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หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดเคร่ืองยิงลูกหิน (catapult) 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2562 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 
(26 – 28 สิงหาคม 2562) 

 
1. ประเภทการแข่งขัน  
 การแข่งขันเครื่องยิงลูกหิน 
 แต่ละกลุ่มมีจ านวนสมาชิกในกลุ่มได้ไม่เกิน 3 คน 
 โรงเรียนหนึ่งสามารถส่งแข่งขันได้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น 

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 
 นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคตะวันตก 

3. รางวัล 
 รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร 
 รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลชมเชย เมื่อคะแนนถึงเกณฑ์ พร้อมเกียรติบัตร 

4. การสมัคร  
4.1 กรอกแบบฟอร์มในใบสมัครที่แนบมาให้พร้อมส่งมายัง   
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (การประกวด เครื่องยิงลูกหิน)   

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม  73000 
โทรศัพท์ :    (034)  245303 
โทรสาร  :     (034) 245343 

 
 4.2 ส่งรายละเอียดของเครื่องมือที่จะน าเข้าแข่งขันประกอบด้วย 

  - ภาพถ่ายของเครื่องที่จะเข้าแข่งขัน 
  - รายการอุปกรณ์ท่ีใช้สร้าง 
  - ศักยภาพของเครื่องมือ เช่น ระยะยิงไกลสุด น้ าหนักยิงได้สูงสุด 
  - วิธีการใช้งานเครื่องยิง 
 4.3 น าอุปกรณ์มาที่บริเวณจัดการประกวดเครื่องยิงลูกหิน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ ในวันที่   26 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00 น.  
5. เงื่อนไขข้อก าหนดในการเข้าแข่งขัน 

5.1 ขนาดมิติของอุปกรณ์ 
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   รูปที่ 1 ตัวอย่างเครื่องยิงลูกหินที่ใช้ในการแข่งขัน  

(ภาพตัวอย่าง ไม่จ าเป็นต้องสร้างให้เหมือน) 
5.2 สร้างจาก ไม้ โลหะ ยาง พลาสติก สปริง (ไม่จ าเป็นต้องมีทุกสิ่ง) 
5.3 มีน้ าหนักรวมไม่เกิน 50 กิโลกรัม  
5.4 สามารถใช้ระบบไฟฟ้าร่วมด้วยได้ (เตรียมสายไฟมาด้วยตัวเอง) 

6. การพิจารณาตัดสิน 
 6.1 การใหค้ะแนน 

การพิจารณาคะแนนทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 
การแข่ง คะแนน 100% 
1. แข่งยิงแม่น 80% 
2. การอธิบายกลไก 20% 

 
ผู้แข่งขันจะต้องยิงลูกหินที่ทางผู้จัดงานก าหนดให้ไปตกยังเป้าหมายที่ระยะห่างจากจุดยิง 5 เมตร 10 

เมตร และ 20 เมตร โดยเป้าหมายจะวางราบกับพ้ืน ทั้งนี้แต่ละทีมจะมีโอกาสในการยิงทั้งหมด 6 ครั้ง โดยสามารถ
เลือกยิงซ้ าที่ระยะไหนก็ได้ แต่เลือกครั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียวในแต่ละระยะเป็นคะแนนที่ใช้ในการตัดสิน  
 
 
ตัวอย่าง ตารางคะแนน แข่งยิงแม่น 

ระยะ 
(เมตร) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 คะแนนที่
ได้ 

5        
10        
20        
รวม       รวม 80% 

 
 

สงูไม่เกิน 

2 เมตร  

กว้างไม่เกิน  

1 เมตร  

ยาวไม่เกิน 

2 เมตร  
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6.2 การอธิบายกลไก 
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องน าเสนอหลักการในการออกแบบ การสร้าง และการท างานของเครื่องยิงลูกหิน โดยมี

การให้คะแนนดังนี้ (คะแนนคิดประกอบรวมกับเอกสารที่ส่งมาประกอบกับการน าเสนอ) 
 

การออกแบบตามหลักวิศวกรรม (วัสดุที่ใช้ การเชื่อมต่อชิ้นงาน กลไก
ส าหรับการท างาน) 

5 % 

ฟิสิกส์ส าหรับชิ้นงาน (อธิบายการท างานโดยหลักการทางฟิสิกส์) 10 % 
การค านวณ (เงื่อนไขของระบบ เช่นขอบเขตการท างาน มุมสูงสุดที่ท า
ได้ ระยะไกลสุด ความเร็วของวัตถุท่ียิง น้ าหนัก ฯ)  

5 % 

 
7. การตัดสินและการประกาศผลการตัดสิน 
 คณะกรรมการจะท าการตัดสินในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 และจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 26 
สิงหาคม 2562 ณ บริเวณการจัดการแข่งขัน โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด  

8. การรับคืนชิ้นงาน 
 อุปกรณ์ที่เข้าประกวดทุกชิ้นจะขอรับคืนได้ในช่วงเวลา 15:00 น. ของวันที่ 26 สิงหาคม 2562 

9.  สรุปปฏิทินการประกวดเครื่องยิงลูกหิน (catapult) 
 13  สิงหาคม  2562 วันสุดท้ายของการรับใบสมัคร 
 26  สิงหาคม  2562 วันแข่งขัน 
  เวลา 08.30 น. รายงานตัวที่หน่วยประชาสัมพันธ์  
  เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไปด าเนินการแข่งขัน 

28  สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. มอบรางวัลในพิธีปิด 
ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องเข้าร่วมในพิธีปิดงาน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับรางวัล 
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ใบสมัครการประกวดเครื่องยิงลูกหิน (catapult) 
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
 

ชื่อโครงงาน............................................................................................................................. ................ 

ผู้เสนอโครงงาน (กรุณาพิมพ์ชื่อนามสกุลให้ถูกต้องและชัดเจน) 

1. ชื่อ......................................................................................ก าลังศึกษาอยู่ชั้น.......................... 
       เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................................ 

2. ชื่อ................................................................ ......................ก าลังศึกษาอยู่ชั้น........................ 
       เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................................ 

3. ชื่อ................................................................ ......................ก าลังศึกษาอยู่ชั้น.......................... 
       เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................................ 

อาจารย์ที่ปรึกษา............................................................................................................................. ........ 
โรงเรียน.................................................................................................................. ................................ 
อ าเภอ........................................................................................................................ ............................ 
จังหวัด....................................................................................................................................................  
โทรศัพท์..................................................................................................................... ............................. 
โทรสาร..................................................................................................................................... .............. 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
(                                                     ) 

                  อาจารย์ใหญ่หรือผู้อ านวยการ       
 

 

หมายเหตุ หมดเขตส่งใบสมัครวันที่  13 สิงหาคม  2562 


