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หลักเกณฑ์การแข่งขันสร้างสรรค์งานวิศวกรรม 
ด้านโครงสร้างสะพานด้วยไม้ไอศกรีม 

งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

********************************************************************************************************** 
 
1. ลักษณะการแข่งขัน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนไม่เกิน 10 ทีม (สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน: รับจ ำนวนจ ำกัด) 
 

2.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.2 โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งได้ โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน (ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ไม่จ าเป็นต้องศึกษาอยู่ชั้นปีเดียวกัน สามารถคละชั้นปีได้) และอาจารย์ ผู้ควบคุมทีมละ 1 คน (ผู้ควบคุมทีมไม่มีสิทธิ์
ช่วยเหลือในการสร้างโครงสร้างระหว่างการแข่งขัน) 
 2.3 ในวันแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือ ชุดแบบฟอร์มของโรงเรียน 
 
3. รายละเอียดการแข่งขัน 
3.1 อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างสะพานจากไม้ไอศกรีม  
 (ส่วนที่ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให)้ 
 มีดังต่อไปนี้ 

- ไม้ไอศกรีม ไม่มากกว่า 360 ชิ้น  ขนาดยาว 113 มิลลิเมตร กว้าง 9 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร  
 - ไม้เสียบลูกชิ้น ไม่มากกว่า 160 ชิ้น  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.80 ± 0.1 มิลลิเมตร ยาว 200 มิลลิเมตร  
 - กระดาษกาว จ านวน 1 ม้วน  ขนาดกว้าง 24 มิลลิเมตร ยาว 20 หลา  
 - กาวร้อน จ านวน 5 หลอด  ขนาด 20 มิลลิลิตร  
 - ดอกสว่าน จ านวน 2 ดอก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.7 มิลลิเมตร (ส าหรับไม้เสียบลูกชิ้น)  
 - แท่งโลหะส าหรับใช้ใส่น้ าหนักในการทดสอบโครงสร้าง จ านวน 1 อัน  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ±0.2 

มิลลิเมตร ยาว 120 มิลลิเมตร มีรอยบากที่ก่ึงกลาง ดังรูปที่ 1 (ติดตั้งที่ต าแหน่งกึ่งกลางของโครงสร้าง)  
 

 
รูปที่ 1 ขนาดแท่งโลหะท่ีบริเวณจุดรับน้ าหนักบริเวณกึ่งกลางโครงสร้าง (หน่วยมิลลิเมตร) 

 
 (ส่วนที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเตรียมมาเอง)  
 มีดังต่อไปนี้ 
 - สว่านไฟฟ้า, ปลั๊กต่อไฟ, อุปกรณ์รองหรือเสริมช่วยในการเจาะรู เครื่องมือวัดขนาด และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประกอบโครงสร้าง (ให้คณะกรรมการตัดสินตรวจสอบก่อนเริ่มการแข่งขัน) 
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 3.2 รายละเอียดการประกอบโครงสร้าง 
 - ไม้ไอศกรีม และไม้เสียบลูกชิ้น จะสามารถตัด ต่อ ทาบ อย่างไรก็ได้  
 - ความยาวของโครงสร้าง วัดจากปลายด้านหนึ่งถึงปลายอีกด้าน ต้องยาว 1.20 ±0.01 เมตร  
 - ก าหนดความกว้างของโครงสร้าง มีความกว้างของโครงสร้าง 120 ±5 มิลลิเมตร บริเวณจุดรองรับแรงกระท า
ต่อโครงสร้าง ต้องมีแท่งโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ±0.2 มิลลิเมตร ยาว 120 มิลลิเมตร มีรอยบากที่กึ่งกลาง 
จ านวน 1 อัน ตรงบริเวณต าแหน่งกึ่งกลางของโครงสร้าง ส าหรับใช้ใส่น้ าหนักในการทดสอบโครงสร้าง โดยแท่งโลหะ
ดังกล่าว จะท าการชั่งน้ าหนักไว้แล้วก่อนการแข่งขัน และน ามาท าการหักน้ าหนักออกจากโครงสร้างที่ประกอบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  
 - วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ในการประกอบเป็นโครงสร้างต้องเป็นวัสดุ และอุปกรณ์ ซ่ึงมีชนิด และจ านวนไม่
มากกว่าที่ก าหนดให้  
 - อุปกรณ์เสริม ได้แก่ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษกาว และ กาวร้อน สามารถใช้ติดยึดบริเวณใดก็ได้ ต้องมี
ชนิด และจ านวนไม่มากกว่าที่ก าหนดให้  
 - สว่านที่จัดเตรียมมาสามารถใช้แบบใดก็ได้ และเครื่องมือประกอบการสร้าง ได้แก่ ปลั๊กต่อไฟ ตลับเมตร ฉาก 
ดินสอ คีม ฯลฯ จ านวนเท่าใดก็ได้ รวมทั้งสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์เสริมช่วยในการเจาะได้ (ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการตัดสินก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถใช้อุปกรณ์ได้) 
 - ระยะเวลาในการประกอบโครงสร้าง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. (สามารถรับประทานเครื่องดื่ม
และอาหารว่างในระหว่างแข่งขันได้) เมื่อประกอบโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แต่ละทีมส่งตัวแทนจับฉลากเพ่ือ
เรียงล าดับการทดสอบโครงสร้าง 
 
 3.3 รายละเอียดในการทดสอบโครงสร้าง 
 - โครงสร้างที่จะท าการทดสอบ ก่อนทดสอบจะท าการชั่งน้ าหนักที่ระดับความละเอียด 0.1 กรัม และจะท าการ
ติดตั้งเข้ากับเครื่องทดสอบและใส่น้ าหนักบรรทุก โดยผู้เข้าแข่งขันเอง และต้องทิ้งไว้ให้โครงสร้างรับน้ าหนักเป็น
เวลานาน 20 วินาที แล้วจึงใส่น้ าหนักเพ่ิมต่อไปได้ หากเพ่ิมน้ าหนักแล้ว โครงสร้างไม่สามารถรับน้ าหนักได้ จะไม่นับ
รวมน้ าหนักที่ใส่เพิ่มล่าสุด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
 - รูปแบบการทดสอบโครงสร้างจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทราบในวันแข่งขัน และหากมีการเปลี่ยนแปลง ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน โดยจะแจ้งให้ทราบโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 

4. เกณฑ์การตัดสิน 
ทีมที่ได้คะแนนรวม จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มากที่สุดเป็นผู้ชนะเลิศ และเรียงล าดับคะแนนลงมา 

ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดของเกณฑ์การตัดสินใน 3 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ประสิทธิภาพของโครงสร้าง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 
การตัดสินจะตัดสินจาก อัตราส่วนน้ าหนักบรรทุกต่อน้ าหนักโครงสร้างสุทธิ ซึ่งทีมที่โครงสร้างมีอัตราส่วน

น้ าหนักบรรทุกต่อน้ าหนักโครงสร้างสุทธิ มากที่สุด ได้คะแนนเต็ม 60 คะแนน และเรียงล าดับอัตราส่วนน้ าหนักบรรทุก
ต่อน้ าหนักโครงสร้างสุทธิลงมา จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ตามล าดับ  

ส่วนที่ 2 ความประหยัด (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
ปริมาณวัสดุ (M) พิจารณาจากน้ าหนักโครงสร้างสุทธิ (ไม่รวมน้ าหนักแท่งเหล็กต่างๆ ที่ใช้) คะแนนความ

ประหยัด 
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ส่วนที่ 3 ความรวดเร็วในการประกอบโครงสร้าง (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
ความรวดเร็วในการประกอบโครงสร้าง วัดเป็นจ านวนนาทีเต็มของนาที เศษของนาทีปัดออก การนับเริ่มตั้งแต่

เริ่มต้นประกอบโครงสร้างจนกระทั่งประกอบโครงสร้างเสร็จ และได้มีการแจ้งแก่คณะกรรมการตัดสินบันทึกเวลา โดย
แต่ละทีมต้องประกอบโครงสร้างให้เสร็จในเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง  
 
 

5. ก าหนดการการแข่งขันและสถานที่แข่งขัน 
 ก าหนดการแข่งขันและสถานที่แข่งขัน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561  
 - เวลา 08.00 – 08.30 น. รายงานตัวและตรวจอุปกรณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ (ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่
ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
 - เวลา 08.30 – 09.00 น. ฟังค าชี้แจงจากคณะกรรมการและรับอุปกรณ์การแข่งขัน 
 - เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้เข้าแข่งขันเริ่มด าเนินการประกอบโครงสร้างสะพานไม้ไอศกรีม (โดยจะมีกรรมการ
คอยตรวจสอบว่าผิดกติกาหรือไม่) ณ อาคารอเนกประสงค์  
 - เวลา 13.00 น. ทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุก ณ อาคารอเนกประสงค์ 
 หมายเหตุ: ก าหนดการการแข่งขันและสถานที่แข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และจะแจ้ง
ให้ผู้เข้าแข่งขันทราบโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
6. รางวัลการแข่งขัน 
 รางวัลชนะเลิศ   ทุนการศึกษา  700 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา  500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา  300 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 

หมายเหตุ มีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่  อ.นิติกร หลีชัย     โทร. 088-2673243    


