หลักเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขันจรวดขวดนา
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2561
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขันและเกณฑ์การเข้าร่วมแข่งขัน
ประเภททีม ๆ ละ 3 คน โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละระดับ ได้ไม่เกิน 2 ทีม
ต้องส่งรายชื่อนักเรียน ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561
1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทีมละ 3 คน
1.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทีมละ 3 คน
2. ประเภทการแข่งขันและกติกาการแข่งขัน
- ประเภทแม่นยา ระยะจากฐานยิงถึงเป้า 70 เมตร ไม่จากัดความดัน
3. กาหนดการแข่งขัน
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561
08.00 - 08.45 น.
ลงทะเบียน ณ บริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
09.00 – 12.00 น.
แข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
* หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามจานวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
4. รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ได้รับโล่เกียรติยศจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล
1,500 บาท
ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล
1,200 บาท

5. กาหนดการรับรางวัลการประกวด/แข่งขัน
ผู้ชนะการประกวด/แข่งขัน เข้ารับรางวัล ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. ระยะเวลาในการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
6.1. ส่งใบสมัครเป็นตัวแทนโรงเรียนตามแบบที่กาหนด
6.2 กาหนดส่งใบสมัครเข้าแข่งขันเป็นตัวแทนโรงเรียน ตั้งแต่บัดนีจ้ นถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ส่งใบสมัครมายัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถ.ปรีดีพนมยงค์
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา13000 โทรศัพท์ 0-3524-5888 หรือ 035-276-5555 ต่อ 5011, 5022
โทรสาร 035-245-888 อีเมล์ : ream19_@hotmail.com
6.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561
7. สถานที่จัดการแข่งขัน
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กฎ กติกา และระเบียบการแข่งขันจรวดขวดนา
1. ประเภทการแข่งขัน
ความแม่นยา
2. ข้อกาหนดของจรวดขวดนา
2.1 เป็นจรวดขวดน้าที่ต้องใช้แรงขับดันจากน้าและแรงดันอากาศจากปั๊มลมเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้ปั๊มลมไฟฟ้า
2.2 เป็นจรวดขวดน้าที่ประดิษฐ์จากขวดน้าอัดลมขนาดไม่เกิน 1.25 ลิตรเท่านั้น
3. ข้อกาหนดของฐานปล่อยจรวดขวดนา (ให้นามาเอง)
มีขนาดไม่เกินความกว้าง 2.00 เมตร x ยาว 2.00 เมตร x สูง 1.50 เมตร ทั้งนี้เมื่อติดตั้งจรวดขวดน้าแล้วเสร็จ
(พร้อมปล่อย) ต้องมีขนาดรวมกันแล้วไม่เกินขนาดดังกล่าวด้วย
4. ข้อกาหนดการลงทะเบียน
ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนเพื่อรับทราบลาดับการปล่อยจรวดขวดน้าในแต่ละรอบและใบบันทึกผลการแข่งขัน
(Passport) ณ จุดลงทะเบียน
5. ข้อกาหนดการตรวจสอบจรวดขวดนาและฐานปล่อยจรวดนา
5.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องนาจรวดขวดน้าที่จะใช้ในการปล่อยครั้งนั้นให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องก่อนจานวน
ไม่เกิน 2 ลา เพื่อสารองในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องในการติดตั้งจรวดขวดน้าที่ฐานปล่อยจรวดน้า
5.2 ฐานปล่อยจรวดที่โรงเรียนนามาต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาไปใช้ในการปล่อยทุกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขข้อกาหนดฐานปล่อยจรวดขวดน้า
6. ข้อกาหนดการเติมนา
6.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้น้าที่คณะกรรมการเตรียมไว้ให้เท่านั้นและต้องเติมน้าในจรวดขวดน้าอย่างน้อย 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร
6.2 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันผสมวัสดุใดๆลงไปในน้าที่บรรจุภายในจรวดขวดน้า
6.3 กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบภายหลังและมีหลักฐานแสดงว่าผู้เข้าแข่งขันเจตนานาของเหลวหรือวัสดุใดๆบรรจุ
ลงไปในจรวดขวดน้าคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน
6.4 เมื่อเติมน้าแล้วให้ผู้เข้าแข่งขันรอกรรมการปล่อยจรวดเรียกเข้าสู่ฐานปล่อยต่อไป
7. ข้อกาหนดการปล่อยจรวดขวดนา
7.1 ลาดับการแข่งขันกาหนดตามหมายเลขที่จับฉลากได้ในขั้นตอนการลงทะเบียน
7.2 ผู้เข้าร่วมแข่งขันในลาดับต่อไปต้องเข้ามาเตรียมตัวให้พร้อมในบริเวณที่กาหนดก่อนที่ผู้เข้าแข่งขันลาดับก่อนหน้า
จะทาการปล่อยจรวดขวดน้าแล้วเสร็จ
7.3 เมื่อผู้เข้าแข่งขันถึงเวลาเข้าฐานปล่อยจรวดจะต้องติดตั้ งฐานปล่อยภายในบริเวณที่กาหนดด้วยตนเองและติดตั้ง
จรวดขวดน้าให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที
7.4 ให้ผู้แ ข่งขัน ท าการปล่อ ยจรวดขวดน้าได้ทีมละ 2 รอบโดยจะบัน ทึกสถิติ ที่ดี ที่สุด เท่านั้น โดยในแต่ ล ะรอบ
ผู้เข้าแข่งขันสามารถปล่อยจรวดขวดน้าได้ 1 ครั้งเท่านั้น
7.5 ในกรณีที่จรวดขวดน้าเกิดข้อขัดข้องระหว่างติดตั้งจรวดขวดน้าเพื่อทาการปล่อย ผู้แข่งขัน สามารถใช้จรวดขวด
น้าสารองที่ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการและดาเนินการให้แล้วเสร็จใน เวลาที่กาหนดในข้อ 7.3
7.6 กรณีที่ใช้เวลาในการปล่อยจรวดขวดน้าเกินเวลาที่กาหนดถือว่าหมดสิทธิ์การแข่งขันในรอบนั้น

7.7 กรณีที่ทีมใดไม่สามารถเข้าแข่งขันตามลาดับที่กาหนดไว้ได้ สามารถแจ้งเหตุผลที่เหมาะสมกับ คณะกรรมการเพื่อ
เลื่อนการแข่งขันภายในรอบนั้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ แต่การเลื่อนลาดับการแข่งขันไม่สามารถเลื่อนเพื่อ
สะสมการปล่อยจรวดขวดน้าในรอบต่อไปได้
7.8 กรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ฐานปล่อยที่ผู้เข้าแข่งขันนามาเองถ้าไม่สามารถแกไขปัญหาได้ภายใน เวลา 5 นาทีจะ
ถือว่าหมดสิทธิ์การแข่งขันในรอบนั้น
7.9 การปล่อยจรวดขวดน้าจะต้องได้รับสัญญาณให้ปล่อยจรวดจากคณะกรรมการทุกครั้ง
7.10 ผู้เข้ า ร่วมแข่งขั น ต้ อ งเตรียมอุปกรณ์ป้อ งกัน อัน ตรายที่อ าจเกิ ด จากการปล่อ ยจรวดขวดน้ามาด้ วยตนเอง
เช่น หมวก แว่นตา เสื้อกันฝน เป็นต้น
7.11 ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกภายในทีมนั้น เข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ฐานปล่อย
8. ข้อกาหนดการนับเวลา
8.1 กาหนดให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้งฐานปล่อยและปล่อยจรวดขวดน้าให้แล้วเสร็จภายใน 3 นาที
8.2 คณะกรรมการจะเริ่มนับเวลาตั้งแต่ผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่ฐานปล่อย จนกระทั่งผู้เข้าร่วมแข่งขันพร้อมที่จะปล่อยจรวดขวดน้า
8.3 คณะกรรมการจับเวลาจะหยุดนับเวลา กรณีดังนี้
8.3.1 สภาพอากาศแปรปรวนอย่างมากและจะเริ่มนับต่อหลังจากได้รับสัญญาณให้ดาเนินการแข่งขันต่อจาก
คณะกรรมการกลาง
8.3.2 กรณีอื่นที่ได้รับความเห็นอันสมควรจากคณะกรรมการกลาง
9. การบันทึกผลการแข่งขัน
9.1 เมื่อผู้เข้าแข่งขันปล่อยจรวดขวดน้าแล้ว ให้นาใบบันทึกผลการแข่งขัน (Passport) ไปที่กองอานวยการบันทึกสถิติ
ที่ไม่เป็นทางการได้
9.2 สถิติและผลการแข่งขันที่เป็นทางการ จะประกาศผลให้ทราบหลังจาการแข่งขันแล้วเสร็จ
10. การรับจรวดคืน
เมื่อผู้เข้าแข่งขันปล่อยจรวดขวดน้าแล้วให้นาใบบันทึกผลการแข่งขัน (Passport) ไปรับจรวดขวดน้าคืนได้
11. ข้อกาหนดและกติกาการแข่งขันอื่นๆ
11.1 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
11.1 ไม่อนุญาตให้มีการซ้อมยิงจรวดขวดน้าในสนามแข่งขัน
12. เกณฑ์การตัดสิน
ประเภทความแม่นยา
12.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องปล่อยจรวดให้ตกตรงเป้าหมายที่กาหนดไว้ที่ระยะห่างจากฐานปล่อยจรวด 70 เมตร คณะกรรมการจะทา
การบันทึกสถิติโดยวัดระยะทางจากจุดเป้าหมายถึงจุดตกในหน่วย ความยาวเป็นเมตร (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง เช่น 1.52 เมตร)
12.2 ในกรณีที่จุด ตกของจรวดขวดน้าอยู่น อกพื้น ที่ที่กาหนด คณะกรรมการจะไม่ท าการบัน ทึกสถิติ ครั้งนั้น ให้
โดยพื้นที่ที่กาหนดไว้เป็นพื้นที่วงกลมรัศมี 5.00 เมตร
12.3 ให้ทาการปล่อยจรวดขวดน้าได้ 2 รอบ ๆ ละ 1 ครั้งและจะบันทึกสถิติครั้งที่ดีที่สุดเพียงครั้งเดียว
12.4 ผู้เข้าแข่งขันที่ยิงจรวดขวดน้าได้ใกล้กับเป้าหมายที่สุดและได้รับการบันทึกสถิติอย่างเป็นทางการคณะกรรมการ
จะตัดสินให้เป็นทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในระดับที่ลงสมัครแข่งขัน

13. สนามแข่งขัน (ยึดตามสนามแข่งของ อพวช.)
สนามประเภทความแม่นยา

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดนา
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2561
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561
ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระดับ

 มัธยมศึกษาตอนต้น

 มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้าพเจ้า ............................................................................................ตาแหน่ง................................................................................
มีความประสงค์จะส่งผู้แทนนักเรียนโรงเรียน..................................................................................................................................
ตาบล.......................................อาเภอ.....................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.................................
โทรศัพท์.......................................... โทรสาร .......................................................E-mail…………………………………………………
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้าในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2561 โดยส่งทีมเข้าแข่งขัน ดังนี้
1. ชื่อทีม……………………...................................................................……………..........ชัน………..............................................…….
ชื่อ - นามสกุล ของสมาชิก
1. ……………………………………………………………………………………………………………...................................…………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………...................................…………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………...................................…………………
ชื่อผู้ควบคุมทีม…………….....………..................................……………เบอร์โทรศัพท์ทตี่ ิดต่อได้สะดวก….....................………………
2. ชื่อทีม……………………...................................................................……………..........ชัน………..............................................…….
ชื่อ - นามสกุล ของสมาชิก
1. ……………………………………………………………………………………………………………...................................…………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………...................................…………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………...................................…………………
ชื่อผู้ควบคุมทีม…………….....………..................................……………เบอร์โทรศัพท์ทตี่ ิดต่อได้สะดวก….....................………………
** หมายเหตุ กรุณาตอบรับไปที่
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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