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ระเบียบการประกวดแข่งขัน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2564 

 

รายการการแขง่ขนั 
1. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประเภททีม ทีละ 2 คน  
2. การประกวดคลิป VDO หัวข้อ "Covid วัย Teen เรียนอย่างไร ไมใ่ห้เบื่อ"  
3. การประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อ "ART IN SCIENCE"  
4. การประกวดโลโก้ "NKWIT SCIENCE TEAM"  
5. การประกวดภาพวาด "จินตนาการทางวิทยาศาสตร์" 

ทุกรายการแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
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ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ คลิป VDO "Covid วัยทีน เรียน

อย่างไรให้ไม่เบื่อ" 
ภาพถ่ายวิทยาศาสตร์  
"ART IN SCIENCE" 

โลโก้  
"NKWIT SCIENCE TEAM" 

ภาพวาด "จินตนาการ 
ทางวิทยาศาสตร์" 

ประเภท ทีม (ทีมละ 2 คน) ทีม (ทีมละไม่เกิน 4 คน) เด่ียว (1 คน / 1 ผลงาน) เด่ียว (1 คน / 1 ผลงาน) เด่ียว (1 คน / 1 ผลงาน) 

การสมัคร/ส่งผลงาน สมัครทิ่ลิงค ์(สมัครแล้ว เข้าไลน์กลุ่มดว้ย) 
ม.ต้น 
https://forms.gle/yYNxNGo3sPvMG3oP6 
ม.ปลาย 
https://forms.gle/qRUE6LS29T857otC6  

ร่วมส่งผลงาน ที่ลิงค์… 
https://forms.gle/z25UEF1XNL9YTx
SP9  

ร่วมส่งผลงาน ที่ลิงค์... 
https://forms.gle/tUCKw7nyTN6X
rJca9  

ร่วมส่งผลงาน ที่ลิงค์... 
https://forms.gle/WPgMw2r76eut
fN4s7  

สมัครทิ่ลิงค์ (สมัครแล้ว เข้าไลน์กลุ่มดว้ย) 
https://forms.gle/3YGXtmoLy5qGH134
6  

หมดเขตสมัคร/              
หมดเขตส่งผลงาน 

15 ส.ค. 2564 22 ส.ค. 2564 22 ส.ค. 2564 22 ส.ค. 2564 22 ส.ค. 2564 

วันแข่งขัน แข่งตอบปัญหาออนไลน์ผ่านระบบ quizizz 
รอบคัดเลือก 16 ส.ค. 2564 (11.00-12.00 
น.) 
รอบชิง 18 ส.ค. 2564 (11.00-12.00 น.) 

วิธีการ ส่งผลงานร่วมประกวด 
ตัดสินผลงาน: 23-29 ส.ค. 2564 

วิธีการ ส่งผลงานร่วมประกวด 
ตัดสินผลงาน: 23-29 ส.ค. 2564 

วิธีการ ส่งผลงานร่วมประกวด 
ตัดสินผลงาน: 23-29 ส.ค. 2564 

วิธีการ วาดภาพต่อหนา้กรรมการ 
วันที่แข่ง: 16 ส.ค. 2564 (9.00-12.00 น.) 
ทาง google meet 

ประกาศผล 19-20 ส.ค. 2564 30-31 ส.ค. 2564 30-31 ส.ค. 2564 30-31 ส.ค. 2564 30-31 ส.ค. 2564 

เงื่อนไข/รายละเอียด 1. แต่ละทีมใช้โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง  
   เครื่องที ่1 เป็นกลอ้งสังเกตการณ์ผ่าน
ระบบ google meet ตั้งกล้องเข้าหาผูแ้ข่งขัน  
   เครื่องที ่2 เป็นเครื่องมือในการตอบคำถาม
ผ่านระบบ Quizizz 
2. คำถาม ประกอบด้วย ฟิสกิส์ เคมี ชวีะ 
คณิต อย่างละ 5 ขอ้ รวม 20 ข้อ,  
3. ผู้เข้ารอบชิงฯ คือ 5 ทีมแรกที่ทำคะแนน
ได้สูงสุด ในรอบคัดเลือก  
4. ทุกรอบจะมีการถา่ยทอดสดผ่าน เพจ 
facebook "NKWIT science week 2021" 

คลิป VDO เลา่เรื่อง “การปรับตัวด้าน
การเรียนสร้างสรรค์ ในยุคโควิด” ความ
ยาว 1-2 นาที ไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้ตัด
ต่อ 
2. การส่ง ให้อัพโหลด VDO ขึ้นบน 
youtube แล้วคัดลอกลิงค์มาส่ง 

1. ภาพถ่ายต้องเกีย่วกับ เรื่องราว, 
วัตถุ, หรือ ปรากฏการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยจะเป็นสาขาใดก็ได้  
2. ตั้งชื่อและเขยีนบรรยายภาพ ให้
สอดคล้องกับหลักการวิทยาศาสตร์  
3. อนุญาตตกแตง่แสงสีในภาพภาพ
ได้ แต่ต้องไม่ ลบ ตัดต่อ หรือผสมรวม
กับภาพอื่นๆ 

Logo กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กำหนดให้มีคำว่า "NKWIT SCIENCE 
TEAM" และใช ้โปรแกรม หรือแอ
พลิเคชันในการออกแบบเท่านั้น 

1. วัสดุอุปกรณ์ กระดาษร้อยปอนด์ ขนาด 
A3 และ สีทีอ่นุญาต คือ สีที่ใช้นำ้เป็น
ตัวกลาง เช่น สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีอะคริลิก 
2. เปดิกล้องแขง่วาดภาพต่อหน้ากรรมการ
ทาง google meet วันที ่16 ส.ค. 2564 
เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ตามลิงค์ที่แจ้ง
ทางไลน์กลุ่ม (ให้เวลาวาด 3 ชัว่โมง) 
3. ส่งภาพถ่ายภาพที่วาดเสร็จแล้ว ทางไลน์
กลุ่ม 
  

การออกเกียรติบัตร นักเรียนท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-3 และรางวัลชมเชย อีก 2 รางวัลจะไดร้ับเกียรติบัตร  
คะแนนพิเศษ สำหรับนักเรียนทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้คะแนนพิเศษจากรายวิชาในกลุม่สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สิทธิ์การส่งผลงานเข้าประกวด นักเรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้มากกว่า  1 รายการ โดยแตล่ะรายการนักเรียนสามารถส่งได้เพียง 1 ผลงาน     
การละเมิดลิขสิทธิ์ การนำผลงานของผู้อื่นมาส่งประกวดจะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และจะถูกตัดสทิธ์ิการแข่งขัน 

https://forms.gle/yYNxNGo3sPvMG3oP6
https://forms.gle/qRUE6LS29T857otC6
https://forms.gle/z25UEF1XNL9YTxSP9
https://forms.gle/z25UEF1XNL9YTxSP9
https://forms.gle/tUCKw7nyTN6XrJca9
https://forms.gle/tUCKw7nyTN6XrJca9
https://forms.gle/WPgMw2r76eutfN4s7
https://forms.gle/WPgMw2r76eutfN4s7
https://forms.gle/3YGXtmoLy5qGH1346
https://forms.gle/3YGXtmoLy5qGH1346


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2564 

ลิงค์การสมัครแข่งขัน รายการต่างๆ  
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1. ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (สมคัรแล้ว เข้าไลน์กลุม่ด้วย)  

ม.ต้น https://forms.gle/yYNxNGo3sPvMG3oP6  

ม.ปลาย https://forms.gle/qRUE6LS29T857otC6   

2. คลิป VDO "Covid วัยทีน เรียนอย่างไรใหไ้ม่เบื่อ" (ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย) 

ร่วมส่งผลงาน ที่ลิงค์… https://forms.gle/z25UEF1XNL9YTxSP9   

3. ภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "ART IN SCIENCE" (ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย) 

ร่วมส่งผลงาน ที่ลิงค์... https://forms.gle/tUCKw7nyTN6XrJca9   

4. โลโก้ "NKWIT SCIENCE TEAM" (ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย) 

ร่วมส่งผลงาน ที่ลิงค์... https://forms.gle/WPgMw2r76eutfN4s7   

5. ภาพวาด "จินตนาการทางวิทยาศาสตร์" (ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย สมัครแล้ว เข้าไลน์กลุ่มด้วย) 

 (สมัครแล้ว เข้าไลน์กลุม่ด้วย) https://forms.gle/3YGXtmoLy5qGH1346  

  

https://forms.gle/yYNxNGo3sPvMG3oP6
https://forms.gle/qRUE6LS29T857otC6
https://forms.gle/z25UEF1XNL9YTxSP9
https://forms.gle/tUCKw7nyTN6XrJca9
https://forms.gle/WPgMw2r76eutfN4s7
https://forms.gle/3YGXtmoLy5qGH1346

