประเภทละกี่ล ำก็ได้)   ทำงรวมเฉล่ียจำกกำรร่อน 3 คร้ัง 

   2.2 ผู้เข้ำแข่งขันจะต้องพบักระดำษภำยในสำยตำ   นำนที่สุดของทกุทมีที่เข้ำแข่งขัน

         กรรมกำรใหแ้ล้วเสร็จภำยใน 5 นำท ี(ทมีเข้ำแข่งขัน

         อยู๋ในดุลยพนิิจของกรรมกำร) พร้อมทั้งเขียนชื่อทมี

         และโรงเรียนลงบนเคร่ืองบนิกระดำษพบับ แล้วเสร็จ

         จึงส่งใหก้รรมกำรตรวจรับเพื่อลงชื่อก ำกับ และท ำกำร

         ทดสอบเคร่ืองบนิกระดำษจำกนั้นใหผู้้เข้ำแข่งขัน

         เก็บรักษำเคร่ืองบนิไวก้ับตัวเพื่อรอเรียกเข้ำแข่งขัน

         ต่อไป

9 เคร่ืองร่อนกระดำษพบั ทมีละ 2 คน 50 นำที 3.ขณะท าการแข่งขัน (ประเภทรอ่นไกล)

 - ระดับชั้น ป.1 - ป.3 (ต่อ)    3.1 ผู้เข้ำแข่งขันจะต้องปล่อยเคร่ืองบนิกระดำษพบัด้วย

         มือเทำ่นั้น และอยู่ในกรอบเส้นที่ก ำหนดให ้โดยใหใ้ช้

         มำตรฐำนด้วยกำรวดัระยะจำกต ำแหน่งที่ร่อน

ที่ ชื่อ - กิจกรรม ชั้นที่แข่งขัน แนวทำง/กำรแข่งขันและอุปกรณ์ หมำยเหตุเกณฑ์กำรตัดสิน



   3.2 ผู้เข้ำแข่งขันจะต้องอยู่บนพื้นรำบระดับเดียวกับ

         เคร่ืองบนิ

   3.3 แต่ละทมีจะร่อนได้ 3 คร้ัง  โดยน ำผลระยะทำงทั้ง 3

         คร้ังที่ได้มำหำค่ำระยะทำงเฉล่ียของกำรร่อน

   3.4 เร่ิมกำรแข่งขันกรรมกำรจะเรียกชื่อทมีแข่งขันตำม

         ล ำดับเข้ำสู่จุดปล่อยเคร่ืองบนิกระดำษพบั และจะขำน

         ชื่อทมี หำกถูกต้องผู้เข้ำแข่งขันจะต้องยกมือตอบรับ 

         จำกนั้นจะใหสั้ญญำณ "ปล่อย" เมื่อเคร่ืองบนิกระดำษ

         พบัพน้จำกมือ และส้ินสุดกำรร่อนหลังจำกเคร่ืองบนิที่

         ไถลบนพื้นจนหยุดนิ่ง ใหก้รรมกำรท ำกำรวดัระยะทำง

         กำรร่อนโดยวดัจำกขอบเส้นกรอบที่ก ำหนดไว ้

         (ในกรณีที่เคร่ืองบนิกระดำษพบับนิไปชนก ำแพงหรือ

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์

จ ำนวน เวลำที่ใช้

ผู้เข้ำแข่งขัน เข้ำแข่งขัน

        ส่ิงกีดขวำงอื่นๆ ที่อยู่ภำยในสนำม ใหว้ดัระยะถึงจุดที่

        ตกลงบนพื้นจนเคร่ืองบนิหยุดนิ่ง (หำกเคร่ืองบนิ

        กระดำษพบัติดค้ำงอยู่บนส่ิงกีดขวำงใดๆ ที่อยู่ภำยใน

        สนำมใหร่้อนใหม่ได้)

      - ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถวิง่เพื่อส่งเคร่ืองบนิกระดำษพบัได้

        แต่ต้องไม่เหยียบเส้นที่ก ำหนด และไม่ถลำเข้ำไปในเขต

       วดัจนกวำ่เคร่ืองบนิกระดำษพบัจะสัมผัสพื้น

      - กำรวดัระยะทำงใหว้ดัถึงหน่วยเซนติเมตร เศษเกินให้

        ปดัขึ้น

10 เคร่ืองร่อนกระดำษพบั ทมีละ 2 คน 50 นำที 4. ขณะท าการแข่งขัน (ประเภทรอ่นนาน)

 - ระดับชั้น ป.1 - ป.3 (ต่อ)     - ผู้แข่งขันจะต้องปล่อยเคร่ืองบนิกระดำษพบัด้วยมือ

      เทำ่นั้น และอยู่ในกรอบเส้นที่ก ำหนดให้

ชื่อ - กิจกรรม ชั้นที่แข่งขัน แนวทำง/กำรแข่งขันและอุปกรณ์ เกณฑ์กำรตัดสิน หมำยเหตุที่



    - ผู้แข่งขันจะต้องอยู่บนพื้นรำบระดับเดียวกับที่เคร่ืองบนิ

      กระดำษพบั

    - แต่ละทมีจะร่อนได้ 3 คร้ัง โดยน ำผลเวลำทั้ง 3 คร้ังที่

      ได้มำหำค่ำเวลำเฉล่ียของกำรร่อน

    - เร่ิมกำรแข่งขันกรรมกำรจะเรียกชื่อทมีแข่งขัน ตำม

      ล ำดับเข้ำสู่จุดปล่อยเคร่ืองบนิกระดำษพบัและจะขำน

      ชื่อทมีหำกถูกต้องผู้เข้ำแข่งขันจะต้องยกมือตอบรับ จำก

      นั้นจะใหสั้ญญำณ "ปล่อย" กรรมกำรจะเร่ิมจับเวลำ

      เมื่อเคร่ืองร่อนสัมผัสพื้น ในกรณีที่เคร่ืองบนิกระดำษ

      พบับนิไปชนก ำแพงหรือส่ิงกีดขวำงอื่นๆ ที่อยู่ภำยใน

      สนำมแข่งขัน ใหน้ับเวลำที่เคร่ืองบนิกระดำษพบัตกลง

      ถึงพื้น หำกเคร่ืองบนิกระดำษพบัติดค้ำงอยู่บนส่ิง

      กีดขวำง (3 วนิำท)ี ที่อยู่ภำยในสนำมแข่งขัน  ใหร่้อน

      ใหม่ได้)

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์

จ ำนวน เวลำที่ใช้

ผู้เข้ำแข่งขัน เข้ำแข่งขัน

    - เคร่ืองบนิกระดำษพบัจะต้องบนิอยู่ภำยในสนำมแข่งขัน

      หำกเคร่ืองบนิกระดำษพบับนิร่อนออกนอกสนำมแข่งขัน

      และยังบนิร่อนต่อแล้วเล้ียงกลับเข้ำมำในสนำมแข่งขัน

      ใหจ้ับเวลำต่อไป หำกเคร่ืองบนิกระดำษพบัตกนอกสนำม

      แข่งขันไม่นับเวลำ

    - กำรจับเวลำบนิในอำกำศใหบ้นัทกึเปน็วนิำทถีึงทศนิยม

      2 ต ำแหน่ง

5. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเปน็ข้อส้ินสุด

ที่ ชื่อ - กิจกรรม ชั้นที่แข่งขัน แนวทำง/กำรแข่งขันและอุปกรณ์ เกณฑ์กำรตัดสิน หมำยเหตุ




