กฎ กติกา การแขงขันรอบคัดเลือก Water Rocket Design Challenge
การแขงขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 (Thailand Water Rocket Championship#18)
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
1. ระดับการรับสมัคร
ระดับ มัธยมศึกษา
(อายุ 12 - 15 ป หรือเกิดระหวาง พ.ศ. 2547 - 2550)
2. โจทย
ใหออกแบบและสรางจรวดที่สามารถปรับใหยิ่งแมนในระยะ 40 m สำหรับทุกความดันในชวง 20 – 60 psi
3. รูปแบบการแขงขัน
3.1. รอบคัดเลือก

3.2. รอบชิงชนะเลิศ

: สงใบสมัคร (เคาโครงโครงงาน ภายใน 3 หนากระดาษ เปนภาษาอังกฤษ โดยเคา
โครงโครงงานควร แสดงใหเห็นถึง การวิเคราะหโจทย การแกปญหาดวยหลักการ
ทางวิทยาศาสตร รวมถึงวิธีการและผลการศึกษาเพื่อแกปญหาดังกลาว และบทสรุป)
โดยคัดเลือก 20 ทีม เขาสูรอบชิงชนะเลิศ
: การปลอยจรวดขวดน้ำดวยความดันที่กำหนดและนำเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ

4. ขอกำหนดและคุณสมบัติผูสมัคร
4.1. กำหนดใหสมัครแขงขันในนาม โรงเรียน/สถาบันการศึกษา เทานั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1.1. ใหแตละโรงเรียน/สถาบันฯ สามารถสงทีมสมัครแขงขันไดไมจำกัด
4.1.2. สงวนสิทธิ์การสมัครสำหรับทีมที่ไมไดเปนตัวแทนของสนามแขงขันระดับภูมิภาค เทานั้น
4.2. คุณสมบัติทีม
4.2.1. กำหนดใหมี คุณครู/อาจารย ในโรงเรียน/สถาบันฯ นั้น เปนผูควบคุมทีม จำนวน 1 คน
4.2.2. สมาชิกในทีม 2 คน และตองกำลังศึกษาอยูใน โรงเรียน/สถาบันฯ นั้น
4.2.3. ผูเขาแขงขันตองแตงกายดวยชุดที่มีความปลอดภัยและสุภาพเรียบรอย
5. การสมัครเขารวมการแขงขันฯ
5.1. สมั ค รแข ง ขั น โดย ส ง ใบสมั ค รมาที ่ อ ี เ มล competition@nsm.or.th เท า นั ้ น ซึ ่ ง สามารถดาวน โ หลด
แบบฟอรมไดทางเว็บไซต www.nsm.or.th
5.2. ปดรับสมัครในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 (ภายใน 18.00 น.)
5.3. ประกาศรายชื่อทีมที่เขารอบ 20 ทีม ในวันศุกรที่ 20 กันยายน 2562
5.4. จัดแขงขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562
5.5. สอบถามขอมูลการสมัครฯ เพิ่มเติมไดที่
โทรศัพท
: 0 2577 9999 ตอ 1411 - 1416
Facebook
:Thailand Water Rocket Championship
Line @
:@twrc
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6. ขั้นตอนการสมัคร
1.สมัคร: สงใบสมัครผานทาง
competition@nsm.or.th โหลด
แบบฟอรมเว็บไชต
www.nsm.or.th

2. ยืนยันการสมัครทาง e-mail:
ใบตอบรับจะถูกสงกลับ
ภายใน 24 ชั่วโมง

3. ประกาศผูเ ขารอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 20 กันยายน 2562
จำนวน 20 ทีม
ทางเว็บไชต www.nsm.or.th

การแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ
7. ขอกำหนดการรายงานตัวเขาแขงขัน
กำหนดการรายงานตัวเขาแขงผูเขาแขงขัน เวลา 08.30 - 09.00 น. (กรรมการขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาตัดสิทธิ์
การแขงขันหากไมมีเหตุอันสมควร)
8. ขอกำหนดของจรวดขวดน้ำ
8.1. เปนจรวดขวดน้ำที่ประดิษฐโดยไมจำกัดวัสดุ ไมจำกัดขนาดขวด ฐานปลอย และรูปแบบในการประดิษฐ
8.2. การออกแบบจรวดขวดน้ำนอกจากภารกิจหลักแลว ใหคำนึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก
9. ขอกำหนดการปลอยจรวดขวดน้ำ
9.1. สุมเลือกความดันในชวง 20 – 60 psi และทำการปลอยจรวดขวดน้ำที่ความดันที่ได
9.2. ผูเขาแขงขัน ตองปลอยจรวดสูเปาหมายโดยใชความดันที่จะถูกกำหนดในวันแขง โดยทำการยิงไดไมเกิน 3 ครั้ง
ภายในเวลา 5 นาที และนับเอาสถิติจากครั้งสุดทายที่ทำการยิง (นับจากหัวจรวด ณ ตำแหนงตกพื้น)
9.3. เริ่มนับเวลาจากเวลาที่ สมาชิกคนใดคนหนึ่งอยูในพื้นที่ และกรรมการใหสัญญาณสนามพรอม
9.4. สวนดานหนาสุดของจรวดขวดน้ำไมใหเกินเสนปลอยตัว
10. ขอกำหนดการนำเสนอ
10.1. ผูเขาแขงขันตองนำเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษเทานั้น
10.2. สวนการนำเสนอ แบงออกเปน 2 ชวง ดังนี้
10.2.1. เวลาในการนำเสนอ 3 นาที โดยสมาชิกภายในทีมแตละคนมีสวนรวมมากที่สุด
10.2.2. การถาม – ตอบ จากคณะกรรมการ ภายในเวลา 5 นาที
11. เกณฑการตัดสิน
11.1. สถิติการปลอยจรวดคิดเปน 30 % โดยใชการจัดอันดับ ผูที่มีสถิติดีสุดจะมีคะแนน 30 และลดหลั่นกันลงมา
เปนเชิงเสนจนถึงคะแนนของผูมีสถิติแยสุดเทากับ 0
11.2. การนำเสนอผลงานคิดเปน 70% โดยดูจาก 2 สวน
11.2.1. เทคนิค (45%)
- การวิเคราะหปญหา
o ปจจัย – ขอจำกัด
o การยอยปญหา
o การศึกษาขอมูลเบื้องตน
- การดำเนินการ
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11.2.2.

o ขั้นตอนการดำเนินการ
o การออกแบบ
o ขอมูลสำหรับการใชงาน
o ความเขาใจในวิทยาศาสตรและกลไกที่เกี่ยวของ
การสื่อสารวิทยาศาสตร (25%)
- การเลาเรื่อง
- ความสามารถในการนำเสนอ

12. รางวัล
รางวัล Best Water Rocket Design

ทุนการศึกษา

10,000 บาท

และตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันในระดับนานาชาติโดยทาง อพวช. สนับสนุนคาใชจาย*

รางวัล Technical Award
รางวัล Communication Award

ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา

5,000 บาท
5,000 บาท

* หมายเหตุ : โดยทาง อพวช. สนับสนุนคาใชจายสำหรับครู 1 คน นักเรียน 2 คน

13. สนามการแขงขัน Water Rocket Design Challenge

5 เมตร
platform

40 เมตร
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