
กฎ กติกา และระเบยีบการแข่งขัน (ฉบับแก้ไขข้อที่ 3)  

 “Fantasy Water Rocket”  

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ คร้ังที่ 21 (Thailand Water Rocket Championship#21) 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

  

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ เป็นกิจกรรมหนึ่งในการกระตุ้น เสริมสร้าง พัฒนาทักษะกระบวนการ 

และการเรียนทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบให้กับเยาวชนควบคู่กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมท่ีสนุกสนาน

และท้าทาย ซึ่งได้รับการตอบรับจากครูและนักเรียนท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้นทุกปี จนเกิด

เป็นกลุ่มผู้ที่รักและสนใจในกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำเป็นจำนวนมาก การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ 

ครั้งที่ 19 ได้มีการปรับรูปแบบการแข่งขันขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้        

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยประเภท Fantasy Water Rocket เปิดโอกาสให้นักเรียน และ

บุคคลท่ัวไปได้นำทักษะท่ีได้จากกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำมาปรับใช้ โดยเน้นให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้

และความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก ได้ปลดปล่อยจินตนาการในการออกแบบผลงาน ตามแนวคิดที ่สำคัญยิ่งใน     

ศตวรรษที ่ 21 ซึ ่งมีการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม รวมไปถึงการสื ่อสาร               

และการทำงานเป็นทีมโดยทักษะเหล่านี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบัน การแข่งขันจรวดขวดน้ ำฯ 

ประเภท Fantasy Water Rocket มีเงื่อนไขการแข่งขัน ดังนี้ 

หมายเหตุ : ผลงานของผู้สมัครถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันกับทาง อพวช. ซึ่ง อพวช. สามารถนำผลงานไป

เผยแพร่บนสื่อสาธารณะ และ Facebook Fanpage : Thailand Water Rocket Championship ให้ทุกคนได้

ร่วมตัดสินผลงาน 

1. การรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร 

1.1  นักเรียนและบุคคลท่ัวไป (ไม่จำกัดอายุ) ในกรณีท่ีเป็นนักเรียนต้องมีครูหรือผู้ปกครองเป็นควบคุมดูแล 

1.2  ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้ แต่ละทีมต้องมีสมาชิกไม่เกิน 10 คน 
 หมายเหตุ : สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่ในคลิปวิดีโอทุกคน 
1.3  เจ้าหน้าท่ีของ อพวช. ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ 
*หมายเหตุ : หัวข้อ “จรวดหรรษาพาเที่ยวทั่วไทย” โดยคุณพยอม วิชุมา เป็นผู้เสนอ และได้รับคัดเลือกจากการร่วมโหวต  

ผ่าน Facebook Fanpage : Thailand Water Rocket Championship 

“จินตนาการออกแบบและแก้ไขจรวดขวดน้ำ จนเกิดเป็นทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ 

นำเสนอและถ่ายทอดตามรูปแบบวิดีทัศน์ เน้นความคิดสร้างสรรค์และความสนุกสนานที่น่าสนใจ” 

ภายใต้หัวข้อ “จรวดหรรษาพาเที่ยวทั่วไทย” *(นำเสนอหัวข้อโดยคุณพยอม วิชุมา) 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi97on5g6_bAhXNXn0KHfXCCEkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fid-id.facebook.com%2FRajamangala-University-of-Technology-Thanyaburi-174165575962976%2F&psig=AOvVaw2Y6Y7feFudTI4peCINSbuv&ust=1527824490144606


2. วิธีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

2.1  สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/8030 

2.2  สอบถามข้อมูลการสมัครฯ เพิ่มเติมได้ท่ี  

โทรศัพท์ : 0 2577 9999 ต่อ 1793 - 1794 

E-mail : competition@nsm.or.th 

Facebook : Thailand Water Rocket Championship 

3. ขั้นตอนการสมัครและแข่งขัน 

ลำดับ กิจกรรม / รายละเอียด วัน / เดือน / ป ี

1 สมัคร และส่งลิงค์วีดิทัศน์ ผ่านเว็บไซต์ 
วันท่ี 1 มิถุนายน – 12 สิงหาคม 65 
(หมายเหตุ : ปิดรับสมัคร 16.00 น.) 

2 
ร่วมโหวตผลงานผ่านทาง 
Facebook : Thailand Water Rocket Championship 

วันท่ี 17 – 24 สิงหาคม 65 
(หมายเหตุ : ปิดโหวต 16.00 น.) 

3 ประกาศผลการแข่งขัน วันท่ี 29 สิงหาคม 65 
 

4. ข้อกำหนดและเง่ือนไขการแข่งขัน 

4.1  ส่วนท่ีรับแรงดันของจรวดขวดน้ำต้องใช้ ขวดน้ำอัดลม เท่านั้น 

4.2  จรวดขวดน้ำต้องพุ่งออกจากฐานปล่อยด้วย แรงดันลม เท่านั้น 

4.3  ผู้เข้าแข่งขันต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการออกแบบและประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ 

 

5. ข้อกำหนดของการนำเสนอผ่านวิดีทัศน์ 

5.1  วีดิทัศน์ต้องมีความยาวตั้งแต่ 2:30 – 3:00 นาที ในสกุล MP4 ความละเอียดท่ีระดับ HD (720p) 

5.2  ต้องมีคำสำคัญ (Keyword) “จรวดขวดน้ำ” และ “แรงดันลม” และ “ปริมาณน้ำ” ปรากฏในวีดีทัศน์ 

5.3  สามารถเพิ่มคำบรรยาย (Subtext) เน้นท่ีสำคัญ (Highlight) คำอธิบาย (Label) และเสียงดนตรี (Sound) ได้ 

5.4  การแต่งกายของผู้เข้าแข่งขันควรเป็นชุดสุภาพและคำนึงถึงความปลอดภัย 

 5.5  ภาพและเสียงท่ีปรากฏในวีดิทัศน์ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน 

 

 

 

 



6. เกณฑ์การตัดสิน 

6.1. รางวัล Popular Vote ตัดสินจากยอดจำนวนความนิยม โดยวัดจาก 

6.1.1 พิจารณาจากยอดการกด Like ของแต่ละผลงาน โดย 1 Like เท่ากับ 1 คะแนน 

6.1.2 พิจารณาจากยอดการกด Share ของแต่ละผลงาน โดย 1 Share เท่ากับ 3 คะแนน และต้องเปิด 

Share เป็นสาธารณะเท่านั้น 

6.1.3 ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณายอด Share เป็นหลัก 

6.1.4 นับคะแนนเฉพาะใน Facebook : Thailand Water Rocket Championship 

6.1.5 ติด Hashtag #FantasyWaterRocket21 กรณีไม่ติด Hashtag ขอสงวนสิทธิ์ในการนับคะแนน 

6.2 รางวัล Fantasy Water Rocket Award จำนวน 2 รางวัล ตัดสินจากหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาจาก

คณะกรรมการ ดังนี้ 

6.2.1 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)     45% 

6.2.2 เค้าโครง ใจความสำคัญของเนื้อเรื่อง (Plot)     35% 

6.2.3 ความเข้าใจและความเหมาะสมด้านเทคนิค (Technical)   20% 

 

7. รางวัล 

รางวัล Popular Vote    จำนวน 2 รางวัล  ทุนการศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท 

รางวัล Fantasy Water Rocket Award  จำนวน 2 รางวัล  ทุนการศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท 

หมายเหตุ : ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณจาก อพวช. 

 


