


     วันวิชาการ  “ACR : Quality Learning Community Towards EEC” 
    การแข่งขัน ทักษะกระบวนการคิด 

วันจันทร์ที่ 28 – วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น ประเภท หมายเหตุ 

การแข่งขันสร้างเครื่องยิงลูกเทนนิสจากไม้ยูคา 
 (ยิงตรงเป้า) 
 

ม.1 –ม.6 ทีม 5 คน 
 

การแข่งขันประดิษฐ์เรือขนส่งจ าลองบังคับวิทยุ 
 

ม.1 –ม.6 ทีมไม่เกิน 4 คน  

การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทบีม วงจรพื้นฐานประเภท  
บีมกระโดด 
 

ป.4 ม.3 ทีม 1 คน ส่งได้ไม่จ ากัด 

การแข่งขันหุ่นยนต์บีม วงจรพ้ืนฐาน (ไม่บัดกรี)  
ประเภท ปักมือ 
 

ม.1 –ม.6 ทีมละ 1 -2 คน  ส่งได้ไม่จ ากัด 

รวม  4  กิจกรรม   

 

การส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน   

ส่งใบสมัครภายในวันจันทร์ที่ 21  มกราคม 2562     

โทรสาร: 038 - 614707   หรือ  ทาง e-mail  : marisa_acr  

@hotmail.com หรือ Line ID : marisa_acr 
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    การแข่งขัน ทักษะกระบวนการคิด 

วันจันทร์ที่ 28 – วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 
 

เกณฑ์การแข่งขัน 
การแข่งขันสร้างเครื่องยิงลูกเทนนิสจากไม้ยูคา (ยิงตรงเป้า) 

 
1. คณะที่รับผิดชอบการแข่งขัน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2. ชื่อการแข่งขัน : การแข่งขันสร้างเครื่องยิงลูกเทนนิสจากไม้ยูคา (ยิงตรงเป้า) 
3. ระดับชั้น : ระดับมัธยม (ม. 1 - ม. 6) 
4. ประเภทการแข่งขัน : การแข่งขันเชิงปฏิบัติการ 
5. วัน – เวลาแข่งขัน : 29 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16:00 น. 
6. สถานที่การแข่งขัน : โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
7. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน : 

7.1     การแข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน 5 คน  
7.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องสร้างเครื่องยิงลูกเทนนิส ด้วยรูปแบบตามความคิดสร้างสรรค์ของตน  
โดยคณะกรรมการการแข่งขันจะจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการแข่งขันไว้ให้ 
7.3 ระยะเวลาที่ผู้เข้าแข่งขันใช้ในการสร้างเครื่องยิงลูกเทนนิส ต้องไม่เกิน 3 ชั่วโมง 
7.4 ขนาดโครงสร้างของฐานเครื่องยิงลูกเทนนิส จะต้องกว้าง x ยาว ไม่เกิน 1 x 1.5 เมตร 
7.5 เครื่องยิงลูกเทนนิสต้องใช้หลักการของเรื่องคานในทางฟิสิกส์ เพ่ือท าการยิงลูกเทนนิสออกไปใน 
วิถีโค้ง 
7.6 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องน าเครื่องยิงลูกเทนนิสมาให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนท าการแข่งขัน 
7.7 ล าดับการแข่งขันข้ึนอยู่กับการลงทะเบียน 
7.8 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม จะได้รับลูกเทนนิส ทีมละ 1 ลูก เพ่ือท าการทดสอบเครื่องยิงก่อนการ
แข่งขัน ( โดยจะทดสอบทีละ 1 ครั้งในสนามจริงใช้เวลา 3 นาท ี) 
7.9 การแข่งขันจะจัดเพียงแค่ 1 รอบ เท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันสามารถยิงลูกเทนนิสได้ทั้งหมด 5 ครั้ง 
ภายในเวลา 15 นาที หากเกินจากระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดจะท าการหักคะแนนการแข่งขัน 
5 คะแนน/นาที 
7.10 ขณะท าการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องตั้งเครื่องยิงไว้ในจุดยิง ขนาดพ้ืนที่ กว้าง x ยาว ไม่เกิน 2 
x 2 เมตร ที่คณะกรรมการก าหนดไว้เท่านั้น 
7.11 กรณีท่ีมีคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะตัดสินด้วยการแข่งขันอีก 1 รอบ จนได้ผู้ชนะ 
หมายเหตุ : กติกาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 
8. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 

8.1 ไม้ยูคาลิปตัส เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว เส้นรอบวง 16 ซม. ยาว 3 ม. จ านวน 5 ท่อน/กลุ่ม 
8.2 ลูกเทนนิส ขนาดมาตรฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 6.35-6.67 ซม. (2-2 5.8 นิ้ว) จ านวน 3 
ลูก/กลุ่ม 
8.3 หนังยางวงใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5-5 ซม./เส้น (โดยประมาณ) ขนาดถุง 0.5 กก. จ านวน 2 
ถุง/กลุ่ม 
8.4 เชือกฟางเส้นเล็ก ขนาดของเชือก 2 นิ้ว จ านวน 4 ม้วน/กลุ่ม 
8.5 เลื่อยตัดไม้(bow saw) ขนาด 12 นิ้ว จ านวน 1 ปื้น/กลุ่ม 
8.6 ใบเลื่อย ขนาด 12 นิ้ว จ านวน 1 ใบ/กลุ่ม 
8.7 กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 2 อัน/กลุ่ม 
8.8 ขวดน้ าดื่มตราคริสตัล ขนาด 1500 มล. จ านวน 2 ขวด/กลุ่ม 
 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
9.1คณะกรรมการจะตัดสินการให้คะแนนจากลูกเทนนิสที่ตกกระทบพ้ืนตามเป้าคะแนนท 
คณะกรรมการเป็นคนจัดท าข้ึน 
 

10. ก าหนดการ วันอังคาร 29 มกราคม 2562 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้เข้าแข่งขันท าการสร้างเครื่องยิงลูกเทนนิส 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักการแข่งขัน 
เวลา 13.00 - 16.00 น. เริ่มท าการแข่งขันเครื่องยิงลูกเทนนิสของผู้เข้าแข่งขันทีมแรก โดยแต่ละทีมมี
เวลาท าการแข่งขัน 15 นาที แข่งขันตามล าดับการลงทะเบียนจนครบทุกทีม 
เวลา 16.00 – 16.30 น. พิธีมอบรางวัล 

 
11. รางวัลการแข่งขัน : 

ทีมชนะเลิศ   เงินรางวัล   1,200  บาท    พร้อมประกาศนียบัตร 
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล    1,000  บาท    พร้อมประกาศนียบัตร 
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล    800   บาท          พร้อมประกาศนียบัตร 
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ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ………………………………………………………………. 

ข้าพเจ้า  ......................................................................... ................... ต าแหน่ง ................................................  
โรงเรียน........................................................................ เลขที่  ........  หมู่  ......... ต าบล............อ าเภอ.............
จังหวัด.............   รหัส.....................  ...................................................ต่อ ...............   ...................... 
...............................................  E-mail    : ............................................................. 
 

ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อ – ชื่อสกุล ก าลังเรียนชั้น 

1   

2   

3   

4   

5   

   

 

       (...........................................)                               (..........................................) 
        ...................................                     ............................ 

 
 
 

ลงชื่อ  ................................................................... 
                    (....................................................................) 
                                                              ผู้อ านวยการ/หัวหน้าฝ่าย 
 



วันวิชาการ  “ACR : Quality Learning Community Towards EEC” 
    การแข่งขัน ทักษะกระบวนการคิด 

วันจันทร์ที่ 28 – วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
เกณฑ์การแข่งขัน 

การแข่งขันประดิษฐ์เรือขนส่งจ าลองบังคับวิทยุ 
 

1 .คณะที่รับผิดชอบการแข่งขัน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2. ชื่อการแข่งขัน : การแข่งขันประดิษฐ์เรือขนส่งจ าลองบังคับวิทยุ 
3. ระดับชั้น : ระดับมัธยม (ม. 1 - ม. 6) 
4. ประเภทการแข่งขัน : ประเภททีมละไม่เกิน 4 คน  
5. วัน – เวลาแข่งขัน : 28 -29 มกราคม 2562 เวลา 08:30 – 16:00 น. 
6. สถานทีก่ารแข่งขัน : โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

28  มกราคม 2562 เช้า ลงทะเบียนที่ อาคารฟิลิปเนรี 
29  มกราคม 2562 สระน้ าโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

7. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน : 
7.1 ใช้หลักการสร้างเรือทั่วไปเพ่ือท าภารกิจตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
7.2 ให้ผู้เข้าแข่งขันประดิษฐ์เรือให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
7.3 เรือจะต้องสร้างจากวัสดุและอุปกรณ์ท่ีทางคณะกรรมการเป็นผู้เตรียมไว้ให้เท่านั้น 
7.4 ผู้เข้าร่วมห้ามน าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือส่วนตัวเข้ามาในสถานที่จัดการแข่งขัน 
7.5 หากผู้แข่งขันท าผิดกติกาจะถูกเตือนในครั้งแรก และถ้าท าผิดอีกครั้งจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล 
7.6 ในวันแข่งขันการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

8.เกณฑ์การตัดสิน 
 คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองหัวข้อดังนี้ 

8.1 น าเสนอผลงานด้วยการบรรยาย [20 คะแนน] 
- มีเวลาน าเสนอกลุ่มละ 5 นาที 
- คะแนนการน าเสนอตัดสินจาก 

1) แนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและสร้าง [10 คะแนน] 
2) ความสวยงามของเรือที่สร้าง [10 คะแนน] 

8.2 การแข่งขันท าภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกรอบเวลาที่ก าหนด [80 คะแนน] 
- ผู้แข่งขันมีเวลา 15 นาที เพ่ือท าภารกิจทั้งสามรูปแบบ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกว่าจะท าหรือไม่ 
  ท าภารกิจใดก็ได้(ลักษณะสนามจะเป็นตามรูปที่แนบไว้ท้ายเอกสารนี้ ) 



- ภารกิจที่ 1 [10 คะแนน]: แข่งทางตรงเรือเปล่าโดยวิ่งจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่ 1 (ถือว่าส าเร็จเมื่อเข้า
ไปยังวงกลมของจุดที่ 1) 
 

การแข่งขันประดิษฐ์“เรือขนส่งจ าลองบังคับวิทยุ” 
- ภารกิจที่ 2 [40 คะแนน]: แข่งทางตรงโดยบรรทุกสิ่งของจากจุดที่ 1 ไปส่งยังจุดที่ 2 โดยจะได้
คะแนนตามจ านวนสิ่งของที่ส่งส าเร็จ (ถือว่าท าภารกิจส าเร็จเมื่อส่งของได้อย่างน้อย 1 ชิ้น) 
- ภารกิจที่ 3 [20 คะแนน]: แข่งบังคับเรือไปตามช่องทางที่ก าหนดโดยเริ่มจากจุดที่ 2 ไปยังเส้นชัย ซึ่ง
จะได้คะแนนตามจ านวนช่องทางท่ีผ่านส าเร็จ โดยไม่ชนทุ่นที่วางไว้(ถือว่าท าภารกิจส าเร็จเมื่อผ่านได้
อย่างน้อย 1ช่อง) 
- คะแนนจากเวลารวมในการวิ่งเข้าเส้นชัย [10 คะแนน]: 
- เรียงตามล าดับจากคนที่ท าเวลาเร็วสุดได้10 คะแนน และลดหลั่นไปทีมละ 1 คะแนน จนสุดที่ 0 
คะแนน 
- ถ้าท าภารกิจใดภารกิจหนึ่งไม่ส าเร็จ จะไม่ได้รับคะแนนในส่วนของเวลารวม 
 

9.อุปกรณ์ที่กรรมการจัดเตรียมไว้ให้ 
9.1 อุปกรณ์ที่แต่ละกลุ่มได้รับ 
- โฟมก้อน  - ชุดน็อตยึดมอเตอร์ 
- โฟมแผ่น  - กระดาษทราย 
- มอเตอร์1ตัว  - ที่ขูดโฟม 
- เซอร์โว 1ตัว  - ชุดท่อและชุดเพลาสปริง 
- ชุดหางเสือ  - ใบจักร 
- มีดคัตเตอร์และกรรไกร 
9.2 อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน 
- ปืนกาว 
9.3 อุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ร่วมกันตอนทดสอบและแข่งขัน 
- รีโมทควบคุม 
- ชุดกล่องกันน าซึ่งบรรจุอุปกรณ์ดังนีh 
- แบตเตอรี่ 
- ตัวรับสัญญาณบังคับวิทยุ 
- ตัวควบคุมความเร็วมอเตอร์ (ESC) 
 
 
 



10. ก าหนดการการแข่งขันและจัดอบรม: 
วันที่ 28 มกราคม 2562 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

07.30-08.00  ลงทะเบียนอาคารฟิลิป เนรี 
08.00-08.30  อบรมการออกแบบและประดิษฐ์เรือ  
08.30-12.00  ออกแบบและประดิษฐ์เรือบังคับส าหรับการแข่งขัน  
12.00-13.00  พักเท่ียง 
13.00-16.00  ออกแบบและประดิษฐ์เรือบังคับส าหรับการแข่งขัน 
- จับฉลากล าดับการแข่งขัน 
- จับฉลากแบ่งกลุ่มและล าดับการทดลองและปรับแต่งเรือ (ชี้แจงโดย Staff  ในภายหลัง) 

***หมายเหตุ:หลังจากจบกิจกรรมในวันแรก ทุกทีมจะต้องส่งเรือให้ Staff  เป็นผู้ดูแลเก็บรักษาไว้ และ
เริ่มท าต่อในเช้าวันถัดไป 

วันที่ 29 มกราคม 2561 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

08.00-08.30  แต่ละทีมรับเรือคืนและเตรียมพร้อมส าหรับการแข่งขัน สระว่ายน้ า 
08.30-11.45  เริ่มการแข่งขัน (ทุกทีมไม่สามารถทดสอบหรือปรับแต่งได้อีกแล้ว) 
12.00-13.00   จบการแข่งขัน ประกาศผลคะแนนและมอบรางวัล/ถ่ายรูปร่วมกัน 

***หมายเหตุ: ก าหนดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสมของจ านวนทีมที่เข้าร่วม 
 
11. รางวัลการแข่งขัน 

ทีมชนะเลิศ    เงินรางวัล 1,200 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร 
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรางวัล 1,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร 
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2   เงินรางวัล 800 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร 

 

 

 

 

 

 

 



วันวิชาการ  “ACR : Quality Learning Community Towards EEC” 
    การแข่งขัน ทักษะกระบวนการคิด 

วันจันทร์ที่ 28 – วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ………………………………………………………………. 

ข้าพเจ้า  ......................................................................... ................... ต าแหน่ง ................................................  
โรงเรียน........................................................................ เลขที่  ........  หมู่  ......... ต าบล............อ าเภอ.............
จังหวัด.............   รหัส.....................  ...................................................ต่อ ...............   ...................... 
...............................................  E-mail    : ............................................................. 
 

ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อ – ชื่อสกุล ก าลังเรียนชั้น 

1   

2   

3   

4   

   

 

       (...........................................)                               (..........................................) 
        ...................................                     ............................ 

 
 
 

ลงชื่อ  ................................................................... 
                    (....................................................................) 
                                                              ผู้อ านวยการ/หัวหน้าฝ่าย 
 

 



วันวิชาการ  “ACR : Quality Learning Community Towards EEC” 
    การแข่งขัน ทักษะกระบวนการคิด 

วันจันทร์ที่ 28 – วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 

เกณฑ์การแข่งขัน 
การแข่งขันบีม วงจรพื้นฐานประเภท บีมกระโดด 

1. คณะที่รับผิดชอบการแข่งขัน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2. ชื่อการแข่งขัน :การแข่งขันบีม วงจรพื้นฐาน ประเภท บีมกระโดด 
3. ระดับชั้น : ระดับมัธยม (ป. 4 - ม. 3) 
4. ประเภทการแข่งขัน : ประเภททีมละ 1 คน 
5. วัน – เวลาแข่งขัน :  28 มกราคม 2562 เวลา 13:00 – 16:00 น. 

29 มกราคม 2562 เวลา 9:00 – 16:00 น. 
6. สถานที่การแข่งขัน : โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

28  มกราคม 2562 ตึกซิเมออน ( ห้องประชุมชั้น 4 ) 
29  มกราคม 2562 ตึกซิเมออน ( ห้องประชุมชั้น 4 ) 

7. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน : 
ข้อก าหนดทั่วไป 

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ทักษะในการออกแบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยขา โดยใช้
มอเตอร์ เพียงตัวเดียว จัดให้กับนักเรียนระดับไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้นที่เริ่มเรียนรู้ทักษะด้านหุ่นยนต์ ให้
ประดิษฐ์หุ่นยนต์ เคลื่อนที่ด้วยขา 2 ข้าง(พร้อมกัน) การเคลื่อนที่เป็นแบบกระโดด 
ลักษณะการแข่งขัน/ภารกิจของหุ่นยนต์  

เป็นการแข่งขันท่ีใช้หุ่นยนต์แบบอัตโนมัติ ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว หุ่นยนต์ต้องเคลื่อนที่แบบ
กระโดดไปตามทิศทางที่ก าหนด โดยไม่มีการควบคุมด้วยวิธีการใดๆ 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับสนามแข่งขัน  

สนามส าหรับใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์กระโดด มีลักษณะเป็นรางพลาสติกขนาดความกว้างประมาณ 
10 เซนติเมตร เป็นรางคู่สามารถท าการแข่งขันได้ครั้งละ 2 ทีมพร้อมกัน โดยมีระยะทางที่ใช้แข่งขัน จุดเริ่มต้น 
เส้นชัย และจุดเริ่มต้นใหม่ (จุด Retry) ตามท่ีคณะกรรมการภาคสนามก าหนดในแต่ละรอบการ แข่งขัน 



 
ข้อก าหนดด้านหุ่นยนต์ 
หุ่นยนต์ที่ส่งเข้าแข่งขันต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. มีขนาดความกว้างไม่เกิน 10 เซนติเมตร (หรือเป็นไปตามขนาดของรางวิ่ง) และมีความยาวไม่เกิน 
27 เซนติเมตร (รวมความยาวของขาหุ่นยนต์) 
2. ใช้มอเตอร์ได้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้น (ไม่จ ากัดชนิดของมอเตอร์) 
3. ใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ที่มีแรงดันรวมไม่เกิน 9 โวลต์(ไม่จ ากัดชนิดของแบตเตอร์รี่) 
4. ขาของหุ่นต้องมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม และไม่เกินครึ่งวงกลม (ไม่เกิน 180 องศา) 
5. ต้องมีสวิตช์ส าหรับเปิดปิดการท างานของหุ่นยนต์ 
6. แต่ละทีมต้องใช้หุ่นยนต์ตัวเดียวกันในการแข่งขันทุกรอบ 

 
ระเบียบและวิธีแข่งขัน 
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องวางหุ่นยนต์ที่จุดเริ่มต้น (Start) โดยห้ามไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวหุ่นยื่น เกิน
จากเส้นที่ก าหนด 
2. เมื่อได้ยินสัญญาณการปล่อยตัว ให้ผู้เข้าแข่งขันเปิดสวิตช์ให้หุ่นยนต์ท างานและปล่อยหุ่นยนต์ออก
จากจุดเริมต้น (Start) 
3. ผู้เข้าแข่งขันสามารถจับหุ่นยนต์เพ่ือเริ่มต้นใหม่ (Retry) ได้ตลอดเวลาการแข่งขัน โดยทุกครั้งที่ 
Retry ผู้แข่งขันจะต้องปล่อยหุ่นยนต์ใหม่ ตามจุด Retry ที่คณะกรรมการภาคสนามก าหนด 
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่รบกวน หรือขัดขวางการด าเนินการของคู่แข่งขัน หรือกรรมการ 
5.ระยะทางและระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ในแต่ละรอบเป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ภาคสนามก าหนด 



6. หุ่นยนต์ที่วิ่งถึงเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะในแต่ละรอบ หากหมดเวลาการแข่งขันแล้วไม่มีหุ่นยนต์ตัว
ใดถึงเส้นชัยให้หุ่นยนต์ที่อยู่ใกล้เส้นชัยมากที่สุดเป็นผู้ชนะ หากหุ่นยนต์วิ่งได้ระยะทางเท่ากันให้
หุ่นยนต์ที่วิ่งถึงจุดนั้นก่อนเป็นผู้ชนะ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน 
7. จ านวนรอบในการแข่งขันเพ่ือหาผู้ชนะ เป็นไปตามที่คณะกรรมการภาคสนามก าหนด 
8. ผู้แข่งขันสามารถปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลงส่วนประกอบทุกส่วนของหุ่นยนต์ได้ตลอดเวลาของการ 
แข่งขัน แต่ห้ามเปลี่ยนหุ่นยนต์เป็นตัวใหม่โดยเด็ดขาด 
 

8.เกณฑ์การตัดสิน 
1. กรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้มีอ านาจเด็ดขาดในระหว่างการแข่งขัน การตัดสินใจของคณะกรรมการ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การตัดสินใหม่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ 
2. ทีมท่ีถูกกรรมการตัดสินให้หมดสิทธิการแข่งขัน ทีมต้องน าหุ่นยนต์ออกจากการแข่งขันในนัดนั้นๆ 
ทันทีและจะไม่ได้รับคะแนนในนัดนั้น 
3.คณะกรรมการมีสิทธิเพิกถอนสิทธิในการเข้าแข่งขันรอบนั้นๆของทีมหากพบการฝ่าฝืนกฎใดๆ 
4.ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องมือสื่อสารและวิธีการสื่อสารใดๆในขณะด าเนินการแข่งขัน บุคคลภายนอกที่ไม่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยหรือสื่อสารกับผู้แข่งขันทีมท่ีฝ่าฝืนกฎนี้จะถูก
ตัดสินให้หมดสิทธิในการแข่งขันทันที ถ้ามีความจ าเป็นต้องสื่อสารกันคณะกรรมการจะอนุญาตให้ผู้
แข่งขันสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ประจ าการแข่ง 
5. หากการแข่งขันเกิดความล่าช้า เนื่องจากความไม่พร้อมของสนามหรืออุปกรณ์ประกอบสนาม 
หรือไม่สามารถตัดสินคะแนนได้ กรรมการผู้ตัดสินอาจสั่งให้ท าการแข่งขันใหม่โดยที่ผู้แข่งขันไม่
สามารถปฏิเสธได้ ถ้าผู้แข่งขันเชื่อว่าสนามแข่งหรืออุปกรณ์ในการแข่งขันส่งผลต่อคะแนนที่ได้ ก็
สามารถแสดงความเห็นและขอแข่งใหม่ได้ กรรมการจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะให้แข่งใหม่ได้หรือไม่ กรณีที่
กรรมการอนุญาตให้แข่งขันใหม่ หากมีการแข่งขันใหม่เกิดข้ึนคะแนนของรอบใหม่จะเป็นคะแนน
สุดท้ายที่น ามาคิดค านวณ 
6. หากทีมมีความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้ง ที่จะต้องบอกกรรมการผู้ตัดสิน ณ จุดนั้นทันที จากนั้น
กรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งนั้นๆ ข้อคิดเห็นใดๆที่
น าเสนอภายหลังจบการแข่งขันจะไม่ได้รับความคิดเห็นชอบหลังจากลงชื่อเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อ
ขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดในกฎกติกา กรรมการผู้ตัดสินจะเป็นผู้ตัดสินครั้งสุดท้าย 
7. หากมีสิ่งใดท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในกฎกติกาเกิดข้ึน ค าตัดสินสุดท้ายจะประกาศโดยกรรมการผู้ตัดสินใน
การแข่งขันนั้นๆกรรมการเป็นผู้มีอ านาจการตัดสินใจสูงสุดในการอธิบายและข้อบังคับใช้กฎต่างๆ 
8. รูปแบบของการแข่งขันคือแบ่งเป็น 2 รอบ คือรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ (การจัดรูปแบบ
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการ) 
 



9.อุปกรณ์ที่กรรมการจัดเตรียมไว้ให้ 
- ปืนกาว 
 
10. ก าหนดการการแข่งขันและจัดอบรม: 
วันที่ 28 มกราคม 2562  
เวลา กิจกรรม สถานที่ 
13.00-14.30 น.  อบรมหุ่นยนต์บีม ประดิษฐ์ ประเภท กระโดด 
14.30 – 16.30 น. อบรมหุ่นยนต์บีมพื้นฐาน ประเภท ปักมือ 
วันที่ 29 มกราคม 2561 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 
09.00 น. ลงทะเบียนและจับฉลากแบ่งสาย 
09.30 น. การแข่งขันหุ่นยนต์บีมประเภท กระโดด และบีมพ้ืนฐาน ประเภท ปักมือ (รอบคัดเลือก) 
12.00-13.00 น. พักเที่ยง  
13.00 น. การแข่งขันหุ่นยนต์บีมประเภท กระโดด และบีมพ้ืนฐาน ประเภท ปักมือ (รอบชิงชนะเลิศ) 
16.00 น.มอบรางวัลการแข่งขันทั้ง 2 ประเภท / ถ่ายรูปร่วมกัน 
17.00 น. เสร็จสิ้นการแข่งขัน 
 
11. รางวัลการแข่งขัน 
ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมโล่ห์และประกาศนียบัตร 
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
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ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ………………………………………………………………. 

ข้าพเจ้า  ......................................................................... ................... ต าแหน่ง ................................................  
โรงเรียน........................................................................ เลขที่  ........  หมู่  ......... ต าบล............อ าเภอ.............
จังหวัด.............   รหัส.....................  ...................................................ต่อ ...............   ...................... 
...............................................  E-mail    : ............................................................. 
ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ – ชื่อสกุล ก าลังเรียนชั้น 
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       (...........................................)                               (..........................................) 
        ...................................                     ............................ 

 
 

ลงชื่อ  ................................................................... 
                    (....................................................................) 
                                                              ผู้อ านวยการ/หัวหน้าฝ่าย 

 
ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้ 
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เกณฑ์การแข่งขัน 

การแข่งขันบีม วงจรพื้นฐาน (ไม่บัดกรี) ประเภท ปักมือ 
 

1. คณะที่รับผิดชอบการแข่งขัน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2. ชื่อการแข่งขัน :การแข่งขันบีม วงจรพื้นฐาน (ไม่บัดกรี) ประเภท ปักมือ 
3. ระดับชั้น : ระดับมัธยม (ม. 1 - ม. 6) 
4. ประเภทการแข่งขัน : ประเภททีมละ 1 – 2 คน 
5. วัน – เวลาแข่งขัน :  28 มกราคม 2562 เวลา 13:00 – 16:00 น. 

29 มกราคม 2562 เวลา 9:00 – 16:00 น. 
6. สถานที่การแข่งขัน : โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

28  มกราคม 2562 ตึกซิเมออน ( ห้องประชุมชั้น 4 ) 
29  มกราคม 2562 ตึกซิเมออน ( ห้องประชุมชั้น 4 ) 

7. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน : 
ข้อก าหนดทั่วไป 

ลักษณะภารกิจของหุ่นยนต์ เป็นการแข่งขันท่ีใช้หุ่นยนต์ Beam ประกอบวงจรพื้นฐาน บนบอร์ด
ทดลอง ไม่มีการบัดกรีท าการแข่งขันวิ่งจับเส้นแบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ที่วิ่งจับเส้นและเข้าเส้นชัยได้ก่อนเป็นฝ่าย
ชนะเป้าหมายการเรียนรู้เพื่อศึกษาในเรื่อง การออกแบบหุ่นยนต์, การเคลื่อนที่, ความเร็ว, ความเร่ง, นักเรียน
ได้เรียนรู้เรื่องการประกอบวงจรพื้นฐาน บนบอร์ดทดลอง ชนิดที่ไม่ต้องบัดกรี เพ่ือให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตาม
เส้นทางด้วยเซนเซอร์ไม่มี Microcontroller และไม่มีโปรแกรม 
ข้อก าหนดด้านหุ่นยนต์ บีมพื้นฐาน ประเภท ปักมือ 

1. ไม่มีข้อก าหนดในเรื่องน้ าหนัก ขนาด และไม่จ ากัดวิธีการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 
2. ให้ใช้วงจรหุ่นยนต์ ที่ผู้แข่งขันประกอบขึ้นเอง  
3. ให้ใช้เซนเซอร์ และมอเตอร์ได้อย่างละไม่เกิน 2 ตัว 
4. ให้ใช้มอเตอร์ ล้อ และวัสดุอ่ืนท าโครงสร้างหุ่นยนต์ได้อย่างไม่จ ากัด แต่ต้องไม่ท าให้สนามเสียหาย 
5. ให้ใช้ได้เฉพาะถ่านอัลคาร์ไลน์ หรือถ่านชาร์ต ขนาด AA และขนาด AAA ไม่เกิน 4 ก้อน 
6. ให้ใช้วัสดุส าหรับประกอบวงจร Beam แบบพ้ืนฐาน ตามตัวอย่างที่ก าหนด หรือ น าวัสดุตามแบบ
ของตนมาใช้ในการแข่งขันได้ แต่ต้องผ่านการอนุมัติของกรรมการตัดสินก่อนน าเข้าสู่พ้ืนที่แข่งขัน 
 
 



 
8.เกณฑ์การตัดสิน 

1. กรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้มีอ านาจเด็ดขาดในระหว่างการแข่งขัน การตัดสินใจของคณะกรรมการ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การตัดสินใหม่ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของกรรม 
2. ทีมท่ีถูกกรรมการตัดสินให้หมดสิทธิการแข่งขัน ทีมต้องน าหุ่นยนต์ออกจากการแข่งขันในนัดนั้นๆ 
ทันทีและจะไม่ได้รับคะแนนในนัดนั้น 
3.คณะกรรมการมีสิทธิเพิกถอนสิทธิในการเข้าแข่งขันรอบนั้นๆของทีมหากพบการฝ่าฝืนกฎใดๆ 
4.ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องมือสื่อสารและวิธีการสื่อสารใดๆในขณะด าเนินการแข่งขัน บุคคลภายนอกที่ไม่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยหรือสื่อสารกับผู้แข่งขันทีมที่ฝ่าฝืนกฎนี้จะถูก
ตัดสินให้หมดสิทธิในการแข่งขันทันที ถ้ามีความจ าเป็นต้องสื่อสารกันคณะกรรมการจะอนุญาตให้ผู้
แข่งขันสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ประจ าการแข่ง 
5. หากการแข่งขันเกิดความล่าช้า เนื่องจากความไม่พร้อมของสนามหรืออุปกรณ์ประกอบสนาม 
หรือไม่สามารถตัดสินคะแนนได้ กรรมการผู้ตัดสินอาจสั่งให้ท าการแข่งขันใหม่โดยที่ผู้แข่งขันไม่
สามารถปฏิเสธได้ ถ้าผู้แข่งขันเชื่อว่าสนามแข่งหรืออุปกรณ์ในการแข่งขันส่งผลต่อคะแนนที่ได้ ก็
สามารถแสดงความเห็นและขอแข่งใหม่ได้ กรรมการจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะให้แข่งใหม่ได้หรือไม่ กรณีท่ี
กรรมการอนุญาตให้แข่งขันใหม่ หากมีการแข่งขันใหม่เกิดข้ึนคะแนนของรอบใหม่จะเป็นคะแนน
สุดท้ายที่น ามาคิดค านวณ 
6. หากทีมมีความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้ง ทีจะต้องบอกกรรมการผู้ตัดสิน ณ จุดนั้นทัน จากนั้นกรรมการ
จะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งนั้นๆ ข้อคิดเห็นใดๆที่น าเสนอ
ภายหลังจบการแข่งขันจะไม่ได้รับความคิดเห็นชอบหลังจากลงชื่อเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อขัดแย้งหรือ
ความเข้าใจผิดในกฎกติกา กรรมการผู้ตัดสิ้นจะเป็นผู้ตัดสินครั้งสุดท้าย 
7. หากมีสิ่งใดท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในกฎกติกาเกิดข้ึน ค าตัดสินสุดท้ายจะประกาศโดยกรรมการผู้ตัดสินใน
การแข่งขันนั้นๆกรรมการเป็นผู้มีอ านาจการตัดสินใจสูงสุดในการอธิบายและข้อบังคับใช้กฎต่างๆ 
 

9. อุปกรณ์ที่กรรมการจัดเตรียมไว้ให้ 
- ปืนกาว 
 

10. ก าหนดการการแข่งขันและจัดอบรม: 
วันที่ 28 มกราคม 2562  
เวลา กิจกรรม สถานที่ 
13.00-14.30 น.  อบรมหุ่นยนต์บีมประดิษฐ์ ประเภท กระโดด 
14.30 – 16.30 น. อบรมหุ่นยนต์บีมพื้นฐาน ประเภท ปักมือ 
 



วันที่ 29 มกราคม 2561 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 
10.00 น. ลงทะเบียนและจับฉลากแบ่งสาย 
10.30 น. การแข่งขันหุ่นยนต์บีมประเภท กระโดด และบีมพ้ืนฐาน ประเภท ปักมือ (รอบคัดเลือก) 
12.00-13.00  พักเท่ียง  
13.00 น. การแข่งขันหุ่นยนต์บีมประเภท กระโดด และบีมพ้ืนฐาน ประเภท ปักมือ (รอบชิงชนะเลิศ) 
16.30 น.มอบรางวัลการแข่งขันทั้ง 2 ประเภท / ถ่ายรูปร่วมกัน 
17.00 น. เสร็จสิ้นการแข่งขัน 
 

11. รางวัลการแข่งขัน 
ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล    1,200 บาท   พร้อมโล่ห์และประกาศนียบัตร 
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล  1,000 บาท   พร้อมประกาศนียบัตร 
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล    800 บาท   พร้อมประกาศนียบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันวิชาการ  “ACR : Quality Learning Community Towards EEC” 
    การแข่งขัน ทักษะกระบวนการคิด 

วันจันทร์ที่ 28 – วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ………………………………………………………………. 

ข้าพเจ้า  ......................................................................... ................... ต าแหน่ง ................................................  
โรงเรียน........................................................................ เลขที่  ........  หมู่  ......... ต าบล............อ าเภอ.............
จังหวัด.............   รหัส.....................  ...................................................ต่อ ...............   ...................... 
...............................................  E-mail    : ............................................................. 
ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ – ชื่อสกุล ก าลังเรียนชั้น 
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       (...........................................)                               (..........................................) 
        ...................................                     ............................ 

 
 

ลงชื่อ  ................................................................... 
                    (....................................................................) 
                                                              ผู้อ านวยการ/หัวหน้าฝ่าย 

 
ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้ 



 


