
 

 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

 
กิจกรรมที่ 1 การประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ 
        หัวข้อ  ท้องฟ้า  อากาศ  
1. ประเภทการแข่งขัน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ผู้มีสิทธิการแข่งขัน 
 นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น และ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา       
ปีการศึกษา 2563 
3. รางวัล 
 รางวัลที่ 1 รับเกียติบัตร และของรางวัล 
 รางวัลที่ 2 รับเกียติบัตร และของรางวัล  
 รางวัลที่ 3 รับเกียติบัตร และของรางวัล  
4. การสมัครและการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดและการสมัคร 

ส่งไฟล์ภาพถ่ายและค าบรรยาย การเข้าประกวดต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 มาที่นี่  

 
5. การตัดสิน 
ล าดับที ่ รายการประเมิน คะแนน 

1 การสื่อความหมายและแนวคิดตามหัวข้อ ร่วมถึงการบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับภาพ  10 
2 ความสวยงามของภาพ ครบถ้วนองค์ประกอบภาพและศิลปะ 10 
3 ความน่าสนใจจากการกดไลท์ใน Facebook ของโรงเรียนระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 10 

รวม 30 
6. เงื่อนไขข้อก าหนดในการเขา้แข่งขัน  

6.1 ภาพถ่ายทีส่่งเข้าประกวดตอ้งเป็นภาพถ่ายที่นักเรียนถ่ายดว้ยตนเอง  
6.2 ภาพถ่ายทีส่่งเข้าประกวดตอ้งเป็นภาพที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ทางวทิยาศาสตร์ หรือ ปรากฏการณ์ทาง

วิทยาศาสตร ์หรือ มีความเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์  
6.3 ภาพถ่ายต้องไม่ผ่านการปรบัแต่งในโปรแกรมใดๆ นอกจากตัวกล้อง  
6.4 ภาพถ่ายมชีื่อภาพไม่เกิน 10 ค า และมีค าบรรยายภาพ ประมาณ 50 ค า (3-5 บรรทัด) โดย เขียนชื่อภาพ และ 

ค าบรรยายภาพ ลงในแบบฟอร์มของใบสมัคร ไม่ต้องเขียนลงบนภาพถ่าย  
6.5 ภาพถ่ายทีส่่งเข้าประกวด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มีสทิธิ์คัดเลือกน าไปจัดแสดงในที่

ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสจูิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท  



 

 

กิจกรรมที่ 2 “สนุกวิทย์ คิดสร้างสรรค์ ผ่านแอพ Tiktok”  
 

1. ประเภทการแข่งขัน 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม 
 นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ปีการศึกษา 2563 
3. รางวัล 
 รางวัลที่ 1 รับเกียติบัตร และของรางวัล 
 รางวัลที่ 2 รับเกียติบัตร และของรางวัล  
 รางวัลที่ 3 รับเกียติบัตร และของรางวัล  
4. สิ่งท่ีต้องเตรียม 
 อุปกรณ์ประกอบการถ่ายท าการทดลองกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันที่น าวิทยาศาสตร์ไปใช้  
ผ่านแอปพลิเคชัน Tiktok  ความยาว ไม่เกิน 5 นาที  
5. การเข้าร่วมกิจกรรม 

ส่งผลงานผ่านแอปพลิเคชัน Tiktok  ความยาวไม่เกิน 5 นาที ภายในวันที่ 13 ส.ค. 63      
โดยแชร์ลิงค์ผลงานมาที่กลุ่มไลน์นี้ 

 
6. เกณฑ์การพิจารณา 
  พิจารณาจากผลงานที่เป็นขวัญใจมหาชนและมีความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ เหมาะสม ถูกกาลเทศ       
โดยดูจากยอด like ผู้เข้าชม ใน แฟนเพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน   
ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ความยาม 3-5 นาที 
2. เนื้อหาถูกต้องตามหลักทางวิทยาศาสตร์  เหมาะสม ถูกกาลเทศะ สุภาพ 
3. มีสื่อวัสดุอุปกรณ์สาธิตการถ่ายท า 
4. ผู้ร่วมแสดงไม่จ ากัดจ านวน 



 

 

กิจกรรมที่ 3 ค าถามชวนคิด พิชิต certificate 
 

1. ประเภทกิจกรรม 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม 
 - นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   ปีการศึกษา 2563 
3. รางวัล 
 เกียรติบัตร 
4. สิ่งท่ีต้องเตรียม 
 - อีเมล์ส่วนตัวของนักเรียน (เพ่ือรับเกียรติบัตรออนไลน์) 
5. การเข้าร่วมกิจกรรม 

เข้าไปตอบค าถามได้ตั้งแต่วันที่ 10-14 สิงหาคม 2563   ซ่ึงเข้าลิงค์ดังนี้ 
ระดับชั้นม.ต้น https://forms.gle/wzvA3z3TbR847iFw7 

 
ระดับชั้นม.ปลาย https://forms.gle/DKzBg5Q9MUCPAaXVA 

 
 

6. เกณฑ์การรับเกียรติบัตร 
 ผู้ที่ตอบค าถามถูก 80% ขึ้นไปรับเกียรติบัตรออนไลน์ ผ่านทางอีเมล์ที่ให้ไว้ตอนตอบค าถาม 

https://forms.gle/wzvA3z3TbR847iFw7
https://forms.gle/DKzBg5Q9MUCPAaXVA


 

 

กิจกรรมที่ 4 เกมหอคอยฮานอย 
1. ประเภทการแข่งขัน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ผู้มีสิทธิการแข่งขัน 
 นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น และ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา       
ปีการศึกษา 2563 
3. รางวัล 
 รางวัลที่ 1  รับเกียรติบัตร พร้อมของรางวัล 

รางวัลที่ 2  รับเกียรติบัตร พร้อมของรางวัล 
รางวัลที่ 3  รับเกียรติบัตร พร้อมของรางวัล 

4. กติกาการแข่งขัน 

 
เกมหอคอยฮานอยแบบสามเหลีย่ม เป็นเกมที่ประกอบด้วยแผน่กลมเจาะรูตรงกลาง ที่มีรัศมีต่างกันทั้งหมด และมี

เสาอยู่ 3 เสา เม่ือเริ่มต้นเกม แผ่นกลมทั้งหมดวางเรียงซ้อนกันอยู่บนเสาใดเสาหนึ่ง เรียงจากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็ก โดย
แผ่นใหญ่ที่สุดจะอยูล่่างสุดเรียงไปจนถึงแผ่นกลมขนาดเล็กทีสุ่ดอยู่บนสุด เปา้หมายของเกมคือ พยายามยา้ยแผน่กลมทั้งหมด
ไปอยู่อีกเสาหนึ่ง โดยการเคลื่อนจะต้องเปน็ไปตามกติกา ดงันี้  

- ในการย้ายแผน่กลมแต่ละคร้ังจะย้ายได้เพียงคร้ังละ 1 แผน่เท่านั้น และจะยา้ยไปยังเสาใดก็ไดจ้าก 2 เสาที่เหลือ 
- ไม่สามารถวางแผน่กลมที่มีขนาดใหญ่กว่าไว้บนแผ่นกลมที่มีขนาดเล็กกว่าได ้
- การแข่งขันเป็นทุกระดับชั้น มีการแข่งขัน 2 ระดับ ดังนี ้

  ระดับ 1 แผ่นกลม 3 แผ่น  
  ระดับ 2 แผ่นกลม 4 แผ่น 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
  ระดับ 1 จะหาผูช้นะจ านวน 5 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันระดับ 2 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  ระดับ 1 จะหาผูช้นะจ านวน 5 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันระดับ 2 
 
 
 
 
 



 

 

5. การสมัครเข้าแข่งขัน 
ส่งรายชื่อนักเรียนแต่ละห้อง ห้องละ 4 คน แบ่งเปน็นักเรียนทัง้ 2 กลุ่ม กลุ่ม1  2 คน กลุ่ม2  2 คน และนักเรียนต้อง

เตรียมมือถือส าหรับเข้าแข่งขัน โดยเข้าที่เว็บ https://www.mathsisfun.com/games/towerofhanoi.html 
สถานที่การแข่งขัน ณ ฐานกิจกรรม ม.5 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

กลุ่ม2 แข่งขันวันที่ 13 ส.ค. 2563  เวลา 12.15-13.00 น. 
     กลุ่ม1 แข่งขันวันที่ 14 ส.ค. 2563  เวลา 12.15-13.00 น. 
6. การตัดสิน 
 จะดูการจ านวนคร้ังทีน่้อยที่สุดในการย้ายแผน่กลม  
  

https://www.mathsisfun.com/games/towerofhanoi.html


 

 

กิจกรรมที่ 4 การวาดภาพวิทยาศาสตร์ 
 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขันและเกณฑ์การเข้าร่วมแข่งขัน 
      1.1   นักเรียนตัวแทนห้อง หรือผู้สนใจเข้าร่วม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6      ทมีละ 1 คน 
 
2.  ประเภทการแข่งขันและกติกาการแข่งขัน 
     2.1  หวัข้อภาพ   
 1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หัวขอ้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ไทย  
 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         หัวข้อ วิทยาศาสตร์ไทย ป้องกันภัยโควิด 
     2.2  ขนาดภาพ 
       - ใช้กระดาษ A4 หรือ กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดเท่า A4  
  
 2.3  สีที่ใช้ในการวาดภาพ 
 -  ใช้สีไม ้สีชอล์ก หรือสีโปสเตอร์  
 
3.  ก าหนดการแข่งขัน 
 นักเรียนวาดภาพมาจากท่ีบ้าน และน าภาพวาดมาส่งที่ครูประจ าชั้น  ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563  
 
4.  เกียรติบัตร 

การแข่งขันมี   2  รางวัล  คือ 
รางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2   ตัดสินเป็นระดับชั้น                            

 ส าหรับการแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ทางคณะกรรมการจะมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมแสดงผลงาน
ให้แก่นักเรียนและครูผู้ควบคุมที่เข้าร่วมแข่งขันที่ไม่ได้รับรางวัลทุกผลงาน 
 
5.  ระยะเวลาในการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
  ตั้งแต่วันที่นี้ – 14 สิงหาคม 2563 
 
 
 


