
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขันจรวดขวดน ้าประเภทแม่นย้า 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจ้าปี  2561 

--------------------------------@@@@@@@@@@@@@@@@@@@--------------------------------- 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขันและเกณฑ์การเข้าร่วมแข่งขัน 

1.1 ประเภททีมๆละ 3 คน โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันไม่จ ากัดจ านวนทีม โดย
นักเรียนแต่ละคนต้องมีชื่ออยู่ในทีมเพียงทีมเดียวเท่านั้น และครู/อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน(สามารถเป็นที่ปรึกษาได้
มากกว่า 1 ทีม)  การแข่งขันจัดเป็น 2 ประเภท 

1.2 ประเภททีมระดับ ม.ต้น ผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  
1.3 ประเภททีมระดับ ม.ปลาย ผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 
2.  ประเภทการแข่งขันและกติกาการแข่งขัน 
 ประเภทแม่นย า ระยะจากฐานยิงถึงเป้า 45 เมตร ไม่จ ากัดความดัน  
 
3.  ก้าหนดการแข่งขัน 
 วันที่  16  สิงหาคม  2561 

08.00-08.30 น.   ลงทะเบียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและลงทะเบียนระดับมัธยมศึกษา      
ตอนปลาย ณ  บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      08.30 – 09.00 น. ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจ าจุด เพ่ือตรวจจรวดและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการแข่งขัน โดยกรรมการ 
09.00 - 10.30 น.  แข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
10.30 - 12.30 น.  แข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
14.00  น.   พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน ณ  อาคารฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4.  รางวัล  
 4.1 รางวัลการแข่งขันระดับ ม.ปลาย 

ชนะเลิศ                   ไดร้ับ ถ้วยรางวัล ชนะเลิศ   
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ไดร้ับ ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ไดร้ับ ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 
 

4.2 รางวัลการแข่งขันระดับ ม.ต้น 
ชนะเลิศ                   ไดร้ับ ถ้วยรางวัล ชนะเลิศ   
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ไดร้ับ ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ไดร้ับ ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 

 
5.  ระยะเวลาในการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
 5.1. ส่งใบสมัครเป็นตัวแทนโรงเรียนตามแบบที่ก าหนด  

5.2 ก าหนดส่งใบสมัครเข้าแข่งขันเป็นตัวแทนโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 
 

6.  สถานที่จัดการแข่งขัน 
บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



 
กฎ กตกิาและระเบียบการแข่งขันจรวดขวดน ้า ม.ต้น และ ม.ปลาย 
 
1. ข้อก้าหนดของฐานปล่อยจรวดขวดน ้า (ให้น้ามาเอง) 
          ไม่ก าหนดขนาดของฐานปล่อยจรวดขวดน้ า 
 
2. ข้อก้าหนดการลงทะเบียน 

2.1 ผู้เข้าแขง่ขันต้องลงทะเบียนเพื่อรับทราบล าดับการปล่อยจรวดขวดน้ า 

 
3. ข้อก้าหนดการตรวจสอบจรวดขวดน ้าและฐานปล่อยจรวดน ้า 

3.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องน าจรวดขวดน้ าที่จะใช้ในการปล่อยครั้งนั้นให้คณะกรรมการตรวจสอบความ   
     ถูกต้องก่อนการแข่งขัน  
3.2 ฐานปล่อยจรวดที่โรงเรียนน ามาต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าไปใช้ในการปล่อยทุกครั้ง 
 

4. ข้อก้าหนดการเติมน ้า 
4.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้น้ าที่คณะกรรมการเตรียมไว้ให้เท่านั้น 
4.2 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันผสมวัสดุใดๆลงไปในน้ าที่บรรจุภายในจรวดขวดน้ า 
4.3 กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบภายหลังและมีหลักฐานแสดงว่าผู้เข้าแข่งขันเจตนาน าของเหลวหรือวัสดุ

ใดๆบรรจุลงไปในจรวดขวดน้ าคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน 
4.4 เมื่อเติมน้ าแล้วให้ผู้เข้าแข่งขันรอกรรมการปล่อยจรวดเรียกเข้าสู่ฐานปล่อยต่อไป 
 

5. ข้อก้าหนดการปล่อยจรวดขวดน ้า 
5.1 ล าดับการแข่งขันก าหนดตามหมายเลขล าดับการลงทะเบียน 
5.2 ผู้เข้าร่วมแข่งขันในล าดับต่อไปต้องเข้ามาเตรียมตัวให้พร้อมในบริเวณที่ก าหนดก่อนที่ผู้เข้าแข่งขันล าดับ

ก่อนหน้าจะท าการปล่อยจรวดขวดน้ าแล้วเสร็จ 
5.3 เมื่อผู้เข้าแข่งขันถึงเวลาเข้าฐานปล่อยจรวดจะต้องติดตั้งฐานปล่อยภายในบริเวณท่ีก าหนดด้วย     ตนเอง

และติดตั้งจรวดขวดน้ าให้แล้วเสร็จและปล่อยจรวดขวดน้ าภายในเวลาไม่เกิน 3 นาท ี
5.4 ให้ผู้แข่งขันท าการปล่อยจรวดขวดน้ าได้ทีมละ 1 รอบ รอบละ 2 ครั้ง โดยจะบันทึกคะแนนสองครั้ง

รวมกัน 
5.5 ในกรณีที่จรวดขวดน ้าเกิดข้อขัดข้องระหว่างติดตั้งจรวดขวดน้ าเพ่ือท าการปล่อย ผู้แข่งขัน     สามารถ

ใช้จรวดขวดน้ าส ารองที่ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการและด าเนินการให้แล้วเสร็จใน เวลาที่ก าหนดในข้อ 5.3  
5.6 กรณีท่ีใช้เวลาในการปล่อยจรวดขวดน้ าเกินเวลาที่ก าหนดถือว่าหมดสิทธิ์การแข่งขัน 
5.7 กรณีที่ทีมใดไม่สามารถเข้าแข่งขันตามล าดับที่ก าหนดไว้ได้ สามารถแจ้งเหตุผล ที่เหมาะสมกับ 

คณะกรรมการเพื่อเลื่อนการแข่งขันภายในรอบนั้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ แต่การเลื่อนล าดับการ
แข่งขันไม่สามารถเลื่อนเพ่ือสะสมการปล่อยจรวดขวดน้ าในรอบต่อไปได้ 

5.8 กรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ฐานปล่อยที่ผู้เข้าแข่งขันน ามาเองถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายใน     
เวลา 3 นาท ี(ไม่รวมเวลาแข่งขัน) จะถือว่าหมดสิทธิ์ 

5.9 การปล่อยจรวดขวดน้ าจะต้องได้รับสัญญาณให้ปล่อยจรวดจากคณะกรรมการทุกครั้ง 
5.10 ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการปล่อยจรวดขวดน้ ามาด้วยตนเอง 

เช่น หมวก แว่นตา เสื้อกนัฝน เป็นต้น  



5.11 ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกภายในทีมนั้น เข้าไปภายในบริเวณพ้ืนที่ฐานปล่อย 
 

8. ข้อก้าหนดการนับเวลา 
8.1 ก าหนดให้ผู้เข้าแขง่ขันติดตั้งฐานปล่อยและปล่อยจรวดขวดน้ าให้แล้วเสร็จภายใน 3 นาท ี
8.2 คณะกรรมการจะเริ่มนับเวลาตั้งแต่ผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่ฐานปล่อย  
8.3 คณะกรรมการจับเวลาจะหยุดนับเวลา กรณีดังนี้ 

8.3.1 สภาพอากาศแปรปรวนอย่างมากและจะเริ่มนับต่อหลังจากได้รับสัญญาณให้ด าเนินการแข่งขัน 
       ต่อจากคณะกรรมการ 
8.3.2 กรณีท่ีมีบุคคลอื่นเข้ามาในสนามแข่งขัน หรือเหตุอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้  

กรรมการ จะให้สัญญาณหยุดการแข่งขัน เมื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเสร็จสิ้นกรรมการจะให้
สัญญาณ เพ่ือให้ด าเนินการแข่งขันต่อไป 

8.3.3 กรณีอ่ืนๆที่ได้รับความเห็นอันสมควรจากคณะกรรมการ 
 

9. การบันทึกผลการแข่งขัน 
9.1 การบันทึกคะแนนจะมีกรรมการบันทึกคะแนนประจ าจุดตกโดยจะบันทึกคะแนนสองครั้งบวกกันตาม

จ านวนครั้งที่ปล่อยจรวดขวดน้ า 
9.2 ผลการแข่งขันท่ีเป็นทางการ จะประกาศผลให้ทราบหลังจาการแข่งขันแล้วเสร็จ 
 

10. การรับจรวดคืน 
10.1 หากผู้เข้าแข่งขันน าจรวดขวดน้ ามา 1 ล า เมื่อท าการปล่อยจรวดขวดน้ าแล้วให้สมาชิกในทีมรีบวิ่งไป

เก็บจรวดขวดน้ าเพื่อน ามาปล่อยให้ครบ 2 ครั้ง ตามกติกาและระยะเวลาการแข่งขัน 
10.2 ถ้าผู้เข้าแข่งขันน าจรวดขวดน้ ามามากกว่า 1 ล า เมื่อท าการปล่อยจรวดขวดน้ าแล้วไม่ต้องวิ่งไปเก็บหลัง

ท าการแข่งขันเสร็จให้สมาชิกในกลุ่มไปรับจรวดขวดน าคืนกับกรรมการที่จุดตก 
 

11. ข้อก้าหนดและกติกาการแข่งขันอื่นๆ 
11.1 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
11.2 ไม่อนุญาตให้มีการซ้อมยิงจรวดขวดน้ าในสนามแข่งขัน 
 

12. เกณฑ์การตัดสิน ประเภทความแม่นย า 
12.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องปล่อยจรวดให้ตกตรงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ระยะห่างจากฐานปล่อยจรวด 45 เมตร 

คณะกรรมการจะท าการบนัทึกคะแนน 2 ครั้งรวมกัน  
        12.1.1 คะแนนจะมี 3 ระดับ ดังนี้ 
    - ระดับ 3 คะแนน (วงนอกสุด) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร  
    - ระดับ 4 คะแนน (วงถัดเข้ามา) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร 
    - ระดับ 5 คะแนน (วงเล็กสุด) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร 

 
12.2 ในกรณีที่จุดตกของจรวดขวดน้ าอยู่นอกพ้ืนที่ที่ก าหนด คณะกรรมการจะไม่ท าการบันทึกสถิติครั้งนั้นให้ 

โดยพืน้ที่ที่ก าหนดไว้เป็นพ้ืนที่วงกลมรัศมี 1.50 เมตร 
12.3 ให้ท าการปล่อยจรวดขวดน้ าได้ 1 รอบ รอบละ 2 ครั้งและจะบันทึกคะแนนสองครั้งรวมกันทีมที่ท า

คะแนนรวมได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ 



12.4 กรณีท่ีมีทีมคะแนนเท่ากันซึ่งคะแนนที่เท่ากันนั้นอยู่ในช่วงของการได้รับรางวัล จะท าการตัดสินโดยการ
แข่งขันกันอีกครั้งระหว่างทีมที่คะแนนเท่ากันโดยให้ยิงครั้งเดียวภายใน 2 นาท ีทีมท่ีได้คะแนนมากสุดถือว่าเป็นผู้ชนะ 

 
13. สนามแข่งขัน  

สนามประเภทความแม่นย า 
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