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งาน ACR Academic Day 2020 

วันจันทร ท่ี 27 – วันอังคาร ท่ี 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

สรุปรายการแขงขันภายในภายนอก 

กลุมสาระการเรียนรู การแขงขันภายใน การแขงขันภายนอก 
อนุบาล การประกวดโครงงาน ฟุตซอลปฐมวัย  5 คน (เฉพาะโรงเรียนท่ีรับเชิญ) 
คณิตศาสตร การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร  

ชวงชั้นท่ี 1 2 3 4 
การแขงขันคณิตคิดเร็ว ชวงชั้นท่ี 2 3 4 

 

ภาษาไทย การแขงขันคัดลายมือ  ชวงชั้นท่ี 1 2 3 4 
 

 

วิทยาศาสตร การสรางสรรคสิง่ประดิษฐ ระดับประถม 
ป1. - บลอคไมสรางเมือง 
ป.2 - หอคอยไมจิ้มฟน 
ป.3 - รถแขงพลังลม 
ป.4 - นํ้าข้ึนใหรีบตัก 
ป.5 - สะพานแหงอิสระภาพ 
ป.6 - ไขตกตึก 

อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร ป.4 – ป.6  
การแขงขัน ประดิษฐเรือเบาะอากาศ (Hover Craft)  
ม. 4-6 

สังคม ประกวดมารยาทไทย ชวงชั้นท่ี 1 2 3 4 
 

 

ภาษาตางประเทศ English Quiz สําหรับประถมตน / ประถมปลาย 
English Quiz ม. ตน / ม. ปลาย 

การคัดลายมือภาษาจีน 
การประกวดรองเพลงภาษาจีน 
การประกวดการแตงกายจีน 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1-ป.3 แขงขัน Coding 
ป.4 แขงขันสราง Project ดวยโปรแกรม 
Scratch 
ป.5 แขงขันสราง เกมดวยโปรแกรม Scratch 
ป.6 แขงขันสรางเกมสรางสรรคดวย โปรแกรม 
Power Point 
 

การงานอาชีพ 
การแขงขันประดิษฐของใชจากธรรมชาติในทองถ่ิน 
ระดับชั้น ม.1-3 
การแขงขันทําอาหาร “ผัดไทยระยอง” 
คอมพิวเตอร  ระดับชั้น ม. 4-6 
การแขงขัน Infographic ระดับชั้น ม.1-3 
การแขงขันตัดตอภาพยนต ระดับชั้น ม. 4-6 

ศิลปะ  แขงขันประกวดดนตรีสากล 
สุขศึกษาพลศึกษา การแขงขันทดสอบสมรรถนะ  
Smart English Competition   

Mathematics   
Science  
English  

 

Smart Science STEAM Innovation ป.4- ป.6  
Space Rover Adventure Challenge 
การประดิษฐยานอวกาศสํารวจดาวเคราะห จาก 
Motor/ Switch/Joy Stick 

หุนยนต  MAKE  X ระดับ ป.4 – ม.3  
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งาน ACR Academic Day 2020 

การแขงขันฟุตซอล 5 คน   ระดับการศึกษาปฐมวัย 

วันจันทร ที่ 27  มกราคม  พ.ศ. 2563 

**************************************************************************************** 

ผูเขารวมแขงขัน 

1. นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 

ประเภทการแขงขัน 

1. แขงขันประเภททีม ทีมละ 10 คน   

เน้ือหาที่ใชแขงขันเกณฑการตัดสิน  

 แขงขันฟุตซอลระดับปฐมวัย    

กติกาการแขงขัน 

1. แขงขันทีมละ 5 คน แบงเปน ผูเลน 4 คน และผูรักษาประตู 1 คน สามารถสํารองนักกีฬาไดไมเกิน 5 คน และ เปลี่ยนตัวผูเลนได  

   ตลอดเวลาการแขงขัน  

2. การแตงกาย ใสเสื้อทีมสีเดียวกัน กางเกงขาสั้น รองเทาผาใบพ้ืนเรียบ สวมถุงเทายาว  

3. ขนาดของสนามกวาง 10 เมตร ยาว 19 เมตร ขนาดของโกล กวาง 1.5 เมตร สูง 1.5 เมตร  

4. ใชลูกฟุตซอล 

5. ใชเวลาในการแขงขัน 30 นาที แบงเปน 2 ครึ่ง ครึง่ละ 15 นาที พัก 5 นาที ปลอยเวลาไหล  

6. จับสลากประกบคู ทีมใดชนะเขาชิงชนะเลิศ ทีมใดแพเขาชิงท่ี 3 กรณีเสมอกันในเวลา ใหยิงลูกโทษทีมละ 3 ลูก ผลัดกันยิง ถาผล 

    ออกมาเสมออีก ใหตัดสินโดยการยิงลูกตอลูกจนกวาจะไดผูชนะ  

7. ใชกติกาฟุตซอลของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

8. ผูเขาแขงขันทุกคนตองศึกษาอยูในระดับชั้นปฐมวัยเทาน้ัน 

 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล   ถวยรางวัล และเกียรติบัตร    

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1   เงินรางวัล   และเกียรติบัตร     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2   เงินรางวัล   และเกียรติบัตร      

 รางวัลชมเชย     เกียรติบัตร      

   

กําหนดการแขงขัน 

วันจันทร ที่ 27  มกราคม  พ.ศ. 2563 

รายงานตัว   เวลา 08.30 – 09.00 น.    

เริ่มแขงขัน  เวลา 09.30 – 13.00 น.  

สถานที่รายงานตัว   อาคารเดอ มงฟอรต 

สถานที่แขงขัน   ลานกิจกรรม อาคารเดอ มงฟอรต 

ครูผูรับผิดชอบ มาสเตอรเกรียงไกร ภูระหงษ    ( 094 - 6642691)      
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ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  038-611376 , 038-614706  ตอ 552 

คณะกรรมการตัดสิน            คณะกรรมการจากโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

ใบสมัครเขารวมแขงขัน   สงใบสมัครภายในวัน 20 มกราคม 2563 

โทรสาร: 038 - 614707   หรือ  ทาง e-mail  : marisa_acr @hotmail.com 
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ใบสมัคร 

งาน ACR Academic Day 2020 

 การแขงขันฟุตซอล 5 คน   ระดับการศึกษาปฐมวัย 

วันจันทร ที่ 27  มกราคม  พ.ศ. 2563 

 

ขาพเจา       .............................................................................................    ตําแหนง    ......................................................... 

โรงเรียน........................................................................ เลขท่ี  ........  หมู  ......... ตําบล............อําเภอ.............จังหวัด.............    

รหัส.....................  ...................................................ตอ ...............   ...................... ...............................................   

E-mail    : ............................................................. 

ขอสงนักเรียนเขารวมการแขงขัน ดังน้ี 

ระดับปฐมวัย   โรงเรียนละ 1 ทีม  ทีมละ 10 คน    

0Bลําดับ 1Bช่ือ – ช่ือสกุล 2Bกําลังเรียนช้ัน 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

   

ลงชื่อ ................................................ ครูผูฝกสอน    ลงชื่อ..............................................................ผูอํานวยการ/หัวหนาฝาย 

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

    ..........................................                                                             
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งาน ACR Academic Day 2020 

 การแขงขันตอบคําถามวิชาการ  (วิชาวิทยาศาสตร)    

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

วันจันทร ที่ 27  มกราคม  พ.ศ. 2563 

************************************************************************************* 

ผูเขารวมแขงขัน 

นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6 

ประเภทการแขงขัน 

แขงขันประเภททีม ทีมละ 3 คน/โรงเรียน   

เน้ือหาที่ใชแขงขันเกณฑการตัดสิน  

   แขงขันตอบคําถามวิทยาศาสตร  โดยจับเวลาขอละ 1 นาที    

       -  คําถามวิทยาศาสตรความรูท่ัวไป 

       -  คําถามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

กติกาการแขงขัน 

1. แขงขันทีมละ 3 คน/โรงเรียน  โดยจะตอบคาํถาม  2  ชวง  แบงเปน 

    -  คําถามวิทยาศาสตรความรูท่ัวไปแบบปรนัย  มี  4  ตัวเลือก  จํานวน  25  ขอ  ขอละ 2  คะแนน 

    -  คําถามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแบบปรนัย  มี  4  ตัวเลือก  จํานวน  25  ขอ  ขอละ 2  คะแนน 

2. แตละทีมจะสลับกันเปนผูจับคําถาม  โดยคําถามแตละโรงเรียนท่ีเขารวมแขงขันจะเปนผูเตรียมมาดวย (*รูปแบบการพิมพเอกสาร

ตามดานลางสุด)  จากน้ันสงกระดาษคําถามใหกรรมการผูคุมสอบเปนผูอานโจทยคําถามใหแตละทีมไดยินพรอมกัน 

3. แตละทีมจะไดรับกระดานไวทบอรด  1  อัน  ปากกาไวทบอรด  1  แทง  เพ่ือใชในการเขียนคําตอบลงในกระดาน  อาทิเชน  โจทย

ขอท่ี 1  นักเรียนตองการเลือกคําตอบขอ  ก.  ก็เขียนลงในกระดานวา  ก.  

4. แตละทีมจะมีเวลาคิดหาคําตอบขอละ  1  นาที  เมื่อหมดเวลากรรมการผูคุมสอบจะใหสัญญาณแตละทีมชูกระดานคําตอบให

กรรมการ  จากน้ันกรรมการจะเปนผูอานคําตอบของแตละขอ  และผูชวยกรรมการจะเปนผูบันทึกผลคะแนนของแตละทีม  

5. การแขงขันจะแบงเปน  2  ชวง   

    -  ชวงท่ี 1 จะเปนคําถามวิทยาศาสตรความรูท่ัวไป  จํานวน  25  ขอ  คําแนนเต็ม  50  คะแนน 

    -  ชวงท่ี 2 จะเปนคําถามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  จํานวน  25  ขอ  คําแนนเต็ม  50  คะแนน 

    จากน้ันจึงรวมคะแนนวาทีมใดมีคะแนนสูงท่ีสุด  หากพบวาทีมท่ีมีคะแนนสูงสุดมีมากกวาหน่ึงทีมข้ึนไป  ใหทําการจับคําถามเพ่ิมอีก

ครั้งโดยใชคําถามความรูท่ัวไป&กระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางละ  5  ขอ จนกวาจะไดทีมท่ีมีคะแนนสูงสุดจึงเปนอันวายุติการ

แขงขัน 

รางวลั 

รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล   และเกียรติบัตร    

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1    เงินรางวัล   และเกียรติบัตร     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2    เงินรางวัล   และเกียรติบัตร    

 รางวัลชมเชย      เกียรติบัตร     
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กําหนดการแขงขัน 

วันจันทร ที่ 27  มกราคม  พ.ศ. 2563 

รายงานตัว   เวลา 08.30 – 09.00 น.    

เริ่มแขงขัน  เวลา 09.30 – 12.00 น.  

 

สถานที่รายงานตัว   ลานใตอาคารสง 

 

สถานที่แขงขัน   หองปฏิบัติการ  อาคารยอรนแมรี ่

 

ครูผูรับผิดชอบ มิสปทมา  อังคประสาทชัย ( 086 - 8434036 )      

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  038-611376 , 038-614706  ตอ 552 

 

คณะกรรมการตัดสิน            คณะกรรมการจากโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

 

ใบสมัครเขารวมแขงขัน  สงใบสมัครภายในวัน 20 มกราคม 2563 

โทรสาร: 038 - 614707    

หรือ  ทาง e-mail  : marisa_acr@hotmail.com 
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ใบสมัคร 

งาน ACR Academic Day 2020 

 การแขงขันตอบคําถามวิชาการ (วิชาวิทยาศาสตร)    

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ป.4-ป.6 

วันจันทร ที่ 27  มกราคม  พ.ศ. 2563 

 

ขาพเจา ............................................................................................. ตําแหนง ...................................................... 

โรงเรียน..................................................... เลขท่ี  ........  หมู  ......... ตําบล............อําเภอ.............จังหวัด.............    

รหัส.....................       ...................................................ตอ ...............   ...................... ...............................................    E-

mail    : ............................................................. 

ขอสงนักเรียนเขารวมการแขงขัน ดังน้ี 

  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนละ 1 ทีม  ทีมละ 3 คน    

3Bลําดับ 4Bช่ือ – ช่ือสกุล 5Bกําลังเรียนช้ัน 

1   

2   

3   

   

ลงชื่อ ................................................ ครูผูฝกสอน         ลงชื่อ......................................ผูอํานวยการ/หัวหนาฝาย 

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

     ..........................................  
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ขอกําหนดในการออกขอสอบวิทยาศาสตร 

 

ใหใชแบบฟอรมท่ีแนบมาดวยน้ีในการออกขอสอบ  โดยต้ังคาหนากระดาษเปนแนวนอนเทาน้ัน(Landscape)  และต้ัง

คอลัมมแบงหนากระดาษเปนแบบ 3 ชอง  ในหน่ึงหนากระดาษจะสามารถออกขอสอบไดไมเกิน 3 ขอเทาน้ัน  ตัวพิมพท่ีใชไดคือ TH 

SarabunPSK    หรือ  Angsana New  ขนาดตัวอักษร 18 เทาน้ัน  เน้ือหาท่ีใชในการออกสอบเปนดังน้ีคือ 

 
 

 

ขอสอบแบบปรนัย  50  ขอแบบมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก 

 เน้ือหาท่ัวไป 25 ขอ (ครอบคลุมสาระวิทยาศาสตรชีวภาพ  วิทยาศาสตรกายภาพ  วิทยาศาสตรโลก  และอวกาศ  

อยางละเทาๆกัน) 

 ความสามารถทางดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  25  ขอ (บูรณาการกับสาระวิทยาศาสตร) 

 โดยใหแตละโรงเรียนนําขอสอบท่ีโรงเรียนทานเตรียมไวมาดวยในวันแขงขันในวันท่ี  27 มกราคม  2563  โดยใสซองเอกสาร

ปดใหมิดชิดแลวนํามาสงให  มิสปทมา  อังคประสาทชัย  ณ หองท่ีใชสอบแขงขัน(หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  อาคารยอรนแมรี่)  

กอนเวลา  8.45 น.  เพ่ือจัดเตรียมขอสอบใชในการแขงขัน 

 

หมายเหตุ  :  หากขอสอบท่ีนํามาไมเปนไปตามรูปแบบท่ีกําหนดขอสงวนสิทธ์ิการใชขอสอบชุดน้ันทันที 
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ตัวอยางการออกขอสอบ 

แมเหล็กไฟฟาจัดเปนแมเหล็กประเภทใด 

ก.  แมเหล็กถาวร 

ข. แมเหล็กชั่วคราว 

ค. แมเหล็กถาวรกึ่งชั่วคราว 

ง. ไมมีขอใดถูกตอง 

 

เฉลย  ขอ ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปใบไม  นักเรียนคิดวาเปนพืชกลุมใด 

 
ก.  พืชใบเลี้ยงเด่ียว  

ข.  พืชใบเลี้ยงคู 

ค.  พืชยืนตน   

ง.  พืชนํ้า 

 

เฉลย  ขอ ข 

 

 

 

 

 

 

 

ขอใดไมถูกตอง  เมื่อสารอาหารเขาสูกระบวนการยอย 

ก.  คารโบไฮเดรต → กลูโคส 

ข.  โปรตีน → กรดอะมิโน 

ค.  ไขมัน → กรดไขมัน + กลีเซอรอล 

ง.  แปง → อะไมเลส 

 

เฉลย  ขอ ง 
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งาน ACR Academic Day 2020 

การแขงขัน ประดิษฐเรือเบาะอากาศ (Hover Craft) 

วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

**************************************************************************************** 

 
1. ผูรับผิดชอบการแขงขัน :   กลุมสาระวิทยาศาสตร 
2. ช่ือการแขงขัน :    การแขงขันประดิษฐเรือเบาะอากาศ (Hover Craft) 
3. ระดับช้ัน :     มัธยมศึกษา 
4. ประเภทการแขงขัน :    ประเภททีมระดับชั้นมัธยมศึกษา ทีมละ 3 คน โรงเรียนละไมเกิน 2 ทีม 
5. วัน-เวลาแขงขัน :    วันจันทรและอังคารท่ี   27-28 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 8.00-15.30  ประดิษฐเรือ และ

แขงขันบังคับเรือ 
   

6. สถานที่แขงขัน :    หองปฏิบัติการฟสิกสและอาคารสระวายนํ้า  
7.  ขอบังคับและกติกาการแขงขัน : 

7.1. ใหผูเขาแขงขันเดินทางมาอบรมในวันจันทรท่ี  27 มกราคม พ.ศ.2563 ณ หองปฏิบัติการฟสิกส อาคารซีมีออน 
7.2. เขาแขงขันเดินทางมาทําการแขงขันในวันอังคารท่ี  28 มกราคม พ.ศ.2563 ณ หองปฏิบัติการฟสิกส 

7.3. ใหผูเขารวมการแขงขันใชอุปกรณในการประดิษฐท่ีทางคณะกรรมการกําหนดไว (ยกเวนอุปกรณตกแตง) 
7.4. ใหผูเขาการแขงขันเตรียมแนวคิดในการประดิษฐเรือเบาะอากาศ (Hover Craft) และใหนําอุปกรณตกแตงเพ่ือนําเสนอ 
7.5. ใหผูเขารวมการแขงขันประดิษฐใหเสร็จและพรอมแขงขันในวันและเวลาดังกลาว 
7.6. ใหผูเขารวมการแขงขันทําใหเรือลําน้ันมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 

8.  อุปกรณที่กรรมการจัดเตรียมไวให : 
 อุปกรณที่ใชรวมกัน(เตรียมไวให) 

- สปส   
- มอเตอร   

- รีโมทปน   
- ใบพัด    
- นอตยึดบัตเลต   

- แบตเตอรี่ 2200 mA   
- ท่ีชาตแบต    

- หัวแรง    
- ตะกั่ว    
 
 
 
 
 
 
 

 อุปกรณที่ตองเตรียมมา 
- เชอโวร 1 ตัว  
- ปนกาว    

- คัตเตอร 
- โฟมอัด สําหรับทําเครื่องบิน หนา 0.5 cm  
- กาวสองหนา 

- ลวดคันชักหางเสือ 1 เสน 
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9. เกณฑการตัดสิน : 
1. ดานความสวยงาม   5 คะแนน 
2. ดานแนวคิดสรางสรรค     5 คะแนน 
3. ดานการใชงานจริง    20 คะแนน 

3.1. การทรงตัว              5 คะแนน 
3.2. ความเร็ว              5 คะแนน 
3.3. ความแข็งแรง       5 คะแนน 
3.4. การแลนแนวตรง              5 คะแนน 

4. การนําเสนอ              10 คะแนน 
รวมคะแนน             40 คะแนน 
 

10. กําหนดการการแขงขัน : 
วันจันทรที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563 
09.00 - 12.00 น.  ลงทะเบียนเขาอบรม 
วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563 
08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน  
08.30 – 09.00 น.  กลาวทักทายผูเขาแขงขันและชี้แจงกติกาในการแขงขัน 
09.00 – 12.00 น.  เริ่มการแขงขันเรือเบาะอากาศ (Hover Craft) รอบคัดเลือก 
12.00 – 13.00 น.  พัก 
13.00 – 15.30 น.  เริ่มการแขงขันเรือเบาะอากาศ (Hover Craft) รอบชิงชนะเลิศ 
15.30 – 16.00 น.  ประกาศผลการแขงขัน และมอบรางวัลแกผูเขาแขงขัน 
***หมายเหตุ : หากเวลาการแขงขันไมเพียงพอ จะทําการเลื่อนกําหนดการไปเรื่อยๆ จนกวาการแขงขันจะสิ้นสุด 
 

11. รางวัลการแขงขัน 
ทีมชนะเลิศ    โลรางวัลและใบประกาศนียบัตร 
ทีมรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  ใบประกาศนียบัตร 
ทีมรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  ใบประกาศนียบัตร  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผูประสานงานกติกาการแขงขัน : 
                                 มาสเตอรวุฒิพงษ สวางวงษ     โทร.0876025825 
ผูประสานงานการสงทีมเขารวมการแขงขัน :  
                                         วิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
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ใบสมัคร 

งาน ACR Academic Day 2020 

การแขงขัน ประดิษฐเรือเบาะอากาศ (Hover Craft) 

 วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28  มกราคม  พ.ศ. 2563 

 

ขาพเจา       .............................................................................................    ตําแหนง    ......................................................... 

โรงเรียน........................................................................ เลขท่ี  ........  หมู  ......... ตําบล............อําเภอ.............จังหวัด.............    

รหัส.....................  ...................................................ตอ ...............   ...................... ...............................................   

E-mail    : ............................................................. 

ขอสงนักเรียนเขารวมการแขงขัน ดังน้ี 

โรงเรียนละ 2 ทีม  ทีมละ 3 คน    

6Bลําดับ 7Bช่ือ – ช่ือสกุล 8Bกําลังเรียนช้ัน 

1   

2   

3   

   

9Bลําดับ 10Bช่ือ – ช่ือสกุล 11Bกําลังเรียนช้ัน 

1   

2   

3   

 

 

ลงชื่อ ................................................ ครูผูฝกสอน    ลงชื่อ..............................................................ผูอํานวยการ/หัวหนาฝาย 

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

    ..........................................                                                             
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งาน ACR Academic Day 2020 

การแขงขัน ทักษะทางวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) 
วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

**************************************************************************************** 

รายการการแขงขัน 

 การประกวดคัดลายมือจีน 

คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

 เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนตนและระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

ข้ันตอนการปฏิบัติในการเขารวมแขงขัน 

สงใบสมคัรผูเขารวมแขงขันเปนรายบุคคลท่ีมิสมาริสา  สงิหพันธุ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

โทรสาร 038- 614707 E – mail acr.mail 2 @acr.ac.th    ภายในวันจันทรท่ี  20  มกราคม  2563 

 เกณฑการประกวดคัดลายมือ 

1. สามารถสงตัวแทนเขารวมการแขงขันไดระดับละไมเกิน 2 คน 

2. คัดอักษรจีนตามท่ีกําหนดให 

3. การคัดอักษรจีนตองใชแบบฟอรมท่ีกําหนดใหเทาน้ัน 

4. ผูเขาแขงขันตองเตรียมดินสอ 2 B และยางลบมาดวยตนเอง 

เน้ือหาการแขงขันและเวลาในการแขงขัน 

1. ระดับประถมศึกษา 

- ป.1 – ป.3 จํานวน 30 คํา 30 นาที 

- ป.4 – ป.6 จํานวน 50 คํา 50 นาที 

    เวลาในการแขงประกวดคัดลายมือ 

-    เริ่มแขงขันเวลา  13.00 – 13.30 น.( ป.1 – ป.3 จํานวน 30 คํา 30 นาที ) 

-    เริ่มแขงขันเวลา   13.40 – 14.30น. ( ป.4 – ป.6 จํานวน 50 คํา 50 นาที ) 

                                           เกณฑการตัดสิน 

- คะแนนความสวยงาม    20   คะแนน 

- คะแนนความถูกตองของตัวอักษร   30  คะแนน 

- การเขียนลําดับและลายเสนของตัวอักษร   40  คะแนน 

- ความสะอาดเรียบรอย    10  คะแนน 

                                                รวม          100  คะแนน 

  การแขงขันคัดลายมือ 

                                 รางวัลท่ี 1  ใบประกาศ  พรอมของท่ีระลึก 

   รางวัลท่ี 2   ใบประกาศ  พรอมของท่ีระลึก 

                                 รางวัลท่ี 3   ใบประกาศ  พรอมของท่ีระลึก 

 

คณะกรรมการตัดสิน 

เปนผูมีคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนกลางเปนอยางดี  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
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ขาวสารการแขงขันทักษะวิชาการ  ตารางการแขงขันและรายละเอียดดูที่ www.acr.ac.th 

หองแขงขัน  แบงออกเปน 3 หองดังน้ี 

 หองท่ี   1      สําหรับเก็บตัวผูเขาแขงขันท่ีรอการแขงขัน 

 หองท่ี   2      สําหรับการแขงขันนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 

 หองท่ี   3      สําหรับการแขงขันนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 

 

ผูประสานงานการแขงขัน 

มิสวีรยา  ศรีชุมพล                    หัวหนางานภาษาจีน           โทรศัพท   083 – 1139858 

Ms.Maya                                   ครูผูสอนภาษาจีน               โทรศัพท  061 - 9822661 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acr.ac.th/
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ใบสมัคร การประกวดคัดลายมือภาษาจีน 

งาน ACR Academic Day 2020 

วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

วันที่แขงขันวันจันทรที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
........................................................................................ 

 
ระดับการศึกษา (...........) ประถมศึกษาตอนตน       (..........)  ประถมศึกษาตอนปลาย       

ช่ือสถานศึกษา ....................................................................................................................................................... 

ที่อยู....................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท...........................................................................  โทรสาร...................................................................... 

อาจารยผูควบคุม ............................................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ ..................................................... 

E-mail  ...........................................................  

รายช่ือผูเขาแขงขัน 

ที ่ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน โทรศัพท 

1.    

2    

             

ที ่ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน โทรศัพท 

1.    

2    

 

 

ลงชื่อ......................................................................อาจารยผูควบคุม 

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

                                               วันท่ี............... เดือน ................................. พ.ศ. ............. 
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งาน ACR Academic Day 2020 

วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

การประกวดรองเพลงจีนกลาง 

วันที่แขงขันวันจันทรที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
 

รายการการแขงขัน 

    การประกวดรองเพลงจีนกลาง 

คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

   เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนระดับประถมศกึษาตอนตนและระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

ข้ันตอนการปฏิบัติในการเขารวมแขงขัน 

สงใบสมัครภายในวันที่ 20 มกราคม 2563  

โทรสาร: 038 - 614707   หรือ  ทาง e-mail  : marisa_acr @hotmail.com 

กติกาการแขงขัน 

      1.  สามารถสงตัวแทนเขารวมการแขงขันไดระดับละไมเกิน  2  คน 

2. ผูเขาแขงขันเลือกเพลงจีนกลาง คนละ 1 เพลงความยาวไมเกิน 4 – 5 นาที 

3. ผูเขาแขงขันรายงานตัว  ณ สถานท่ีแขงขันกอนเวลาแขงขัน 30 นาที  

4. ผูเขาแขงขันตองมีรายชื่อตามใบสมัครเทาน้ัน  ถามีการเปลี่ยนแปลงตองแจงโรงเรียนเจาภาพภายในวันท่ี 23มกราคม  

2563 โดยมีหนังสือรับรองจากผูบริหารสถานศึกษา 

5. ผูเขาแขงขันแตงกายตามอัธยาศัยและรับผิดชอบคาใชจายเอง 

6. การแขงขันจะเรียงตามลําดับเลขท่ีในวันรายงานตัว 

7. เมื่อถึงเวลาแขงขัน   คณะกรรมการเรียกผูแขงขันใหรายงานตัวตอคณะกรรมการทันที  หากเวลาผานไป 5 นาที ไมรายงาน

ตัว / เขาประจําท่ีถือวาโรงเรียนน้ันสละสิทธ์ิไมเขาแขงขัน 

 

 

เน้ือหาการแขงขันและเวลาในการแขงขัน 

          ประเภทการแขงขัน 

           นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน  ( ป. 1 - 3  ) 

           นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย   ( ป. 4 – 6  ) 

 

เวลาในการรองเพลง 

เริ่มแขงขันเวลา 09.00 – 12.00 น.และประกาศผลการแขงขันเวลา 13.00 น. 

 

อุปกรณที่ผูเขาแขงขันตองนํามาเอง 

- 

ข้ันตอนการแขงขัน 

รายงานตัวเพ่ือรับทราบหองสอบและลําดับในการรองเพลง 
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รอเจาหนาท่ีในการเรียกตัว  เพ่ือรองเพลงตอหนาคณะกรรมการ 

หลักเกณฑการใหคะแนน 

การออกเสียงถูกตองและชัดเจน    30 คะแนน 

ทวงทํานองถูกตองตามจังหวะ     20 คะแนน 

ความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ    20 คะแนน 

บุคลิกภาพโดยรวม      20 คะแนน 

ถายทอดอารมณและความรูสึกรวมกับเน้ือหาท่ีเขาประกวด             10 คะแนน 

 

เกณฑการตัดสิน 

80  - 100   คะแนน     เกียรติบัตรเหรียญทอง      

70 – 79   คะแนน     เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

60 – 69   คะแนน                                    เกียรติบัตรเหรียญ ทองแดง 

ตํ่ากวา       60  คะแนน     เกียรติบัตรชมเชย 

 

 

 คณะกรรมการตัดสิน 

เปนผูมีคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนกลางเปนอยางดี  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

ขาวสารการแขงขันทักษะวิชาการ  ตารางการแขงขันและรายละเอียดดูที่ www.acr.ac.th 

หองแขงขัน  แบงออกเปน 3 หองดังน้ี 

หองท่ี   1      สําหรับเก็บตัวผูเขาแขงขันท่ีรอการแขงขัน 

หองท่ี   2       สําหรับการแขงขันนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 

หองท่ี   3      สําหรับการแขงขันนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 

ผูประสานงานการแขงขัน 

มิสวีรยา  ศรีชุมพล                    หัวหนางานภาษาจีน          โทรศัพท   083 – 1139858 

Ms.Maya                                   ครูผูสอนภาษาจีน               โทรศัพท   061 - 9822661 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acr.ac.th/


20 
 

ใบสมัคร การประกวดรองเพลงจีนกลาง 
งาน ACR Academic Day 2020 

วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

วันที่แขงขันวันจันทรที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
........................................................................................ 

 
ระดับการศึกษา (...........) ประถมศึกษาตอนตน       (..........)  ประถมศึกษาตอนปลาย       

ช่ือสถานศึกษา ....................................................................................................................................................... 

ที่อยู....................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท...........................................................................  โทรสาร...................................................................... 

อาจารยผูควบคุม ............................................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ ..................................................... 

E-mail  ...........................................................  

รายช่ือผูเขาแขงขัน 

ที ่ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน โทรศัพท 

1.    

2    

             

ที ่ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน โทรศัพท 

1.    

2    

 

 

ลงชื่อ......................................................................อาจารยผูควบคุม 

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

                                               วันท่ี............... เดือน ................................. พ.ศ. ............. 
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งาน ACR Academic Day 2020 

วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

การประกวดแตงกายจีน 

วันที่แขงขันวันจันทรที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
........................................................................................ 

 
วัตถุประสงค 

เพ่ือสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสนใจดานการแตงกายของจีน ไดมีโอกาสแสดงความสามารถทางดานภาษาจีนในการ

นําเสนอความเปนมาของชุดท่ีตนใสไดอยางเต็มท่ี อีกท้ังยังเปนการสงเสริมการเรียนรูภาษาจีน ซึ่งทํานักเรียนเขาใจวัฒนธรรมจีนมาก

ย่ิงข้ึน 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) 

เวลาและสถานที ่  วันท่ี   27  มกราคม   2563  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

กลุมเปาหมาย  นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน - ปลาย โดยตองเปนบุคคลซึ่งไมใชสัญชาติจีน 

จํานวนผูเขาแขงขัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมละ 2 คน  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมละ 2 คน  

 

 

กําหนดการ 

เวลา รายละเอียด 
08.30-09.30 น. ลงทะเบียน 
09.30-10.00 น. พิธีเปดการประกวดแตงกายจีน 
10.00-11.00 น. การแขงขันเดินแบบ และแนะนํา ชุด (ชวงท่ี 1 ) 
11.00-12.00 น. การแขงขันแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีน (ชวงท่ี 2 ) 
12.00-12.30 น. พิธีมอบรางวัล 

 

เกณฑการแขงขัน 

การแขงขันแบงออกเปน 2 ชวงดังน้ี 

1. การเดินแบบ และแนะนํา : ผูเขาแขงขันกลุมละ 2 คน  สวมใสชุดจีน  ซึ่งแตละคน จะตองพูดแนะนําชุดของตนเองคนละ 1 นาที

เปนภาษาจีนกลาง 

2. การแสดงศิลปะวัฒนธรรม : ผูเขาแขงขันแสดงความสามารถดานวัฒนธรรมจีน โดยใช เวลาแสดง 2 – 3นาที 

เกณฑ คะแนน 
ความสวยงามของชุด 40 

การนําเสนอชุดท่ีสวมใส 20 
บุคคลิกภาพ 20 

การแสดงทักษะความสามารถดานภาษาและวัฒนธรรมจนี 15 
ความเหมาะสมของเวลา 5 
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รางวัล 

แยกเปน 2 ระดับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รางวัลแบงออกเปนรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 และรางวัลชมเชย 

รางวัล จํานวน รางวัลท่ีไดรับ 
รางวัลชนะเลิศ 1 เกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลคา500บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1 เกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลคา 300 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1 เกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลคา 200 บาท 

รางวัลชมเชย 2 เกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลคา 100 บาท 
 

หมายเหตุ: 

1. ในวันประกวดจะไมสามารถเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขันได  

2.ผูเขาแขงขันสามารถเปลี่ยนชุดเพ่ือความสะดวกตอการแขงขันในชวงท่ี 2 ได โดยการใหคะแนนความสวยงามของชุด จะใหคะแนน

ชุดท่ีใสในการประกวดชวงท่ี 1 เปนหลัก 

4. หากผูเขาแขงขันมีดนตรีประกอบการเดินแบบ หรือประกอบการแสดง ขอใหสงไฟล โดยต้ังชื่อไฟล “ชื่อผูเขาแขงขัน+เดินแบบ” 

หรือ “ชื่อผูเขาแขงขัน+ชื่อการแสดง” โดยสงไฟลมาท่ี  nutnicha.kacha@hotmail.com    ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 

ผูประสานงาน มิสยุวดี  วรรณมูล โทร 0846152685 

มิสปณิศา อุดมวิโรจนสิน   โทร 0994988098    มิสณัฐนิชา คชาอาจ  โทร 0972732037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nutnicha.kacha@hotmail.com%20%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99
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ใบสมัคร การประกวดแตงกายจีน 
งาน ACR Academic Day 2020 

วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

วันที่แขงขันวันจันทรที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
........................................................................................ 

ระดับการศึกษา (...........) มัธยมศึกษาตอนตน       (..........)  มัธยมศึกษาตอนปลาย       

ช่ือสถานศึกษา ....................................................................................................................................................... 

ที่อยู....................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท...........................................................................  โทรสาร...................................................................... 

อาจารยผูควบคุม ............................................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ ..................................................... 

E-mail  ...........................................................  

รายช่ือผูเขาแขงขัน 

ที ่ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน โทรศัพท 

1.    

2    

             

ที ่ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน โทรศัพท 

1.    

2    

 

 

ลงชื่อ......................................................................อาจารยผูควบคุม 

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

                                               วันท่ี............... เดือน ................................. พ.ศ. ............. 
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งาน ACR Academic Day 2020 

วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

การแขงขันการสราง Infographic 
วันที่แขงขันวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

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

เกณฑ รายละเอียด “การแขงขันการสราง Infographic” 
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน  

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  
 

2. ประเภทและจํานวนนักเรียนท่ีเขาแขงขัน  
- แขงขันประเภททีมๆ ละ 2 คน สงได รร.ละ 2 ทีม 
 

3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน  
- หนวยจัดแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการแขงขันใหทีมละ 1 เครื่อง  โดยมรีะบบ ปฏิบัติการ Windows 10, 

Processor Intel Core i7-6700, Memory 8 GB, CPU 3.40 GHz และสามารถเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได  
- นักเรียนสราง Infographic ตามหัวขอท่ีคณะกรรมการกําหนด ซึ่งจะแจงใหทราบในวัน แขงขัน ท้ังน้ีกําหนดใหนักเรียน

สรางสัญลักษณ และรูปภาพกราฟกประกอบจากโปรแกรมคอมพิวเตอรเอง ตามความเหมาะสม ไมจํากัดโปรแกรมและฟอนตท่ีใชใน
การแขงขัน 

- ไมจํากัดโปรแกรมท่ีใชในการแขงขัน โดยอนุญาตใหนักเรียนติดต้ังโปรแกรมและลงไพลขอมูล รูปภาพ กอนการแขงขัน 1 
ชั่วโมง 

- ใชเวลาแขงขัน 3 ชั่วโมง  
- ในการแขงขันใหสรุปแนวคิดในการออกแบบ ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4  
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด  
 
อินโฟกราฟก (Infographic) หมายถึง การนําเสนอ อธิบายขอมูลหรือความรูตางๆท่ีมี ปริมาณมากมาสรุปเปนสารสนเทศ 

ใหผูชมดูแลวเขาใจงายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อใหผูรับสารเขาใจ  
 

4. เกณฑการใหคะแนน 100  คะแนน  
- ความถูกตองตามรูปแบบ Infographic 20 คะแนน  
- ความถูกตองสมบูรณของผลงาน   20 คะแนน  
- ความคิดสรางสรรค    20 คะแนน  
- ความสวยงาม     20 คะแนน  
- เทคนิคการนําเสนอ    20 คะแนน  
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เกณฑการใหคะแนน Infographic 
 

1. การแขงขัน Infographic  
- ความถูกตองตามรูปแบบ Infographic  

- มีการสรุปความไดถูกตอง กระชับ เขาใจงาย ครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมด  
- ผลงานท่ีสรางข้ึนมีความสอดคลองกับหัวขอท่ีกําหนดให  

- ความถูกตองสมบูรณของผลงาน  
- ผลงานท่ีสรางข้ึนมีองคประกอบครบถวน ดังน้ี  

- ชื่อเรื่อง (Title)  
- ภาพกราฟก ขอความ  
- ขอมูลรายละเอียดของผูจัดทําและผูใหการสนับสนุน (End Credit)  
- สรางผลงานงานเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด  

- ความคิดสรางสรรค  
- การนําเสนอมีลักษณะโดดเดน มีเอกลักษณ ไมซ้ํากับผลงานผูอ่ืน  
- สื่อความหมายไดตรงตามหัวขอท่ีกําหนด  
- การใชภาษา และการสื่อสารมีความหมายถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย ตรง ประเด็น  

- ความสวยงาม  
- การเลือกใชสีทางศิลปะท่ีเหมาะสม  
- ความประณีตของผลงาน  
- การจัดวางองคประกอบตามหลักการออกแบบมีความสวยงาม นาสนใจ  

- เทคนิคการนําเสนอ  
- ผลงานมีความนาสนใจ  

 

สงใบสมัครภายในวันที่ 20 มกราคม 2563  

โทรสาร: 038 - 614707   หรือ  ทาง e-mail  : marisa_acr @hotmail.com 

ผูประสานงานกิจกรรม มิสเขมจิรา  ปลงไสว  

โทร 038 – 611376   614706  
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ใบสมัคร การแขงขันการสราง Infographic 
งาน ACR Academic Day 2020 

วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

วันที่แขงขันวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
........................................................................................ 

ระดับการศึกษา (...........) มัธยมศึกษาตอนตน         

ช่ือสถานศึกษา ....................................................................................................................................................... 

ที่อยู....................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท...........................................................................  โทรสาร...................................................................... 

อาจารยผูควบคุม ............................................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ ..................................................... 

E-mail  ...........................................................  

รายช่ือผูเขาแขงขัน 

ที ่ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน โทรศัพท 

1.    

2    

             

ที ่ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน โทรศัพท 

1.    

2    

 

 

ลงชื่อ......................................................................อาจารยผูควบคุม 

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

                                               วันท่ี............... เดือน ................................. พ.ศ. ............. 
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งาน ACR Academic Day 2020 

วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

การแขงขัน “ตัดตอภาพยนตร (หนังสั้น)” 
วันที่แขงขันวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

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

เกณฑ  รายละเอียด   
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน  

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4- 6  
 

2. ประเภทและจํานวนนักเรียนท่ีเขาแขงขัน  
- แขงขันประเภททีมๆ ละ 3 คน  โรงเรียนละ 2 ทีม 
 

3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน  
- หนวยจัดแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการแขงขันใหทีมละ 1 เครื่อง  โดยมรีะบบ ปฏิบัติการ Windows 10,  
Processor Intel Core i7-6700, Memory 8 GB, CPU 3.40 GHz และไมมีการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
- โดยทางผูเขาแขงขันเปนผูจัดเตรียมอุปกรณ ไฟลขอมูล รูปภาพ เสียงประกอบภาพยนตร และวีดีโอ  

สําหรับใชในการแขงขัน  
- ไมจํากัดโปรแกรมท่ีใชในการแขงขัน โดยอนุญาตใหนักเรียนติดต้ังโปรแกรมและลงไฟลขอมูล รูปภาพ เสียงประกอบ

ภาพยนตร และวีดีโอ กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง  
- นักเรียนออกแบบบทภาพยนตร (Story Board, Script) และตัดตอภาพยนตร ความยาว 3 – 5 นาที ตามหัวขอท่ี

คณะกรรมการกําหนด คือ ระยองนาอยู 
- ใชเวลาแขงขัน 3 ชั่วโมง  
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด  
 

4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน  
- ความสมบูรณของภาพยนตร  40 คะแนน  
- เทคนิคของการตัดตอภาพยนตร  30 คะแนน  
- บทภาพยนตร (Story Board)  20 คะแนน  
- ความคิดสรางสรรค   10 คะแนน  
 

ความสมบูรณของภาพยนตร หมายถึง ภาพยนตรสามารถสื่อความหมายไดตรงกับหัวขอหรือเน้ือเรื่องท่ี  
กําหนดให โดยตองมีองคประกอบตาง ๆ ดังน้ี ชื่อเรื่อง (Title) ภาพ เสียง ขอความกราฟก และขอมูลรายละเอียดของ ผูจัดทําและ
ผูใหการสนับสนุน (End Credit)  
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ตัวอยาง Story Board การแขงขันการตัดตอภาพยนตร 
โรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Scene :______________________________  
เวลา : _____________________________  
คําอธิบาย:__________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________  
Sound FX :__________________________  
 
 
 
Scene :______________________________  
เวลา: _____________________________  
คําอธิบาย:__________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Sound FX :__________________________  
 
 
 
Scene :______________________________  
เวลา : _____________________________  
คําอธิบาย:_________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________  
Sound FX :__________________________ 
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เกณฑการใหคะแนนการตัดตอภาพยนตร 
 

1. ความสมบูรณของภาพยนตร  
- ภาพยนตรท่ีสรางข้ึนมีความสอดคลองกับบทภาพยนตร (Story Board)  
- ภาพยนตรท่ีสรางข้ึนมีองคประกอบครบถวน ดังน้ี  

- ชื่อเรื่อง (Title)  
- ภาพ เสียง ขอความกราฟก  
- ขอมูลรายละเอียดของผูจัดทําและผูใหการสนับสนุน (End Credit)  
- สรางชิ้นงานเสรจ็ทันตามเวลาท่ีกําหนด  

- ภาพยนตรท่ีตัดตอเสร็จสมบูรณแลวมีความยาวตามเกณฑท่ีกําหนด  
 

2. เทคนิคของการตัดตอภาพยนตร  
- มีการใช Visual Effect ในการนําเสนอ  
- การเลือกใช Visual Effect สอดคลองกับเน้ือหา  
- มีจังหวะในการใช Visual Effect ไดเหมาะสม  
- สามารถนําไฟลวีดีโอ มาตัดตอและเกิดความตอเน่ืองไดอยางเหมาะสม  
- เสียงประกอบกับเน้ือหา มีจังหวะในการนําเสนอไดเหมาะสม  
- บทประกอบเหมาะสม สอดคลองกับเน้ือหา การออกเสยีง อักขระชัดเจน  
 

3. บทภาพยนตร (Story Board)  
- มีการจัดทําและออกแบบบทภาพยนตร (Story Board) ตามหัวขอท่ีกําหนดให  
- มีการเขียน Story Board  
 

4. ความคิดสรางสรรค  
- ภาพยนตรท่ีสรางข้ึนสามารถสื่อความหมายตรงตามหัวขอท่ีกําหนด  
- ภาพยนตรท่ีสรางข้ึนมีการนําเสนอความคิดท่ีแปลกใหม นาสนใจ สรางสรรค และมคีวาม หลากหลาย 
 
 

 

สงใบสมัครภายในวันที่ 20 มกราคม 2563  

โทรสาร: 038 - 614707   หรือ  ทาง e-mail  : marisa_acr @hotmail.com 

ผูประสานงานกิจกรรม มิสเขมจิรา  ปลงไสว  

โทร 038 – 611376   614706  
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ใบสมัคร การแขงขัน “ตัดตอภาพยนตร (หนังสั้น)” 

งาน ACR Academic Day 2020 

วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

วันที่แขงขันวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
........................................................................................ 

 
ระดับการศึกษา (...........) มัธยมศึกษาตอนปลาย        

ช่ือสถานศึกษา ....................................................................................................................................................... 

ที่อยู....................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท...........................................................................    โทรสาร...................................................................... 

อาจารยผูควบคุม ............................................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ ..................................................... 

E-mail  ...........................................................  

รายช่ือผูเขาแขงขัน 

ที ่ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน โทรศัพท 

1.    

2.    

3.    

             

ที ่ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน โทรศัพท 

1.    

2.    

3.    

 

 

ลงชื่อ......................................................................อาจารยผูควบคุม 

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

                                               วันท่ี............... เดือน ................................. พ.ศ. ............. 
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งาน ACR Academic Day 2020 

วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

การแขงขัน “ประดิษฐของใชจากธรรมชาติในทองถ่ิน” 

วันที่แขงขันวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
 

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน  

• นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 

• แตละโรงเรียนสามารถสงนักเรียนเขาแขงขันได ทีมละ 3 คน  โรงเรียนละ 2 ทีม 
2. รูปแบบการแขงขัน 

• แขงขันประเภททีม มัธยมตน การประดิษฐของใชจากธรรมชาติในทองถ่ิน 

• เวลาในการแขงขัน 3 ชั่วโมง  (9.00. – 12.00 น.) 

• ปฏิบัติในเวลาทุกข้ันตอน 

• หามนําสิ่งประดิษฐอ่ืนใดท่ีจัดเตรียมเอาไวกอนแลวมาตกแตงหรือประกอบผลงานเพ่ิมเติม 

• กรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานของนักเรียนท่ีจัดทําในชวงเวลาท่ีดําเนินการแขงขันเทาน้ัน 

• ตกแตงผลงานสําหรับ   กรรมการ 1 ชุด 

• ผูเขาแขงขันนําเสนอชิ้นงานตอคณะกรรมการเวลา  5  นาที 

• ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
3. สิ่งที่ผูเขาแขงขันตองจัดเตรียม   

• วัสดุท่ีใชในการปฏิบัติงานใหผูแขงขันจัดเตรียมมาใหพรอม  

• ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขัน เจาะ ตัด ตกแตงวัสดุท่ีจะนํามาใชประดิษฐกอนการแขงขัน (ยกเวนในกรณีท่ีวัสดุน้ันไมสามารถ
เคลื่อนยายได) 

• ประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถ่ินไมจํากัดชนิดรูปแบบอิสระ  

• ระยะเวลาท่ีใชในการแขงขัน 3 ชั่วโมง  

• เตรียมกระดาษขนาด A4 และอุปกรณ สําหรับการออกแบบและแสดงการคิดตนทุน – กําไร ราคาจําหนาย ไวท่ีโตะแขงขัน  

• ใหแสดงผลงานใหคณะกรรมการตรวจประเมินเฉพาะท่ีประดิษฐในเวลาแขงขันเทาน้ัน  

• การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
4. สิ่งที่สนามแขงขัน จัดเตรียมให   

• ลานกิจกรรม/อาคารเอนกประสงค หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

• โตะวางผลงานประกวด  
5. เกณฑการตัดสิน 

1. เตรียมวัสดุอุปกรณ               10  คะแนน 
2. การออกแบบ                                                   5  คะแนน 
3. ปฎิบัติตามข้ันตอนการออกแบบ                                     10  คะแนน 
4. การรวมมือในการทํางาน                                                  5  คะแนน 
5. ทักษะการปฎิบัติงาน     10  คะแนน 
6. การใชวัสดุอยางประหยัดและคุมคา                                           5                     คะแนน 
7. การใชและการจัดเก็บอุปกรณและความสะอาดบริเวณท่ีปฎิบัติงาน      5                     คะแนน 
8. ความประณีตคงทนสวยงาม                                                  15                     คะแนน 
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9. ความคดิสรางสรรค                                                            10                       คะแนน 
10. ประโยชนการใชงาน                                                           10                       คะแนน 
11. ผลงานสามารถประยุกตไปสูอาชีพ (จากการสัมภาษณ)                   10                      คะแนน 
12. การคิด ราคา – ตนทุน – ราคาจําหนาย                                      5                      คะแนน 

                                                   รวม          100   คะแนน 

6. รางวัล 

• ชนะเลิศ               เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล 

• รองชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล 

• รองชนะเลิศอันดับ 2  เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล 
 

7. กําหนดการแขงขัน 

วันที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

เวลา รายการ สถานที ่

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 – 12.00 น. แขงขัน “การประดิษฐของใชจากธรรมชาติในทองถ่ิน อาคารพระจติเจา (โรงอาหาร) 

12.30 น. ประกาศผล  

13.00 น. รับรางวัล  

  

8. สงรายช่ือผูเขาแขงขัน 
 สงใบสมคัร  ฝายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

131 หมู  2  ถ.สุขุมวิท 
ต.เนินพระ   อ.เมือง       จ.ระยอง   21000 

 หรือสงแฟกซ       038-614707 
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม         กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

มิสจิรปรียา  บํารุงสุข  062-0531336 
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ใบสมัคร การแขงขัน “ประดิษฐของใชจากธรรมชาติในทองถ่ิน” 

งาน ACR Academic Day 2020 

วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

วันที่แขงขันวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
........................................................................................ 

 
ระดับการศึกษา (...........) มัธยมศึกษาตอนตน         

ช่ือสถานศึกษา ....................................................................................................................................................... 

ที่อยู....................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท...........................................................................  โทรสาร...................................................................... 

อาจารยผูควบคุม ............................................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ ..................................................... 

E-mail  ...........................................................  

รายช่ือผูเขาแขงขัน 

ที ่ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน โทรศัพท 

1.    

2.    

3.    

             

ที ่ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน โทรศัพท 

1.    

2.    

3.    

 

 

ลงชื่อ......................................................................อาจารยผูควบคุม 

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

                                               วันท่ี............... เดือน ................................. พ.ศ. ............. 
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งาน ACR Academic Day 2020 

วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

การแขงขัน “ผัดไทยระยอง” 

วันที่แขงขันวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
********************************************************************************** 

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน  
 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 
 แตละโรงเรียนสามารถสงนักเรียนเขาแขงขันได ทีมละ 3 คน โรงเรียนละ 2 ทีม 

2. รูปแบบการแขงขัน 
 แขงขันประเภททีม มัธยมปลาย ประกอบอาหารคาวประเภทอาหารพ้ืนเมืองจังหวัดระยอง 

“ผัดไทยระยอง” 

 เวลาในการแขงขัน 2 ชั่วโมง  (9.00. – 11.00 น.) 
 ปฏิบัติในเวลาทุกข้ันตอน 
 หามนําสิ่งประดิษฐอ่ืนใดท่ีจัดเตรียมเอาไวกอนแลวมาตกแตงหรือประกอบผลงานเพ่ิมเติม 
 กรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานของนักเรียนท่ีจัดทําในชวงเวลาท่ีดําเนินการแขงขันเทาน้ัน 
 ตกแตงผลงานสําหรับ   กรรมการ 1 ชุด 
 ผูเขาแขงขันนําเสนอเมนูตอคณะกรรมการเวลา  5  นาที 
 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

3. สิ่งที่ผูเขาแขงขันตองจัดเตรียมมาเอง   
 วัสดุ อุปกรณ แก็สปคนิค ท่ีจําเปนตองใชในการประกอบอาหาร  
 เครื่องปรุงตาง ๆ  ไดแก นํ้าตาล นํ้าปลา เกลือ นํ้ามันหอย ซีอ๊ิวขาว นํ้ามันพืช ฯลฯ 
 วัตถุดิบตาง ๆ ไดแก หมู ไก กุง ปลาหมึก ผักตาง ๆ ฯลฯ 
 จาน ชอนซอม ตะเกียบ ผาปูโตะ ผากันเปอน และหมวกคลุมผม 

4. สิ่งที่สนามแขงขัน จัดเตรียมให   
 สถานท่ีในการประกอบอาหาร 
 โตะวางผลงานประกวด  

5. เกณฑการตัดสิน 
1. รสชาติและสวนผสม     20  คะแนน 
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค/การจัดแตงผลงาน         20  คะแนน 
3. การเลือกใชวัตถุดิบท่ีอยูในทองถ่ิน จ.ระยอง   20  คะแนน 
4. กระบวนการทํางานและเวลาในการทํางาน   20  คะแนน 
5. ความสะอาดและสุขอนามัยในการทํางาน   10  คะแนน 
6. การนําเสนอผลงาน     10  คะแนน 

                                         รวม           100  คะแนน 
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6. รางวัล 
 ชนะเลิศ   เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล 
 รองชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล 
 รองชนะเลิศอันดับ 2  เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล 

 
7. กําหนดการแขงขัน 

วันที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

เวลา รายการ สถานที ่

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 – 11.00 น. แขงขัน “ผัดไทยระยอง” อาคารพระจติเจา (โรงอาหาร) 

12.00 น. ประกาศผล  

13.00 น. รับรางวัล  

 

8. สงรายช่ือผูเขาแขงขัน 
 สงใบสมคัร  ฝายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

132 หมู  2  ถ.สุขุมวิท 
ต.เนินพระ   อ.เมืองจ.ระยอง   21000 

 หรือสงแฟกซ        038-614707 
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

มิสจิรฐา      กิจเจริญ   081-7113841 
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ใบสมัคร การแขงขัน “ผัดไทยระยอง” 

งาน ACR Academic Day 2020 

วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

วันที่แขงขันวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
........................................................................................ 

 
ระดับการศึกษา (...........) มัธยมศึกษาตอนปลาย        

ช่ือสถานศึกษา ....................................................................................................................................................... 

ที่อยู....................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท...........................................................................  โทรสาร...................................................................... 

อาจารยผูควบคุม ............................................................... โทรศัพทเคลื่อนที่ ..................................................... 

E-mail  ...........................................................  

รายช่ือผูเขาแขงขัน 

ที ่ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน โทรศัพท 

1.    

2.    

3.    

             

ที ่ ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน โทรศัพท 

1.    

2.    

3.    

 

 

ลงชื่อ......................................................................อาจารยผูควบคุม 

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

                                               วันท่ี............... เดือน ................................. พ.ศ. ............. 
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งาน ACR Academic Day 2020 

วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

การประกวดวงดนตรีสากล (String Combo) 
วันที่แขงขันวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

********************************************************************************************** 

1. คุณสมบัติผูสมัครเขารวมการประกวด  

1.1 ผูเขาประกวดตองเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ 

1.2 ผูเขาประกวดจะตองไมเปนนักดนตรีอาชีพ และ ไมสังกัดคายเพลงใด ๆ  

1.3 ผูเขาประกวดตองแตงกายชุดนักเรียนสุภาพเรียบรอย 

2. กติกาการประกวด 

2.1 แตละวงมีสมาชิกไดไมตํ่ากวา 4 คนแตไมเกิน 7 คนเปนนักเรียนในสถานศึกษาเดียวกันเทาน้ัน จํากัดสงได 2 วงดนตรี

ตอโรงเรียน ระดับละ 1 วง ระดับมัธยมตน 1 วง และ ระดับมัธยมปลาย 1 วง 

2.2 เครื่องดนตรีทุกชิ้นตองเปนการบรรเลงสดเทาน้ัน หามใชเครื่องดนตรี อัตโนมัติ, คอมพิวเตอร มิวสิคทุกชนิดโดย

เด็ดขาด 

2.3 เพลงท่ีใชในการประกวดเปนเพลงรองจํานวน 2 บทเพลง ชา 1 เพลง เร็ว 1 เพลง 

2.4 ผูเขาประกวดตองแตชุดนักเรียนเทาน้ัน 

2.5 การประกวดผูเขาประกวดตองทําการแสดงสดตอหนาคณะกรรมการ และ ใชเวลาท้ังหมดบนเวทีไมเกิน 15 นาที (รวม

การต้ังเครื่อง) 

2.6 การจับเวลาจะเริ่มจับเวลาเมื่อผูเขารวมประกวดกาวข้ึนเวที และ จะหยุดจับเวลาลงเมื่อผูเขารวมประกวดกาวลงจาก

เวที หากผูประกวดแสดงเกินเวลาทีกําหนด คณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเปน 1 นาที 

2.7 หากพบการผิดกติกา ไมวากอนหนา หรือ หลังการประกวดทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินและ

เรียกคืนรางวัลท้ังหมดจากผูเขารวมการประกวด 

3. อุปกรณท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมไวให ไดแก 

- ตูแอมป กีตาร 2 ตู - ตูแอมป เบส 1 ตู 

- แอมป คียบอรด 1 ตู - กลองชุด 1 ชุด 

- ไมครองนํา / รองประสาน 
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4. หลักเกณฑในการพิจารณาตัดสิน คะแนนรวม 100 คะแนน 

คณะกรรมการการตัดสินไดรับเกียรติจากคณาจารย โดยเกณฑการตัดสินของกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑดังน้ี 

- ความสมบูรณ และ ความกลมกลืนของบทเพลง   25 คะแนน 

- ความคิดสรางสรรค      25 คะแนน 

- ทักษะการขับรอง      20 คะแนน 

- ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรี     20 คะแนน 

- ความกลาแสดงออก     10 คะแนน 

5. การสมัคร 

การสมัครท่ีหมายเลข 084-006-2064 มาสเตอรเกรียงไกร คงเมือง ศูนยดนตรีโรงเรียนอัสสมัชัญระยอง  

สงเอกสารพรอมถายรูปสมาชิกแบบรวมท้ังวง ภายในวันจันทร 20 มกราคม 2563 ท่ี E-mail 

Popupsolo@gmail.com  

6. รางวัลในการประกวดวงดนตรีสากล 

ชนะเลิศ   ทุนการศึกษา 3,000 บาท พรอมถวยรางวัลและเกียรติบัตร จํานวน 1 วง 

รองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา 2,000 บาท พรอมเกียรติบัตร จํานวน 1 วง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร จํานวน 1 วง 

**กรณีใชเวลาเกินกวากําหนด จะถูกตัดคะแนนนาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเปน 1 นาที 

คณะกรรมการการตัดสินโดยคณาอาจารย โดยคําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด ขอสงวนสิทธิในการตัดสินใหเปนดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Popupsolo@gmail.com
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ใบสมัคร การประกวดวงดนตรีสากล (String Combo) 
งาน ACR Academic Day 2020 

วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

วันที่แขงขันวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
........................................................................................ 

 
ชื่อวง ________________________________  เบอรโทรศัพท__________________________ 

ชื่อ – สกุล ผูควบคุมวง/หัวหนาวง_________________________  เบอรโทรศัพท______________ 

รายชื่อสมาชิกภายในวง 

1. ชื่อ – สกุล_________________________  ระดับชัน้ _____  เครื่องดนตรี ________________ 

2. ชื่อ – สกุล_________________________  ระดับชัน้ _____  เครื่องดนตรี ________________ 

3. ชือ่ – สกุล_________________________  ระดับชัน้ _____  เครื่องดนตรี ________________ 

4. ชื่อ – สกุล_________________________  ระดับชัน้ _____  เครื่องดนตรี ________________ 

5. ชื่อ – สกุล_________________________  ระดับชัน้ _____  เครื่องดนตรี ________________ 

6. ชื่อ – สกุล_________________________  ระดับชัน้ _____  เครื่องดนตรี ________________ 

7. ชื่อ – สกุล_________________________  ระดับชัน้ _____  เครื่องดนตรี ________________ 

เพลงท่ีใชในการประกวด 

1. เพลงชา ________________________  ผูประพันธ________________________________ 

2. เพลงเร็ว________________________  ผูประพันธ________________________________ 

 

ลงชื่อ...…………………………………....................................ผูควบคุม 

(..……….......................................................................) 

ตําแหนง.................................................... 

 

หมายเหตุ กรุณากรอกเอกสารดวยตัวบรรจงเทาน้ัน เพ่ือประโยชนตอตัวผูสมัคร 
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งาน ACR Academic Day 2020 

การแขงขัน หุนยนต Make X  
วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

**************************************************************************************** 

 

กติกาการแขงขันหุนยนต MakeX  

 
Arena   

           
ขนาดสนามการแขงขัน 

พ้ืนท่ีสําหรับภารกิจ Automatic ขนาด 2370 มม. x 1150 มม.  

  

คุณสมบัติของทีมและหุนยนต 

- ผูเขาแขงขันจะตองมีสมาชิก 3 คน  

- ผูเขาแขงขันจะตองมีอายุ 8 – 15 ป 

- ขนาดของหุนยนต : L 25 cm x W 25 cm x H 25 cm 

- ขนาดท่ีขยายออกจากหุนยนตได : L 30 cm x W 30 cm x H 30 cm 

- นํ้าหนักของหุนยนตไมเกิน 5 กิโลกรัม 

- หุนยนตจะตองไมมีโครงสรางท่ีเปนอันตราย 

- หุนยนตจะไมไดรับอนุญาตใหเขาแขงขันหากไมเปนไปตามขอ 
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ภารกิจสําหรับการการแขงขัน  

       ภารกิจหลัก 3 ภารกิจ 
M01 สวิตช.ประหยัดพลังงาน  
M03 โรงพลังงานไฟฟา 
M06 การกําจัดสิ่งกีดขวาง 
 

        ภารกิจรวมมือ 1 ภารกิจ  
M07 คัดแยกขยะ 

 
 
 

 
 

 

 

 

M01 สวิตช.ประหยัดพลังงาน (ภารกิจหลัก) 

 ขอกําหนดภารกิจ: เคลื่อนยายบล็อกสีเหลือง A ไปยังตําแหนงเดียวกันกับบล็อกเหลือง B  ทีมท่ีทําการยายสําเร็จจะได 60 

คะแนน (คะแนนเต็มคือ 60 แตม) 
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M03 โรงพลังงานไฟฟา(ภารกิจหลัก) 
 ขอกําหนดภารกิจ: หุนยนตตองโยกเครื่องกําเนิดไฟฟาท้ัง 3 ชิ้นไปยังอีกทิศทางหน่ึง  ทีมท่ีทําการโยกไดสําเร็จ จะได 20 
คะแนนตอชิ้น (คะแนนเต็มคือ 60 แตม) 

 

       
 

 

 
 
M06 การกําจัดสิ่งกีดขวาง (ภารกิจหลัก) 
 ขอกําหนดภารกิจ: หุนยนตตองเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางออกจากถนน  ทีมท่ีทําการยายไดสําเร็จ จะได 50 คะแนน 
(คะแนนเต็มคือ 50 แตม) 
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M07 คัดแยกขยะ(ภารกิจรวมมือ) 

ขออกําหนดภารกิจ: หุนยนตตองแยกประเภทขยะกอสรางดวยการจําแนกการดสี (แดงหรือนํ้าเงิน) จากน้ันหุนยนตจะตอ
องเคลื่อนยายขยะจากจุดกออสรางไปยังพ้ืนท่ี บําบัด (สีแดงหรือสีนํ้าเงิน) ท่ีสอดคลองกันตามประเภทของขยะ (สีแดงหรือสีนํ้าเงิน)  
เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีบําบัดโปรดอางอิงตามรูปท่ี 3.13 ดานลาง ทีมพันธมิตรจะได 20 คะแนนหลังจากทําการคัดแยกขยะสําเร็จในแตละ
ครั้ง (คะแนนเต็มคือ 60 แตม) 
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ชุดการแขงขัน Competition Kits 
 

ลําดับ ช่ืออุปกรณ รูปภาพประกอบ 
1 9g Micro Servo(Metal Gear) 

 
2 RJ25 Adapter 

 
4 Color sensor 

 
5 RGB Line Follower 

 
7 Ultrasonic 

 
8 mBot 

 
 

 
เกณฑการใหคะแนน 

- คะแนนภารกิจ : ในระหวางการแขงขันผูตัดสินจะใหคะแนนภารกิจท่ีสมบรูณและเสรจ็สิ้นภารกิจน้ัน ๆ  

- เวลาการแขงขัน : การแขงขันจะใชเวลา 5 นาที ผูเขาแขงขันตองทําเวลาใหดีท่ีสุดเพ่ือนํามาจัดอันดับรวมกับ

คะแนนภารกิจ 

- โดยการแขงขันแตละทีมจะไดลงสนามแขงขัน จํานวน 2 รอบ และหาคะแนนท่ีดีท่ีสุดของแตละรอบการแขงขัน 

มาจัดอันดับ 

- ผลคะแนนรวม : คะแนนภารกิจ + คะแนนรวมมือ – การทําผิดกติกาการแขงขัน 

ตัวอยางการจัดลําดับ 

ลําดับ ชื่อทีม แขงขันรอบท่ี 1 แขงขันรอบท่ี 2 สรุป อันดับ 
คะแนน เวลา คะแนน เวลา คะแนน เวลา 

1 Team A 150 3.30 0 5 150 3.30 1 
2 Team B 100 3.50 150 4.30 150 3.40 2 
3 Team C 100 3.20 90 3.22 100 3.20 4 
4 Team D 30 5 130 3.29 130 3.29 3 
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การอบรมและการแขงขันหุนยนต Make X  

  ACR  Academic Day 2020 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

วันที่ 1 อบรม  วันที่  27 มกราคม  2563 

เวลา รายละเอียดการอบรม หมายเหตุ 

09:00 - 09:20 ลงทะเบียนเขารวมการอบรม กําหนดการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตาม
สถานะการ 

09:20 - 11:00 
การใชโปรแกรม mBlock 5 การใชคําสั่ง - (Action) การควบคุมการเคลื่อนท่ีของ
หุนยนต - (Show) การแสดงผลดวยแสง เสียง LED Matrix -  Event  - Control 
และอ่ืน ๆ  

11:00 - 12.00 
เรียนรูหลัการทํางานของอุปกรณ RGB Line Follower - ทําภารกิจเดินตามเสนบน
สนามแขงขัน - เงื่อนไขการหยุดตามแยกแตละจุด 

12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารเท่ียง 

13:00 - 14:00 เรียนรูหลักการทํางานของ Servo moto 

14:00 - 16:00 ฝกทําภารกิจสนามแขงขัน 

  
 

วันที่ 2 แขงขัน  วันที่  28 มกราคม  2563 

เวลา รายละเอียดการอบรม หมายเหตุ 

09:00 - 09:20 ลงทะเบียนเขารวมการแขงขัน กําหนดการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตาม
สถานะการ 

09.20 - 09.30 ประกาศ ภารกิจ 

09.30 - 12.00 ประกอบหุนยนตและเขียนcodeโปรแกรม ซอมสนาม  

12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารเท่ียง 

13:00 - 15.30 ทําการแขงขัน  ระดับประถมแขงกอน จากน้ันเปนระดับมัธยม 

15.30 - 16:00 ประกาศคะแนนการแขงขันมอบของรางวัล 

  
 

หมายเหตุ  สาํหรับโรงเรียนใดที่ไมมีหุนยนต และที่ไมเคยเลนมากอนทาง เรามีใหยืมใชสําหรับอบรมและแขงขันครับ 

 ขอมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ดูไดจาก http://www.acr.ac.th 

 

 

 

 
 
 

 

http://www.acr.ac/
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ใบสมัครเขารวมการแขงขันหุนยนต  Make X ACR  

งาน ACR Academic Day 2020 

วันจันทร ที่ 27 – วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  พ.ศ. 2563 

 ชื่อโรงเรียน ........................................................................................................................................... 

 ท่ีอยู ......................................................................................................................................................  

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

 ทีมท่ีเขารวมการแขงขัน ระดับ 

      ระดับประถมศึกษา 

      ระดับมัธยมศึกษา 

         ชื่อทีม .................................................................................................... 

 สมาชิกภายในทีม 1. .................................................................................................................. 

   2. ................................................................................................................. 

   3 ................................................................................................................... 

   ระดับประถมศึกษา 

      ระดับมัธยมศึกษา 

         ชื่อทีม .................................................................................................... 

 สมาชิกภายในทีม 1. .................................................................................................................. 

   2. ................................................................................................................. 

   3 ................................................................................................................... 
   ระดับประถมศึกษา 

      ระดับมัธยมศึกษา 

         ชื่อทีม .................................................................................................... 

 สมาชิกภายในทีม 1. .................................................................................................................. 

   2. ................................................................................................................. 

   3 ................................................................................................................... 

ช่ือครูผูควบคุมทีม  1. .................................................................   

   2.................................................................................. 

 เบอรโทรศัพท ........................................................................................................... 

           E-mail :  ................................................................................................................ 

           เบอรโทรศัพท ........................................................................................................... 

           E-mail :  .................................................................................................................. 
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           ลงทะเบียน ท่ีหองประชุมชั้น 4  อาคารซีเมออน  วันท่ี 27 – 28 มกราคม 2563  เวลา  09:00 - 09:20  น 

หมายเหตุ   รับสมัครได โรงเรียนละ 3 ทีม  สามารถกรอกใบสมัครท้ังทาง เวปไซด และ จดหมายแนบ 

 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 

ผูติดตอประสานงาน   ม  ปริญญา  ปริญญาพล  เบอรโทร  080-246-5591 

           โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  131 หมู 2 ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  21000   

 โทร 0-3880-8991-2 , 0-3861-1376  ตอ 116 , 227  โทรสาร  0-3861-4706 
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