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ข้อกาหนดทั่วไป
1. การแข่งขันเป็นทีมแต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียนและครูที่ปรึกษาไม่เกินจานวนตามตารางข้างต้น
2. เกณฑ์การแข่งขันสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sillapa.net
3. โรงเรียนสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ทุกประเภทไม่เกินประเภทละ 1 ทีมในแต่ละกติกา
4. วิธีการและขั้นตอนการแข่งขันให้เป็นไปตามกติกาที่ สพฐ. กาหนด
5. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
6. กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกิจกรรมแข่งขัน ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกิจกรรมทีน่ ักเรียนตนเองเข้า
ร่วมแข่งขัน
7. หากมีคาถาม - คาตอบ (FAQ) ทางคณะกรรมการจะนาขึ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ www.sillapa.net
และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกติกาการแข่งขัน
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
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ความเป็นมา
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็น ประโยชน์ของการนาเครื่องบินมาเป็นสื่อ
และเครื่ องมือในการพั ฒ นาการเรีย นการสอนและให้ ความส าคัญ กับ การพั ฒ นาการคิดสร้างสรรค์ และการ
ออกแบบเทคโนโลยี การนาความรู้เกี่ยวกับหลักอากาศพลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มาบูรณาการกับสาระวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ศิลปะ และสาระวิชาอื่น ๆ อีกมากมายในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะ
และศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์อากาศยานให้ก้าวสู่สากลต่อไป การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.จะช่วย
กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องบินและอากาศ
ยานจ าลอง ในลั ก ษณะต่ า ง ๆ ที่ จ ะน าไปแข่ งขั น และแสดงศั ก ยภาพเด็ ก ไทยในเวที ระดั บ ประเทศในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อน และนั กเรี ย น แสดงศั กยภาพขีด ความสามารถ การน าความรู้ ด้ าน STEAM
มาสร้าง พัฒนาชิ้นผลงานผ่านกิจกรรมเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง และอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ
2. เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อน และนั ก เรี ย นตระหนั ก เห็ น ความส าคั ญ จ าเป็ น ต่ อ การพั ฒ นาให้ เท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ ผ่านสื่อ และกิจกรรมของการนาสื่อเครื่องบินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากลายได้อย่างมีคุณค่า
3. เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถของครู นักเรียน ด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วยความรู้ทางด้านอากาศยาน
4. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ทันต่อ
โลกเทคโนโลยียุคใหม่ในชีวิตประจาวันโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน
5. เพื่อค้นหาเด็กที่มีความสามารถด้านอากาศยาน เพื่อพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของสาขาอาชีพ
ด้านอากาศยานของประเทศต่อไป

กิจกรรมการแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 นี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดการแข่งขันความสามารถของนักเรียนทั้ง 3 ระดับ คือ
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. ระดับประถมศึกษา เป็นการแข่งขันเครื่องร่อน ประกอบด้วย 3 กติกา ดังนี้
1) เครื่องร่อนแบบเดินตาม
2) เครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง
3) เครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประกอบด้วย 2 กติกา ดังนี้
1) เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D)
2) เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การแข่ งขั น ทั ก ษะทางวิช าการ กิ จกรรมนั กบิ น น้ อย สพฐ. งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรีย น ครั้งที่ 69
ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ได้ ก าหนดให้ ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น จะต้ อ งสร้ า งและประกอบเครื่ อ งบิ น ด้ ว ยตนเองทุ ก ที ม
ซึ่ ง การประกอบเครื่ อ งบิ น จะท าให้ นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู้ แ ละฝึ ก ฝนประสบการณ์ แบบ Active Learning
เสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความชานาญ และได้รับประสบการณ์ตรง ดังต่อไปนี้
1. ด้านความรู้ นักเรียนนาความรู้มาใช้ในการสร้างผลงาน STEAM
1.1 Science ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ หลักพลศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่
พลังงานกลศาสตร์ วัสดุศาสตร์
1.2 Technology ความรู้ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การสืบค้น การสร้างแบบจาลอง การแสวงหา
แหล่งวัสดุ แหล่งผลิต และความรู้ที่มีอยู่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต
1.3 Engineering ทักษะเบื้องต้นและองค์ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการออกแบบ
ประกอบเครื่องร่อน เครื่องบิน ได้แก่
1) ทักษะในการใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐาน
2) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องบิน
3) ทักษะในการอ่านแบบแปลนและมาตราส่วนการวัด
4) ทักษะความรู้ด้านอากาศพลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หลักการบินเบื้องต้น
5) ทักษะการบังคับทิศทางของเครื่องบิน
1.4 Art ใช้ทักษะด้านศิลปะ เลือกวัสดุและวิธีการสร้างรูปแบบหรือสื่อความรู้อย่างสร้างสรรค์
1.5 Mathematic นาความรู้การคิดคานวณ มุม องศา มาตราส่วนมาใช้ในการออกแบบสร้าง
2. ด้านทักษะการบวนการการเรียนรู้
นาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการคิดที่เป็นระบบ ในการสร้างผลงานตามเงื่อนไขที่
กาหนด สามารถคิดแก้ปัญหา จนเกิดเป็นชิ้นผลงานได้ตามวัตถุประสงค์
3. ด้านคุณลักษณะผู้เรียน
- สามารถทางานและเรียนรู้การทางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ทางานร่วมกับคนอื่นได้ ตรงต่อเวลา
มีระเบียบ วินัย อดทน มีสมาธิ
-มีจิตวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ยอมรับในผลปฏิบัติ มีความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบคู่แข่งขัน มีน้าใจ
นักกีฬา
-เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แสวงหาสิ่งใหม่ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการปรับปรุงอยู่เสมอ
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เครื่องร่อนแบบเดินตาม

Walk along Glider
โดย สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
➢ ระดับชั้น

ป.1-ป.3 (อายุไม่เกิน 9 ปี ณ ปีการศึกษาปัจจุบัน) (เกิดระหว่างปี 2553-ปัจจุบัน)

➢ วัตถุประสงค์
ระหว่างการทากิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้ความรู้และทักษะ ดังนี้
✦ สามารถรออกแบบและสร้างเครื่องร่อนได้
✦ สามารถใช้เครื่องมือวัดและการคานวณหาพื้นเครื่องร่อนได้
✦ สามารถทดสอบและแก้ปัญหาให้ร่อนได้
✦ สามารถปฏิบัติการร่อนตามภารกิจที่กาหนดให้ได้
➢ เป้าหมายหมายการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ( Scientific Method ) สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกิด
การเรียนรู้ เกิดทักษะ คิดแก้ปัญหา เพื่อสร้างเครื่องร่อนแบบเดินตาม ที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์และพัฒนาขึ้น
➢ สาระสาคัญ
เครื่องร่อนแบบเดินตามเป็นเครื่องร่อนพื้นฐานที่ไม่มีแรงขับ (มอเตอร์หรือเครื่องยนต์) ขับเคลื่อนและบิน
ได้โดยอาศัยแรงยก (lift) การที่จะทาให้เครื่องร่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า จะต้องอาศัยแรงฉุดที่ได้มาจากน้าหนัก
ของเครื่องร่อนกระทาต่อแรงโน้มถ่ว งของโลกและเกิดจากแรงดันของกระแสอากาศที่เคลื่อนผ่านแผ่นวัสดุพื้น
เรียบ (board) ที่ผู้ควบคุมถือไว้ในลักษณะเอียงกับพื้นโลก เมื่อกระแสอากาศปะทะกับสิ่งกีดขวาง ก็จะเปลี่ยนทิศ
ทางการเคลื่อนที่ขึ้นด้านบน ทาให้เกิดแรงดันที่ปีกเครื่องร่อน และร่อนไปข้างหน้าโดยผู้เล่นจะสามารถบังคับ ให้
ไปในทิศทางใดก็ได้โดยการปรับมุมและองศาของแผ่นวัสดุพื้นเรียบ

รูปแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ
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➢ วัสดุและอุปกรณ์
✦ สาหรับผู้จัดกิจกรรม
o อุปกรณ์และจอภาพสาหรับฉายการจับเวลาในการประกอบสร้างและแข่งขัน
o จอภาพสาหรับแสดง สถิติและผลการแข่งขันของทุกทีมในขณะที่ทาการแข่งขัน
o คอมพิวเตอร์สาหรับการประมวลผล
o นาฬิกาหรือโปรแกรมจับเวลา
o เครื่องพิมพ์ (Printer) และกระดาษขนาด A4
o แบบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แบบลงทะเบียน , แบบบันทึกคะแนน, แบบสรุปผลการแข่งขัน ฯลฯ
o กรวยจราจรหรือสิ่งที่ใช้งานทดแทนได้ จานวน 5 อัน
o ห่วงวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(วัดจากขอบภายใน) 60 เซนติเมตร ขอบล่างห่วงสูงจากพื้น 0.70 เมตร
o ห่วงสามเหลี่ยมด้านเท่า มีความยาวด้านละ 80 เซนติเมตร ขอบล่างห่วงสูงจากพื้น 1.00 เมตร
o ห่วงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 70x70 เซนติเมตร ขอบล่างห่วงสูงจากพื้น 0.50 เมตร
o เสาสูง 1.70 เมตร มีคานสูงจากพื้น 1.20 เมตร ยาว 1.00 เมตร
o ฐานกรวยตั้งของห่วงขนาดต่างๆ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 20 เซนติเมตร
o แผ่นวัสดุพื้นเรียบ (board) จานวน 4 แผ่น ขนาด 50 x 50 เซนติเมตร
สาหรับผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้
o วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ไม่จากัด สามารถสไลด์แผ่นโฟม หรือวัสดุอื่นใดมาได้โดยให้มีขนาดไม่น้อยกว่า
ขนาด 15x20 เซนติเมตรและไม่เป็นวัสดุที่ตัดเตรียมหรือทาเครื่องหมายไว้โดยเฉพาะ
o กระดาษ A4 จานวน 2 แผ่น โดยแผ่นที่ 1 เอาไว้ดูในช่วงประกอบสร้าง และแผ่นที่ 2 นาส่งกรรมการ
ตัดสิน
o เครื่องมือในการประกอบสร้าง (เทปกาว ดินสอ, ปากกา, วงเวียน ฯลฯ )
o ไม่อนุญาตให้นาแบบเครื่องร่อนเข้ามาเป็นตัวอย่างในสนาม
➢ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
✦ รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน โดยแสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง และหนังสือรับรองชั้นเรียน)
(ปพ.7)
✦ ให้ผู้เข้าแข่งขัน เข้าไปนั่งในพื้นที่สาหรับการสร้างเครื่องร่อน
✦ ตรวจวัสดุ และอุปกรณ์ ที่ทีมเตรียมมาให้เป็นไปตามเงื่อนไข (ไม่อนุญาตให้นาแบบเข้ามาในพื้นที่
แข่งขัน)
✦ ทาแผนแบบ จานวน 2 แผ่น โดยแผ่นที่ 1 เอาไว้ดูในช่วงประกอบสร้าง และแผ่นที่ 2 ให้นาส่ง
กรรมการตัดสินพร้อมเครื่องร่อน
✦ กรรมการ จับเวลาเริ่มให้ทาการสร้างเครื่องร่อนพร้อมกัน และทดสอบภายในเวลา 30 นาที
✦ เมื่อหมดเวลาการประกอบสร้าง นาเครื่องร่อนส่งให้กรรมการทาสัญลักษณ์บนเครื่องบินร่อนที่มีสิทธิ์เข้า
แข่งขัน
✦ กรรมการชี้แจงลาดับการแข่งขัน
✦ ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจาที่และปล่อยเครื่องร่อนด้วยอุปกรณ์ปล่อย
✦
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✦
✦
✦
✦

ทีมแข่งขันต้องตอบคาถามทางวิชาการที่กรรมการกาหนด
แต่ละทีมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนจะร่อนทีมละ 2 รอบ โดย 1 รอบจะแข่งขันเรียงลาดับจากทีมแรกจนถึง
ทีมสุดท้าย (ใช้เวลาไม่เกิน 120 วินาที ในแต่ละรอบ)
เมื่อทีมแข่งขันเสร็จในแต่ละรอบให้กรรมการแจ้งผลสถิติการแข่งขันให้ทีมพร้อมทั้งลงชื่อรับทราบสถิติ
การแข่งขันและกรรมการทาการบันทึกสถิติสาหรับใช้ในการคิดคะแนนต่อไป
เมื่อจบการแข่งขันในแต่ละรอบ ให้ผู้เข้าแข่งขันนาเครื่องร่อนไปให้กรรมการตรวจคุณสมบัติ และให้ลง
ชื่อรับทราบผลการตรวจสอบ

➢ ขั้นการแข่งขัน (แบบผจญภัย)
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 1 พร้อมแล้วกดเวลาเริ่ม (ปฏิบัติภารกิจภายในเวลา 120 วินาทีต่อทีม) เริ่มบังคับ
เครื่องร่อนไปตามเส้นทางที่กาหนด โดยจะต้องผ่านเส้นทางที่กาหนดดังนี้
1. หลัก/กรวย หมายเลข 1 ให้บังคับเครื่องร่อนอ้อมหลัก/กรวยไปตามแนวเส้นทางที่กาหนด
2. ห่วงกลมหมายเลข 2 ต้องบังคับให้เครื่องร่อนลอดห่วงโดยที่ผู้แข่งขันต้องอ้อมห่วงออกไปรับเมื่อเครื่อง
ร่อนพ้นห่วงออกไปแล้ว แล้วบังคับเครื่องร่อนไปยังกรวยลาดับถัดไป ถ้าห่วงล้มถือว่า ได้ 0 คะแนน ในจุดนี้กรณี
ผ่านจะได้ 5 คะแนน
3. หลัก/กรวย หมายเลข 3 ให้บังคับเครื่องร่อนอ้อมหลัก/กรวยไปตามเส้นทางที่กาหนด
4. ห่วงสามเหลี่ยมหมายเลข 4 ต้องบังคับให้เครื่องร่อนลอดห่วงโดยที่ผู้แข่งขันต้องอ้อมห่วงออกไปรับ
เมื่อเครื่องร่อนพ้นห่วงออกไปแล้ว แล้วบังคับเครื่องร่อนไปยังกรวยลาดับถัดไป ถ้าห่วงล้มถือว่าได้ 0 คะแนน
ในจุดนี้ กรณีผ่านจะได้ 7 คะแนน
5. หลัก/กรวยหมายเลข 5 ให้บังคับเครื่องร่อนอ้อมหลัก/กรวยไปตามเส้นทางที่กาหนด
6. ห่วงสี่เหลี่ยมหมายเลข 6 ต้องบังคับให้เครื่องร่อนลอดห่วงโดยที่ผู้แข่งขันต้องอ้อมห่วงออกไปรับเมื่อ
เครื่องร่อนพ้นห่วงออกไปแล้ว แล้วบังคับเครื่องร่อนไปยังคานลาดับถัดไป ถ้าห่วงล้มถือว่า ได้ 0 คะแนน ในจุดนี้
กรณีผ่านจะได้ 9 คะแนน
7. หลัก/กรวยหมายเลข 7 ให้บังคับเครื่องร่อนอ้อมหลัก/กรวยไปตามเส้นทางที่กาหนด
8. คานหมายเลข 8 จะต้องบังคับเครื่องร่อนให้ข้ามคานที่กาหนดโดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องลอดใต้คาน
ออกไปรับเครื่องร่อนเท่านั้น (ห้ามวิ่งอ้อมเสา) แล้วบังคับเครื่องร่อนไปยังกรวยลาดับถัดไป
9. หลัก/กรวยหมายเลข 9 ให้บังคับเครื่องร่อนอ้อมหลัก/กรวย ไปตามเส้นทางที่กาหนดเพื่อกลับไปยัง
จุดเริ่มต้น และส่งเครื่องร่อนให้กับผู้เข้าแข่งขันคนที่ 2 ณ ตาแหน่งที่กาหนด โดยที่เครื่องร่อนยังอยู่ในอากาศ ผู้
เข้าแข่งขันคนที่ 2 จะต้องบังคับเครื่องร่อนผ่านเส้นทางที่กาหนดหมายเลขที่ 1-9 อีกครั้ง จับเครื่องร่อนและกด
หยุดเวลา
10. ผู้เข้าแข่งสามารถข้ามภารกิจใดก็ได้ถ้าไม่ต้องการคะแนนและสามารถบังคับเครื่องร่อนผ่านเส้นทาง
ที่กาหนดไปทาภารกิจต่อไปได้แต่ไม่สามารถย้อนกลับมาทาภารกิจก่อนหน้าได้
11. ในกรณีที่ผู้แข่งขันคนใดทาภารกิจไม่สาเร็จ ผู้แข่งขันคนนั้นสามารถขอ Retry เพื่อเริ่มการแข่งขัน
ใหม่ ณ จุดเริ่มต้น โดยให้เซ็ตคะแนนใหม่เป็น “0” ทุกครั้งที่ขอ Retry แล้วเริ่มบันทึกคะแนนการแข่งขันใหม่
โดยกรรมการยังคงจับเวลาต่อไป พร้อมทั้งบันทึกจานวน Retry ที่เกิดขึ้นเพื่อนาไปตัดสินผลการแข่งขันในกรณี
ผลคะแนนและเวลาเท่ากัน
12. หากผู้เข้าแข่งขันทาภารกิจไม่สาเร็จหลังหมดเวลาการแข่งขัน ให้คิดเวลาเต็ม 120 วินาที
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ภาพจาลองสนามแข่งขัน Walk along Glider
(คณะกรรมการสนามสามารถปรับเปลี่ยนสนามแข่งขันให้เหมาะสมกับพื้นที่)

ภาพจาลองสนามแข่งขัน Walk-along Glider
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➢ การวัดและประเมินผล
 การร่อนในอากาศให้บันทึกคะแนนแต่ละจุด
 แต่ละทีมใช้ระยะเวลาในการแข่งขันแต่ละครั้งภายในเวลา 120 วินาที
 ในกรณีหมดเวลา กรรมการจะให้สัญญาณ ทีมแข่งขันจะได้คะแนนตามภารกิจที่ผ่านมา
 แต่ละทีมจะแข่งขันได้ 2 ครั้ง โดยนาคะแนนรวมรอบทีด
่ ีที่สุด
 กรณีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาเวลาในการแข่งในรอบที่น้อยที่สุดของทีมนั้นๆ หากคะแนนและเวลา
เท่ากันให้พิจารณาจานวนการขอ Retry ทีมที่มีจานวนการขอ Retry น้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
 การออกแบบและสร้างเครื่องร่อนแบบเดินตาม
20 คะแนน
- ส่งแบบแผ่นที่ 2 ให้กับกรรมการ
= 10 คะแนน
- สร้างเครื่องร่อนตรงตามแบบ
= 10 คะแนน
 การวัดและการคานวณ
10 คะแนน
- สามารถใช้เครื่องมือวัดหาพื้นที่เครื่องร่อนเดินตามได้
= 5 คะแนน
- ระบุขนาดพร้อมระบุหน่วยของเครื่องร่องเดินตามลงในแบบได้ถูกต้อง= 5 คะแนน
 การทดสอบ
10 คะแนน
- ตอบคาถามจากใบงาน
= 10 คะแนน



การปฏิบัติภารกิจตามเงื่อนไขที่กาหนด
สถานีที่ 1 ลอดห่วงกลม
สถานีที่ 2 ลอดห่วงสามเหลี่ยม
สถานีที่ 3 ลอดห่วงสี่เหลี่ยม
สถานีที่ 4 ข้ามคาน
คะแนนเต็ม รวมทั้ง 2 คน

=
=
=
=
=

60 คะแนน
5 คะแนน
7 คะแนน
9 คะแนน
9 คะแนน
60 คะแนน

การทดสอบสมรรถนะของเครื่องร่อนหลังประกอบเสร็จแล้ว ต้องขออนุญาตกรรมการและทดสอบ
ในพื้นที่ที่กรรมการกาหนดเท่านั้น
➢ กาหนดเวลา
 เวลาในการสร้างเครื่องร่อนและทดสอบสมรรถนะภายในเวลา 30 นาที
 เวลาจัดการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับจานวนทีม
➢ สถานที่จัดกิจกรรม
 สถานที่นั่งสาหรับการสร้างเครื่องร่อน (อาจใช้โต๊ะในห้องเรียนหรือพื้นที่นั่งกับพื้นที่นั่ง โดยผู้เข้าแข่งขัน
สามารถเตรียมโต๊ะมาได้)
 ให้ทาการแข่งขันในอาคาร สนามกีฬาในร่ม หรือพื้นที่ซึ่งมีลักษณะภายในอาคาร (indoor) ไม่มีสิ่งกีด
ขวางที่เป็นอุปสรรคในการแข่งขัน มีขนาดกว้าง - ยาว กว้างขวางพอที่จะจัดการแข่งขันได้ ที่มีหลังคา
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บังแดด - ฝน มีฝาผนังปิดรอบด้าน กระแสลมจากภายนอก ไม่สามารถพัดเข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่ทา
การแข่งขันและในบริเวณสนามแข่งขันได้ พร้อมทั้งมีแผ่นป้าย แสดง หรือแจ้งพื้นที่กิจกรรมต่างๆ
แสดงให้เห็นชัดเจน
➢ คณะกรรมการ
✦ กรรมการวิชาการและตรวจแบบ
อย่างน้อย
จานวน 3 คน*
✦ กรรมการประจาจุดตัดสินการแข่งขัน
อย่างน้อย
จานวน 11 คน*
✦ กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องร่อนบันทึกคะแนน
อย่างน้อย
จานวน 2 คน
✦ กรรมการจัดลาดับและเรียกทีมเข้าแข่งขัน
อย่างน้อย
จานวน 1 คน
✦ กรรมการรายงานตัวและประมวลผลคะแนน
อย่างน้อย
จานวน 2 คน
✦ กรรมการจับเวลา
อย่างน้อย
จานวน 3 คน
✦ คณะทางานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้จัดกิจกรรม
หมายเหตุ
จานวนคณะกรรมการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เครื่องหมาย * สาคัญ

o

➢ รางวัลและเกียรติบัตร
o เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จะต้องได้คะแนน
80 - 100
o เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จะต้องได้คะแนน
70 - 79
o เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง จะต้องได้คะแนน
60 - 69
ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
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โรงเรียน.........................................................
สพป. ............................................................
ลาดับที่..........................................................
วันที่........./............../.............
ใบงาน Walk along (10 คะแนน)
1. ขณะทีน่ ักเรียนทดสอบสมรรถนะเครื่องร่อนแบบ Walk - along ที่นักเรียนสร้าง พบปัญหาการร่อน
อย่างไรบ้าง และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร ให้เครื่องร่อนแบบ Walk - along ดีขึ้น( 10 คะแนน )
1.ปัญหาที่พบ
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ..........
2.วิธีการแก้ปัญหา
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ............
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การแข่งขันเครื่องร่อน
ประเภทร่อนนานยิงยาง
โดย สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
➢ ระดับชั้น
➢ ป.4-ป.6
➢ วัตถุประสงค์
ระหว่างการทากิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้ความรู้และทักษะ ดังนี้
➢ สามารถรออกแบบและสร้างเครื่องร่อนได้
➢ สามารถใช้เครื่องมือวัดและการคานวณหาพื้นเครื่องร่อนได้
➢ สามารถทดสอบและแก้ปัญหาให้ร่อนได้
➢ สามารถปฏิบัติการร่อนตามภารกิจที่กาหนดให้ได้
➢ เป้าหมายหมายการเรียนรู้
การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทยิงยาง คือการสร้างเครื่องร่อนที่ใช้พลังงานศักย์จากแรงส่ง โดยสร้าง
เครื่องร่อนจากวัสดุที่กาหนดไว้ นักเรียนต้องออกแบบเครื่องร่อนให้สามารถปล่อยออกจากด้ามถือยิงยาง เพื่อหา
สมรรถนะอัตราร่อนที่ดีที่สุด
➢ สาระสาคัญ
เครื่องร่อนมีลักษณะเหมือนเครื่องบินที่ไม่มีระบบกาลังขับเคลื่อนในตัวเอง ซึ่งอาศัยแรงยกจากหลัก
อากาศพลศาสตร์ มีแรงกระทา 3 แรง คือแรงโน้มถ่วงกระทากับน้าหนัก แรงยกกระทาในแนวตั้งฉากกับปีก
และแรงต้าน จากรูปทรงและแรงปะทะ

ภาพแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ
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➢ วัสดุและอุปกรณ์
แต่ละทีมจะต้องเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้
 สาหรับผู้จัดกิจกรรม
o อุปกรณ์ และจอภาพพร้อมโปรแกรมสาหรับฉายการจับเวลาในการประกอบสร้าง
o จอภาพสาหรับแสดง สถิติและผลการแข่งขันของทุกทีมในขณะที่ทาการแข่งขัน
o คอมพิวเตอร์สาหรับการประมวลผล
o นาฬิกาจับเวลา
o เครื่องพิมพ์ (Printer) และกระดาษขนาด A4
o กระดาษเขียนแบบขนาด A3
o แบบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แบบลงทะเบียน , แบบบันทึกคะแนน, แบบสรุปผลการแข่งขัน ฯลฯ
o อุปกรณ์ปล่อยเครื่องร่อน ประกอบด้วย ด้ามถือ ความยาวไม่เกิน 10 เซนติเมตร ใช้เกี่ยวยางวงรัด
ของวงใหญ่ จานวน 1 เส้น
 สาหรับผู้เข้าแข่งขัน
o เตรียมไม้ หรือวัสดุชนิดอื่นใดๆ ต้องมีขนาดใหญ่และยาวกว่าแบบที่สร้าง ในอัตราส่วนจริง
o อุปกรณ์ และเครื่องมือ สาหรับประกอบสร้าง
o ผู้เข้าแข่งขันต้องออกแบบเครื่องร่อนให้มีจุดเกี่ยวยางเพื่อสามารถยิงได้

รูปแสดงด้ามยางยิง

รูปแสดงตัวอย่างการปล่อยเครื่องร่อน
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
o รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน และตรวจบัตรประจาตัวประชาชนและใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
o ตรวจวัสดุ และอุปกรณ์ ที่แต่ละทีมเตรียมมาให้เป็นไปตามเงื่อนไข
o ผู้เข้าแข่งขัน เข้าไปนั่งในพื้นที่สาหรับการสร้างเครื่องร่อน
o กรรมการ จับเวลาเริ่มให้ทาการสร้างเครื่องร่อนพร้อมกัน
o เมื่อหมดเวลาการประกอบสร้าง กรรมการชี้แจงลาดับการแข่งขัน
o กรรมการประกาศพื้นที่สนามการแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ
o แต่ละทีมสามารถปล่อยเครื่องร่อนได้ 2 รอบ โดย 1 รอบจะแข่งขันเรียงลาดับจากทีมแรกจนถึงทีม
สุดท้าย
o เมื่อทีมแข่งขันเสร็จในแต่ละรอบให้กรรมการแจ้งผลการแข่งขันให้ทีมและกรรมการบันทึกคะแนน
ทราบ
o ในระหว่างการยิงเครื่องร่อนขึ้นต้องไม่มีชิ้นส่วนใดของเครื่องร่อนหลุดออก

➢ ข้อตกลงเฉพาะการแข่งขัน
 เริ่มจับเวลาเมื่อเครื่องร่อนหลุดจากมือและหยุดเวลาเมื่อเครื่องร่อนสัมผัสพื้น โดยเครื่องร่ อนต้องอยู่ในพื้นที่
สนามการแข่งขัน และนับเวลาการร่อน
➢ การตัดสินการแข่งขัน
✦ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. การออกแบบและสร้างเครื่องร่อนประเภทร่อนนานยิงยาง
20 คะแนน
1.1 แผนแบบเครื่องร่อน
= 10 คะแนน
1.2 สร้างเครื่องร่อนตรงตามแผนแบบ
= 10 คะแนน
2. การวัดและการคานวณ
10 คะแนน
2.1 สามารถใช้เครื่องมือวัดหาพื้นปีกเครื่องร่อนได้
= 5 คะแนน
2.2 ระบุขนาดพร้อมระบุหน่วยของเครื่องร่องลงในแบบได้ถูกต้อง = 5 คะแนน
3. ประเมินการตอบคาถามในใบงาน
10 คะแนน
4. คะแนนการร่อนนาน 60 คะแนน จากเวลาการร่อนที่ดีที่สุดจากการร่อน 2 ครั้ง
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจทุกทีมมีความหมาย จึงกาหนด ข่วงคะแนนเป็น 5 ชั้น จากสูตร ดังนี้
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กลุ่มเวลาที่ 5 (………-เวลาสูงสุด)
กลุ่มเวลาที่ 4 (………-……..)
กลุ่มเวลาที่ 3 (………-……..)
กลุ่มเวลาที่ 2 (………-……..)
กลุ่มเวลาที่ 1 (เวลาต่าสุด-……..)

ได้คะแนน 60.0 (52.7+7.5) คะแนน
ได้คะแนน 52.5 (45.0+7.5) คะแนน
ได้คะแนน 45.0 (37.5+7.5) คะแนน
ได้คะแนน 37.5 (30.0+7.5) คะแนน
ได้คะแนน 30.0 (30.0+0.0) คะแนน

การพิจารณา กลุ่มเวลาจากการร่อน คัดจากเวลาต่าสุดของกลุ่มแข่งขัน และเวลาสูงสุดของกลุ่มแข่งขัน แบ่งกลุ่ม
เวลา 5 ระดับ

อ้างอิง: ค่าอันตรภาค (Interval Scale) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ คณะ, 2549 : 129) ใช้สูตรการคานวณความ
กว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้
➢ เงื่อนไข
 นาวัสดุ อุปกรณ์ มาสร้างเครื่องร่อนพร้อมกันในสนามแข่งขัน
 ห้ามนาเครื่องมือยกองศาปีกสาเร็จรูปมาใช้ แต่สามารถประดิษฐ์ขึ้นในสนามช่วงการแข่งขันได้
 ปีกเครื่องร่อน วัดในขณะกางปีก (Wing Span) ไม่เกิน 30 เซนติเมตร พื้นที่ปีก (Wing Area) ไม่เกิน 300
ตารางเซนติเมตร
 สร้างได้ไม่จากัดจานวนภายในเวลาที่กาหนด
 ห้ามใช้แท่งคาร์บอน, ก้านลูกโป่ง
 วัสดุธรรมชาติ ที่นามาสร้างเครื่องร่อนได้ แต่ต้องมีขนาดกว้าง และยาวกว่าก่อนประกอบสร้าง
 ไม่อนุญาตให้นาแบบเครื่องร่อนทุกรูปแบบ และทุกประเภทเข้ามาเป็นตัวอย่างในสนามแข่งขัน
 ขณะยิงเครื่องร่อนต้องไม่มีชิ้นส่วนของเครื่องร่อนหลุดออก ถ้ามีชิ้นส่วนใดๆหลุดจะได้ 0 คะแนน ในรอบ
นั้น
 เมือ
่ ยางยิงปล่อยเครื่องร่อนเกิดขาด และเครื่องร่อนยังอยู่ที่มือผู้แข่งขัน สามารถเปลี่ยนยางยิงได้แต่ไม่
เกิน 2 ครั้ง
 เมื่อเครื่องร่อนสัมผัสพื้น เป็นการสิ้นสุดภารกิจและเครื่องร่อนต้องอยู่ในพื้นที่สนามแข่งขัน ( ในกรณีที่มี
ส่วนประกอบของเครื่องร่อนอยู่บนเส้นขอบสนาม ให้ถือว่านับเวลารอบนั้น)
➢ กาหนดเวลา 2 ชั่วโมง
 เวลาในการสร้างเครื่องร่อนและทดสอบพร้อมปรับสภาพเครื่องร่อน ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
• เวลาในการทาแผนแบบ
20 นาที
• ปฏิบัติการสร้างเครื่องร่อน
60 นาที
• ทดสอบสมรรถนะการบินและปรับแต่ง
20 นาที
• เขียนตอบใบงาน
20 นาที
 เวลาจัดการแข่งขันขึ้นอยู่กับจานวนทีม
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➢ สถานที่จัดกิจกรรม
✦ สถานที่นั่งสาหรับการสร้างเครื่องร่อน (อาจใช้โต๊ะในห้องเรียน หรือพื้นที่นั่งกับพื้นโดยผู้แข่งขันสามารถ
เตรียมโต๊ะมาได้)
✦ สถานที่จัดการแข่งขัน มีพื้นที่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจของกิจกรรมการแข่งขันได้ และกันกระแสลม
พัดภายในอาคารได้
➢ คณะกรรมการ
✦ กรรมการวิชาการและตรวจแบบ
อย่างน้อย
จานวน 3 คน*
✦ กรรมการประจาจุดตัดสินการแข่งขัน
อย่างน้อย
จานวน 5 คน
✦ กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องร่อนบันทึกคะแนน
อย่างน้อย
จานวน 2 คน
✦ กรรมการจัดลาดับและเรียกทีมเข้าแข่งขัน
อย่างน้อย
จานวน 1 คน
✦ กรรมการรายงานตัวและประมวลผลคะแนน
อย่างน้อย
จานวน 2 คน
✦ กรรมการจับเวลา
อย่างน้อย
จานวน 3 คน*
✦ คณะทางานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้จัดกิจกรรม
หมายเหตุ จานวนคณะกรรมการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เครื่องหมาย * สาคัญ
➢ รางวัลและเกียรติบัตร
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จะต้องได้คะแนน
80 - 100
คะแนน
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จะต้องได้คะแนน
70 - 79
คะแนน
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง จะต้องได้คะแนน 60 - 69
คะแนน
ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
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โรงเรียน.........................................................
สพป. ............................................................
ลาดับที่..........................................................
วันที่........./............../.............
ใบงาน
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง (10 คะแนน)
1. ขณะที่นักเรียนทดสอบสมรรถนะเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยางที่นักเรียนสร้าง พบปัญหาการร่อน
อย่างไรบ้าง และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร ให้เครื่องร่อนประเภทร่อนนานยิงยางดีขึ้น( 10 คะแนน )
1.ปัญหาที่พบ
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ....................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2.วิธีการแก้ปัญหา
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ......................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ............................................
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(10 คะแนน)
ใบบันทึกคะแนนการเขียนแบบการประกวดและแข่งขันเครื่องบิน สพฐ.
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ประเภท เครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง และเครื่องบินสี่ช่องสัญญาณ (ทุกประเภทการแข่งขัน)
ระดับชั้น  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน.........................................................สังกัดเขต (สพป./สพม.) ...................................................................
จังหวัด..................................................................ระดับเขต/ภาค ..........................................................................
เกณฑ์

1. ภาพฉายไม่น้อยกว่า
สามด้าน

หัวข้อของการพิจารณา

การปฏิบัติ

ภาพฉายไม่น้อยกว่าสามด้าน
ความสัมพันธ์ของรูปด้านถูกต้อง
การกาหนดขนาด
2. ขนาดของชิ้นงานที่สาเร็จ
การปฏิบัติ
ตรงต่อความสนใจกับตัว
วัดส่วนของลาตัว ปีก และหาง
เลขที่เขียนไว้ในแบบ
3. ความถูกต้องของมาตรา
การปฏิบัติ
ส่วนขนาดตัวเลขที่เขียนลง
ในแบบตรงกับมาตราส่วนที่ วัดส่วนของลาตัว ปีก และหาง
กาหนด
4. ความถูกต้องของเส้นที่
การปฏิบัติ
เขียน
ประเภทของเส้น / ลักษณะของเส้น
น้าหนัก ความชัดเจนและความสะอาด
5. ตารางประกอบแบบ
การปฏิบัติ
Title Box
ชื่อชิ้นงาน
ชื่อโรงเรียน
ชื่อผู้เขียน
มาตราส่วน
หน่วยที่ใช้เขียนแบบ
ระบบที่เขียนแบบ
แสดงรายชิ้นส่วนของเครื่องบิน
ระบุ/ชี้บอกชิ้นส่วนของเครื่องบิน
แสดงรายละเอียดของสมรรถนะ
รวม
คะแนนที่ได้

น้าหนักคะแนน


10%
5%
5%


ได้

ได้

20%


ได้

20%


ได้

20%

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
4%
100%

ได้

หมายเหตุ

มี/สมบูรณ์



มี/สมบูรณ์

มี/ไม่สมบูรณ์



มี/ไม่สมบูรณ์

ไม่มี



ไม่มี







มี/สมบูรณ์

มี/ไม่สมบูรณ์

ไม่มี







มี/สมบูรณ์

มี/ไม่สมบูรณ์

ไม่มี







มี/สมบูรณ์











มี/ไม่สมบูรณ์











ไม่มี











ลงชื่อกรรมการผู้บันทึกคะแนน................................................................
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ตัวอย่างในการเขียนแบบประกอบเครื่องร่อน
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การแข่งขันเครื่องร่อน
ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ
โดย สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
➢ ระดับชั้น
ป.4-ป.6
➢ วัตถุประสงค์
ระหว่างการทากิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้ความรู้และทักษะ ดังนี้
➢ สามารถรออกแบบและสร้างเครื่องร่อนได้
➢ สามารถใช้เครื่องมือวัดและการคานวณหาพื้นเครื่องร่อนได้
➢ สามารถทดสอบและแก้ปัญหาให้ร่อนได้
➢ สามารถปฏิบัติการร่อนตามภารกิจที่กาหนดให้ได้
➢ เป้าหมายการเรียนรู้
เพื่ อให้ ผู้ เข้าร่ว มแข่งขันใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ( Scientific Method ) สร้างความรู้ ความเข้า ใจ
เกิดการเรียนรู้เกิดทักษะ คิดแก้ปัญหา เพื่อสร้างเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ที่ผู้เข้าร่ วมแข่งขันประดิษฐ์และ
พัฒนา ขึ้นเอง
➢ สาระสาคัญ
o เมื่อความเร็วของกระแสอากาศที่ไหลผ่านปีกซึ่งมีส่วนโค้งที่แตกต่างกัน พื้นที่ผิวปีกส่วนบนที่เป็นส่วน
โค้งมีความเร็วของกระแสอากาศมากกว่าด้านล่าง ทาให้เกิดแรงยกจากความดันที่แตกต่างกันที่ปีก ตามหลักของ
เบอร์นูลลี่ เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น ความดันลดลง ในทางตรงกันข้าม เมื่อความเร็วลดลง ความดันเพิ่มขึ้น

ภาพแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ
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➢ วัสดุและอุปกรณ์
แต่ละทีมจะต้องเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้
✦ สาหรับผู้จัดกิจกรรม
o อุปกรณ์และจอภาพสาหรับฉายการจับเวลาในการประกอบสร้างและแข่งขัน
o จอภาพสาหรับแสดง สถิติและผลการแข่งขันของทุกทีมในขณะที่ทาการแข่งขัน
o คอมพิวเตอร์สาหรับการประมวลผล
o นาฬิกาหรือโปรแกรมสาหรับจับเวลา
o เครื่องพิมพ์ (Printer) และกระดาษขนาด A4
o กระดาษเขียนแบบขนาด A3
o แบบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แบบลงทะเบียน , แบบบันทึกคะแนน, แบบสรุปผลการแข่งขัน ฯลฯ
o อุปกรณ์ปล่อยเครื่องร่อนปล่อยด้วยมือเท่านั้น


สาหรับผู้เข้าแข่งขัน
o เตรียมไม้ หรือวัสดุชนิดอื่นใดๆ ต้องมีขนาดใหญ่และยาวกว่าแบบที่สร้าง ในอัตราส่วนจริง
o อุปกรณ์ และเครื่องมือ สาหรับประกอบสร้าง



ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
o รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน และตรวจบัตรประจาตัวประชาชนและใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
o ตรวจวัสดุ และอุปกรณ์ ที่แต่ละทีมเตรียมมาให้เป็นไปตามเงื่อนไข
o ผู้เข้าแข่งขัน เข้าไปนั่งในพื้นที่สาหรับการสร้างเครื่องร่อน
o กรรมการ จับเวลาเริ่มให้ทาการสร้างเครื่องร่อนพร้อมกัน
o เมื่อหมดเวลาการประกอบสร้าง กรรมการชี้แจงลาดับการแข่งขัน
o กรรมการประกาศพื้นที่สนามการแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ
o แต่ละทีมสามารถปล่อยเครื่องร่อนได้ 2 รอบ โดย 1 รอบจะแข่งขันเรียงลาดับจากทีมแรกจนถึงทีม
สุดท้าย
o เมื่อทีมแข่งขันเสร็จในแต่ละรอบให้กรรมการแจ้งผลการแข่งขันให้ทีมและกรรมการบันทึกคะแนน
ทราบ
o ในระหว่างการยิงเครื่องร่อนขึ้นต้องไม่มีชิ้นส่วนใดของเครื่องร่อนหลุดออก
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➢ การตัดสินการแข่งขัน
✦ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
5. การออกแบบและสร้างเครื่องร่อนประเภทร่อนนานยิงยาง
20 คะแนน
5.1 แผนแบบเครื่องร่อน
= 10 คะแนน
5.2 สร้างเครือ่ งร่อนตรงตามแผนแบบ
= 10 คะแนน
6. การวัดและการคานวณ
10 คะแนน
6.1 สามารถใช้เครื่องมือวัดหาพื้นปีกเครื่องร่อนได้
= 5 คะแนน
6.2 ระบุขนาดพร้อมระบุหน่วยของเครื่องร่องลงในแบบได้ถูกต้อง
= 5 คะแนน
7. ประเมินการตอบคาถามในใบงาน
10 คะแนน
8. คะแนนการร่อนนาน 60 คะแนน จากเวลาการร่อนที่ดีที่สุดจากการร่อน 2 ครั้ง
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจทุกทีมมีความหมาย จึงกาหนด ข่วงคะแนนเป็น 5 ชั้น จากสูตร ดังนี้

กลุม่ เวลาที่ 5 (………-เวลาสูงสุด)
กลุ่มเวลาที่ 4 (………-……..)
กลุ่มเวลาที่ 3 (………-……..)
กลุ่มเวลาที่ 2 (………-……..)
กลุ่มเวลาที่ 1 (เวลาต่าสุด-……..)

ได้คะแนน 60.0 (52.7+7.5) คะแนน
ได้คะแนน 52.5 (45.0+7.5) คะแนน
ได้คะแนน 45.0 (37.5+7.5) คะแนน
ได้คะแนน 37.5 (30.0+7.5) คะแนน
ได้คะแนน 30.0 (30.0+0.0) คะแนน

การพิจารณา กลุ่มเวลาจากการร่อน คัดจากเวลาต่าสุดของกลุ่มแข่งขัน และเวลาสูงสุดของกลุ่มแข่งขัน แบ่งกลุ่ม
เวลา 5 ระดับ

อ้างอิง: ค่าอันตรภาค (Interval Scale) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ คณะ, 2549 : 129) ใช้สูตรการคานวณความ
กว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้
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➢ เงื่อนไข
 นาวัสดุ อุปกรณ์ มาสร้างเครื่องร่อนพร้อมกันในสนามแข่งขัน
 เครื่องมือช่วยประกอบสร้าง ต้องมาประดิษฐ์ขึ้นในสนามช่วงการแข่งขันเท่านั้น ห้ามนาที่สาเร็จมาใช้
 ปีกเครื่องร่อนวัดในขณะปีกกาง (Wing Span) ไม่เกิน 50 เซนติเมตร พื้นที่ปีก (Wing Area) ไม่เกิน 640
ตารางเซนติเมตร
 น้าหนักรวมของเครื่องร่อน ไม่ต่ากว่า 12 กรัม
 สร้างได้ไม่จากัดจานวนภายในเวลาที่กาหนด
 ห้ามใช้แท่งคาร์บอน, ก้านลูกโป่ง
 วัสดุธรรมชาติ ที่นามาสร้างเครื่องร่อนได้ แต่ต้องมีขนาดกว้าง และยาวกว่า ก่อนประกอบสร้าง
 ไม่อนุญาตให้นาแบบเครื่องร่อนทุกรูปแบบ และทุกประเภทเข้ามาเป็นตัวอย่างในสนามแข่งขัน
 ขณะปล่อยเครื่องร่อนออกจากมือ ต้องไม่มีชิ้นส่วนของเครื่องร่อนหลุดออก ถ้ามีชิ้นส่วนใดๆหลุดจะได้ 0
คะแนน ในรอบนั้น
 เมื่อเครื่องร่อนสัมผัสพื้น เป็นการสิ้นสุดภารกิจและเครื่องร่อนต้องอยู่ในพื้นที่สนามแข่งขัน ( ในกรณีที่มี
ส่วนประกอบของเครื่องร่อนอยู่บนเส้นขอบสนาม ให้ถือว่านับเวลารอบนั้น)
➢ กาหนดเวลา 2 ชั่วโมง
 เวลาจัดการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับจานวนทีม
 เวลาในการสร้างเครื่องร่อนและทดสอบพร้อมปรับสภาพเครื่องร่อน ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
• เวลาในการทาแผนแบบ
20 นาที
• ปฏิบัติการสร้างเครื่องร่อน
60 นาที
• ทดสอบสมรรถนะการบินและปรับแต่ง
20 นาที
• เขียนใบงาน
20 นาที
 เวลาจัดการแข่งขันขึ้นอยู่กับจานวนทีม
➢ สถานที่จัดกิจกรรม
✦ สถานที่นั่งสาหรับการสร้างเครื่องร่อน (อาจใช้โต๊ะในห้องเรียน หรือพื้นที่นั่งกับพื้นโดยผู้แข่งขันสามารถ
เตรียมโต๊ะมาได้)
✦ สถานที่จัดการแข่งขัน มีพื้นที่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจของกิจกรรมการแข่งขันได้ และกันกระแสลม
พัดภายในอาคารได้
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➢ คณะกรรมการ
✦ กรรมการวิชาการและตรวจแบบ
อย่างน้อย
จานวน 3 คน*
✦ กรรมการประจาจุดตัดสินการแข่งขัน
อย่างน้อย
จานวน 5 คน
✦ กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องร่อนบันทึกคะแนน
อย่างน้อย
จานวน 2 คน
✦ กรรมการจัดลาดับและเรียกทีมเข้าแข่งขัน
อย่างน้อย
จานวน 1 คน
✦ กรรมการรายงานตัวและประมวลผลคะแนน
อย่างน้อย
จานวน 2 คน
✦ กรรมการจับเวลา
อย่างน้อย
จานวน 3 คน*
✦ คณะทางานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้จัดกิจกรรม
หมายเหตุ จานวนคณะกรรมการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เครื่องหมาย * สาคัญ
➢ รางวัลและเกียรติบัตร
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จะต้องได้คะแนน
80 - 100
คะแนน
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จะต้องได้คะแนน
70 - 79
คะแนน
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง จะต้องได้คะแนน
60 - 69
คะแนน
ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
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โรงเรียน.........................................................
สพป. ............................................................
ลาดับที่..........................................................
วันที่........./............../.............

ใบงาน
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ (10 คะแนน)

1. ขณะที่นักเรียนทดสอบสมรรถนะเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือที่นักเรียนสร้าง พบปัญหาการ
ร่อนอย่างไรบ้าง และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร ให้เครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือดีขึ้น(10 คะแนน )
1.ปัญหาที่พบ
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ..............................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2.วิธีการแก้ปัญหา
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ..........
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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(10 คะแนน)
ใบบันทึกคะแนนการเขียนแบบการประกวดและแข่งขันเครื่องบิน สพฐ.
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ประเภท เครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง และเครื่องบินสี่ช่องสัญญาณ (ทุกประเภทการแข่งขัน)
ระดับชั้น  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน.........................................................สังกัดเขต (สพป./สพม.) ...................................................................
จังหวัด..................................................................ระดับเขต/ภาค ..........................................................................
เกณฑ์

1. ภาพฉายไม่น้อยกว่า
สามด้าน

หัวข้อของการพิจารณา

การปฏิบัติ

ภาพฉายไม่น้อยกว่าสามด้าน
ความสัมพันธ์ของรูปด้านถูกต้อง
การกาหนดขนาด
2. ขนาดของชิ้นงานที่สาเร็จ
การปฏิบัติ
ตรงต่อความสนใจกับตัว
วัดส่วนของลาตัว ปีก และหาง
เลขที่เขียนไว้ในแบบ
3. ความถูกต้องของมาตรา
การปฏิบัติ
ส่วนขนาดตัวเลขที่เขียนลง
ในแบบตรงกับมาตราส่วนที่ วัดส่วนของลาตัว ปีก และหาง
กาหนด
4. ความถูกต้องของเส้นที่
การปฏิบัติ
เขียน
ประเภทของเส้น / ลักษณะของเส้น
น้าหนัก ความชัดเจนและความสะอาด
5. ตารางประกอบแบบ
การปฏิบัติ
Title Box
ชื่อชิ้นงาน
ชื่อโรงเรียน
ชื่อผู้เขียน
มาตราส่วน
หน่วยที่ใช้เขียนแบบ
ระบบที่เขียนแบบ
แสดงรายชิ้นส่วนของเครื่องบิน
ระบุ/ชี้บอกชิ้นส่วนของเครื่องบิน
แสดงรายละเอียดของสมรรถนะ
รวม
คะแนนที่ได้

น้าหนักคะแนน


10%
5%
5%


ได้

ได้

20%


ได้

20%


ได้

20%

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
4%
100%

ได้

หมายเหตุ

มี/สมบูรณ์



มี/สมบูรณ์

มี/ไม่สมบูรณ์



มี/ไม่สมบูรณ์

ไม่มี



ไม่มี







มี/สมบูรณ์

มี/ไม่สมบูรณ์

ไม่มี







มี/สมบูรณ์

มี/ไม่สมบูรณ์

ไม่มี







มี/สมบูรณ์











มี/ไม่สมบูรณ์











ไม่มี











ลงชื่อกรรมการผู้บันทึกคะแนน................................................................
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ตัวอย่างในการเขียนแบบประกอบเครื่องร่อน
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การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทสามมิติ (3D)
โดย สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
➢ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
➢ วัตถุประสงค์
ระหว่างการทากิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้ความรู้และทักษะ ดังนี้
➢ สามารถรออกแบบและสร้างเครื่องบินได้
➢ สามารถใช้เครื่องมือวัดและการคานวณหาพื้นเครื่องบินได้
➢ สามารถทดสอบและแก้ปัญหาให้บินได้
➢ สามารถปฏิบัติการร่อนตามภารกิจที่กาหนดให้ได้
➢ เป้าหมายการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ( Scientific Method ) สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกิดการเรียนรู้เกิดทักษะ คิดแก้ปัญหา เพื่อสร้างเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ(3D) ที่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ประดิษฐ์และพัฒนาขึ้นเอง
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➢ สาระสาคัญ
เครื่องบินพลังยางแบบสามมิติ (3D: 3 Dimension) เป็น การออกแบบและสร้างเครื่องบินที่ใช้พลังงานยาง
ที่ตัวเครื่องบินมีรูปทรงเป็นสามมิติ สร้างแรงขับเคลื่อนโดยพลังยืดหยุ่นจากยางในรูปแบบพลังงานศักย์เปลี่ยน
รูปแบบเป็นพลังงานจลน์ และเปลี่ยนค่าเป็นพลังงานกลสู่ใบพัดสร้างแรงต้านเพื่อเกิดแรงฉุดอากาศยาน
ลาตัวเครื่องบิน Fuselage เป็นโครงสร้างหลักเป็นส่วนยึดปีก ชุดพวงหาง และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ยางที่
ให้กาเนิดแรงขับ ประเภทการสร้างลาตัวเครื่องบินทั่วไปมี 2 แบบ
1. แบบ Truss เป็นโครงถักท่อโลหะ มักถูกสร้างด้วยเหล็กท่อที่เชื่อมต่อกัน โดยทั่วไป ผิวถูกคลุมด้วยผ้า
2. แบบ Monocoque โครงสร้างมีชิ้นส่วนถ่ายทอดแรง ใช้ความแข็งแรงของผิวในการรับแรง
เครื่องบินจะต้องอยู่ภายใต้แรงกระทา 5 แรงที่สาคัญ
• แรงดึง (Tension)
• แรงบีบอัด ( Compression)
• แรงบิด (Torsion)
• แรงเฉือน (Shear)
• แรงดัด (Bending)
ในการสร้างเครื่องบินพลังงานยางจึงต้องคานึงถึงแรงกระทาต่างๆ และการควบคุมเพื่อการบินตาม
วัตถุประสงค์
➢ วัสดุและอุปกรณ์
แต่ละทีมจะต้องเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้
✦ สาหรับผู้จัดกิจกรรม
o อุปกรณ์และจอภาพสาหรับฉายการจับเวลาในการประกอบสร้างและแข่งขัน
o จอภาพสาหรับแสดง สถิติและผลการแข่งขันของทุกทีมในขณะที่ทาการแข่งขัน
o คอมพิวเตอร์สาหรับการประมวลผล
o นาฬิกาจับเวลาหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้จับเวลา
o เครื่องพิมพ์ (Printer) และกระดาษ A4
o กระดาษเขียนแบบขนาด A3
o แบบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แบบลงทะเบียน , แบบบันทึกคะแนน, แบบสรุปผลการแข่งขัน ฯลฯ
✦

สาหรับผู้เข้าแข่งขัน

รายการวัสดุและเครื่องมือ
o เตรียมวัสดุสาหรับประกอบสร้าง ต้องมีขนาดใหญ่และยาวกว่าแบบที่สร้าง ในอัตราส่วนจริง
o สาเนาภาพเครื่องบินต้นแบบที่เห็นรูปทรง 3 มิติ ชัดเจน จานวน 2 แผ่น (ให้เย็บนาส่งพร้อม
แบบ 1 แผ่น และวางไว้กับตัวเครื่องบิน 1 แผ่น)
o กระดาษ,พลาสติก หรือโฟม เลือกใช้ได้ตามความต้องการ
o อุปกรณ์ตัดกระดาษ ตัดไม้ เช่น เลือ่ ยฉลุ กรรไกร คัตเตอร์, กาวติดไม้, กระดาษ หรือโฟม, กระดาษทรายละเอียด
o ใบพัดสาเร็จรูปหรือผู้เข้าแข่งขันประดิษฐ์ขึ้นใช้เอง (ห้ามนาแท่นยึดใบพัดสาเร็จรูปเข้ามาใช้ใน
การแข่งขัน)
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o ยางวงรัดของวงใหญ่
o อุปกรณ์อื่นที่จาเป็น สาหรับอุปกรณ์ช่วยสร้างต้องประกอบขึ้นในช่วงแข่งขันเท่านั้น ห้ามทาสาเร็จมา
o ดินสอ, ปาก, วงเวียน หรืออุปกรณ์สาหรับเขียนแบบ

รูปยางวงรัดของที่สามารถใช้ได้

แท่นยึดสาเร็จรูปไม่สามารถนาเข้ามาใช้ได้

➢ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
✦ รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน และตรวจบัตรประจาตัวประชาชนและใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
✦ ตรวจวัสดุ และอุปกรณ์ ที่แต่ละทีมเตรียมมา ให้เป็นไปตามเงื่อนไข
✦ ผู้เข้าแข่งขันสามารถนาแบบการสร้างที่มีอัตราส่วนเล็กกว่าชิ้นงานจริง โดยการพิมพ์หรือวาดแบบลงใน
กระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่นเข้ามาเป็นตัวอย่างได้
✦ ผู้เข้าแข่งขัน เข้าไปนั่งในพื้นที่สาหรับการสร้างเครื่องบินพลังยาง
✦ กรรมการ จับเวลาเริ่มให้ทาการสร้างเครื่องบินพลังยางพร้อมกันโดยสร้างและทดสอบตามเวลาที่กาหนด
✦ เมื่อหมดเวลาการประกอบสร้าง กรรมการชี้แจงลาดับการแข่งขัน
✦ ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจาที่และปล่อยเครื่องบินพลังยางด้วยมือ ณ ตาแหน่งใดก็ได้ภายในสนามแข่งขันที่
กาหนด
✦ แต่ละทีมสามารถปล่อยเครื่องบินพลังยางได้ 3 รอบ โดย 1 รอบจะแข่งขันเรียงลาดับจากทีมแรกจนถึง
ทีมสุดท้าย
✦ เมื่อทีมแข่งขันเสร็จในแต่ละรอบให้กรรมการแจ้งผลการแข่งขันให้ผู้แข่งขันและกรรมการบันทึกคะแนน
ทราบ
✦ ถ้าเครื่องบินพลังยาง บินไปค้างให้กรรมการจับเวลาต่ออีก 10 วินาที ถ้าเครื่องบินยังไม่หลุดออกมาให้
ทาการบินใหม่ในรอบนั้น ถ้าหลุดออกมาภายในเวลาให้จับเวลาต่อไป
✦ เมื่อจบการแข่งขันในแต่ละรอบ ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติดังนี้
1. นาเครื่องบินพลังยางไปให้กรรมการตรวจคุณสมบัติ
2. ให้ลงชื่อรับทราบผลการตรวจสอบ
3. กรรมการแจ้งคะแนนที่ได้ในรอบนั้น ตามแบบบันทึกคะแนนทุกครั้ง
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➢ ผลการตัดสินประเมินผล
✦ เกณฑ์การให้คะแนนรวม 100 คะแนนจากผลรวมของ
1. การออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน 3D
20 คะแนน
- แผนแบบเครื่องบินพลังยาง
= 10 คะแนน
- สร้างเครื่องบินพลังยางตรงตามแบบ
= 10 คะแนน
2. การวัดและการคานวณ
10 คะแนน
- สามารถใช้เครื่องมือวัดหาพื้นปีกเครื่องเครื่องบินได้
= 5 คะแนน
- ระบุขนาดพร้อมระบุหน่วยของเครื่องร่องลงในแบบได้ถูกต้อง
= 5 คะแนน
3. การทดสอบ
10 คะแนน
- ตอบคาถามจากใบงาน
= 10 คะแนน
4. คะแนนการบินนาน 60 คะแนน จากเวลาการบินที่ดีที่สุดจากการบิน 3 ครั้ง
พิจารณา คะแนนปฏิบัติตามภารกิจ 60 คะแนน กลุ่มเวลาต่าสุด ได้คะแนน 30 คะแนน กลุ่มเวลาสูงสุด ได้
คะแนน 60 คะแนน มี 5 ระดับ

กลุ่มเวลาที่ 5 (………-เวลาสูงสุด)
กลุ่มเวลาที่ 4 (………-……..)
กลุ่มเวลาที่ 3 (………-……..)
กลุ่มเวลาที่ 2 (………-……..)
กลุ่มเวลาที่ 1 (เวลาต่าสุด-……..)

ได้คะแนน 60.0 (52.7+7.5) คะแนน
ได้คะแนน 52.5 (45.0+7.5) คะแนน
ได้คะแนน 45.0 (37.5+7.5) คะแนน
ได้คะแนน 37.5 (30.0+7.5) คะแนน
ได้คะแนน 30.0 (30.0+0.0) คะแนน

พิจารณา กลุ่มเวลา จากเวลาต่าสุดของกลุ่มแข่งขัน และเวลาสูงสุดของกลุ่มแข่งขัน แบ่งกลุ่มเวลา 5 ระดับ

อ้างอิง: การอภิปรายผลแบบสอบถามเป็นแบบอันตรภาค (Interval Scale) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ คณะ,
2549 : 129) ใช้สูตรการคานวณความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้
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➢ เงื่อนไข
 นาวัสดุ อุปกรณ์ มาสร้างเครื่องบินพลังยาง 3D มาสร้างพร้อมกันในสนามแข่งขัน
 เครื่องบินพลังยาง 3D วัดในขณะกางปีก (Wing Span) ไม่เกิน 60 เซนติเมตร
 สร้างได้ไม่จากัดจานวนภายในเวลาที่กาหนด
 ต้องมีรูปภาพตัวอย่างเครื่องบินจริง ที่ใช้เป็นแบบเพื่อจาลอง (Model )ในการสร้าง ขนาด A4มาเป็นตัวอย่าง
ในสนามจานวน 1แผ่นโดยระบุสัดส่วนของเครื่องบินจริง และภาพ 3 View ของเครื่องบินตัวอย่างมาด้วย
*มีภาพตัวอย่างอยู่ท้ายคู่มือ
 ลาตัวของเครื่องบินที่สร้างต้องเป็นลูบ (Loop) ปิด เท่านั้น ชุดยางต้นกาลังต้องอยู่ภายในลาตัว ห้าม
หลุดออกนอกลาตัว
 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างเครื่องบินพลังยาง ซึ่งจาลองสัดส่วนจากแบบเครื่องบินที่นาเข้ามาเท่านั้น โดย
คงเอกลักษณ์ตรงตามแบบของเครื่องบินที่นามาเป็นตัวอย่าง
 กรณีเอกลักษณ์ของเครื่องบินไม่เหมือนเครื่องบินในรุ่นที่ประกอบสร้างไม่มีสิทธ์เข้าร่วมการแข่งขัน
➢ กาหนดเวลาการแข่งขัน
 เวลาจัดการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับจานวนทีม
 เวลาในการสร้างเครื่องบินและทดสอบพร้อมปรับสภาพเครื่องบิน ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
• เวลาในการทาแผนแบบ
20 นาที
• ปฏิบัติการสร้างเครื่องบิน
120 นาที
• ทดสอบสมรรถนะการบินและปรับแต่ง
20 นาที
• เขียนรายงานใบงาน
20 นาที
 เวลาจัดการแข่งขันขึ้นอยู่กับจานวนทีม
➢ สถานที่จัดกิจกรรม
✦ สถานที่นั่งสาหรับการสร้างเครื่องบินพลังยาง (อาจใช้โต๊ะในห้องเรียน หรือพื้นที่นั่งกับพื้นโดยผู้แข่งขัน
สามารถเตรียมโต๊ะมาได้)
✦ สถานที่จัดการแข่งขัน เป็นสถานที่ภายในอาคาร ซึ่งไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคในการแข่งขัน มีขนาด
กว้าง ยาว กว้างขวางพอที่จะจัดการแข่งขันได้
➢ คณะกรรมการ
✦ กรรมการวิชาการ
✦ กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องบินพลังยางและบันทึกคะแนน
✦ กรรมการจับเวลา
✦ กรรมการจัดลาดับและเรียกทีมเข้าแข่งขัน
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จานวน 3 คน*
จานวน 1 คน
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กรรมการรายงานตัวและประมวลผลคะแนน
อย่างน้อย
จานวน 2 คน
✦ คณะทางานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้จัดกิจกรรม
อย่างน้อย
จานวน 2 คน
หมายเหตุ จานวนคณะกรรมการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เครื่องหมาย * สาคัญ
✦

➢ รางวัลและเกียรติบัตร
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จะต้องได้คะแนน
80 - 100
คะแนน
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จะต้องได้คะแนน
70 - 79
คะแนน
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง จะต้องได้คะแนน 60 - 69
คะแนน
ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
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โรงเรียน.........................................................
สพป /สพม. ..................................................
ลาดับที่..........................................................
วันที่........./............../.............
ใบงาน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน 3D (Model) (10 คะแนน)
1. นักเรียนออกแบบและพัฒนาเครื่องบินพลังยาง3D พร้อมเสนอข้อมูลตามประเด็นที่กาหนดให้ (4 คะแนน)
• ชื่อเครื่องบิน
………………
• รุ่นที่ผลิต
………………
• บริษัท/ประเทศผู้ผลิต
………………
• ความสูง
………………
เมตร
• ปีกยาว(Wing span)
………………. เมตร
• ลาตัวยาว
………………
เมตร
• พื้นที่ปีก
………………
ตร.ม.
• น้าหนักเปล่า(ไม่รวมยาง)
…………......
กิโลกรัม
• น้าหนักวิ่งขึ้น
……..….......
กิโลกรัม
• เครื่องหมายการจดทะเบียน
.................
(เช่น ทะเบียนไทยมี HS – นาหน้าและตามด้วยอักษรโรมัน 3 ตัว)
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2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายการแก้ปัญหาและปรังปรุงเครื่องเครื่องบินพลังยางให้มีสมรรถนะการร่อนที่ดีตามเงื่อน
ของกิจกรรมที่กาหนด ( 2 ค ะ แ น น )
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ..................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ....................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
การคานวณ
ตัวอย่างการคานวณจานวนยาง 10 เส้น
การแปลงค่ากรัม(g) เป็น นิวตัน(N)
เช่น แรงกด 800 g =0.8 กิโลกรัม (kg)
เมื่อ 1 กิโลกรัม (kg) = 9.81 N
ดังนั้น ค่าแรงกดที่ได้ 0.8x9.81= 7.848 N
การคานวณค่าแรงบิด T นิวตัน.เมตร(N.m)
กาหนดให้ T=FxR
เมื่อ F มีค่าเท่ากับ 7.848 N
R มีค่าเท่ากับ (7 นิ้ว/2)
X 0.0254 m.= 0.0889 m.
ดังนั้น T = 7.848 N x 0.0889 m.
T =0.697 N.m
........................................................................................................
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3. ผลการทดลอง (2 คะแนน)
ครั้งที่

จานวนเส้นยาง

ตัวอย่าง

10 เส้น

1

……… เส้น
(2.5 คะแนน)

2

……… เส้น
(2.5 คะแนน)

จานวนรอบ
300
500
…..…….
…………
…..…….
…………
…..…….
…………
…..…….
…………

แรงบิดจากพลังงานยาง นิวตัน.เมตร
แรงกดที่ได้
แปลงค่านิวตัน
ผลการคานวณค่า
(g)
(N)
แรงบิด T (N.m)
800
7.848
0.697
1,200
11.772
1.046
…..…….
…..…….
…..…….
…………
…………
…………
…..…….
…..…….
…..…….
…………
…………
…………
…..…….
…..…….
…..…….
…………
…………
…………
…..…….
…..…….
…..…….
…………
…………
…………

4. การประกอบสร้างเครื่องบินพลังงานยางใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้อย่างไรบ้าง (2 คะแนน)
1.ความรู้วิทยาศาสตร์ที่นามาใช้ในการออกแบบ ประกอบสร้างและทดสอบความสมดุลได้แก่อะไรบ้าง
(1 คะแนน)
............................................................................................................................................... ..........................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2. ความรู้วิทยาศาสตร์ที่นามาใช้ในช่วงการบินและการแก้ปัญหา (1 คะแนน)
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ..........................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ........................
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.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
สาหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบระดับชาติให้ใช้เครื่องชุดทดสอบสาหรับการหาค่าแรงบิด (กรรมการแจกให้)

มิเตอร์วัดแรงบิดยาง

ชุดทดรอบการหมุนยาง
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ตัวอย่างเครื่องบิน 3 view
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PC- 6 B2 Turbo– Porter
ติดตั้งด้วย 507-kW (680-shp) Pratt & Whitney Canada PT6A-27 turboprop engine
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ใบบันทึกคะแนนการเขียนแบบการประกวดและแข่งขันเครื่องบิน สพฐ.
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ประเภท เครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง และเครื่องบินสี่ช่องสัญญาณ (ทุกประเภทการแข่งขัน)
ระดับชั้น  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน.........................................................สังกัดเขต (สพป./สพม.) ...................................................................
จังหวัด..................................................................ระดับเขต/ภาค ..........................................................................
เกณฑ์

1. ภาพฉายไม่น้อยกว่า
สามด้าน

หัวข้อของการพิจารณา

การปฏิบัติ
ภาพฉายไม่น้อยกว่าสามด้าน
ความสัมพันธ์ของรูปด้านถูกต้อง
การกาหนดขนาด
2. ขนาดของชิ้นงานที่สาเร็จ
การปฏิบัติ
ตรงต่อความสนใจกับตัว
วัดส่วนของลาตัว ปีก และหาง
เลขที่เขียนไว้ในแบบ
3. ความถูกต้องของมาตรา
การปฏิบัติ
ส่วนขนาดตัวเลขที่เขียนลง
ในแบบตรงกับมาตราส่วนที่ วัดส่วนของลาตัว ปีก และหาง
กาหนด
4. ความถูกต้องของเส้นที่
การปฏิบัติ
เขียน
ประเภทของเส้น / ลักษณะของเส้น
น้าหนัก ความชัดเจนและความสะอาด
5. ตารางประกอบแบบ
การปฏิบัติ
Title Box
ชื่อชิ้นงาน
ชือ่ โรงเรียน
ชื่อผู้เขียน
มาตราส่วน
หน่วยที่ใช้เขียนแบบ
ระบบที่เขียนแบบ
แสดงรายชิ้นส่วนของเครื่องบิน
ระบุ/ชี้บอกชิ้นส่วนของเครื่องบิน
แสดงรายละเอียดของสมรรถนะ
รวม
คะแนนที่ได้

น้าหนักคะแนน


10%
5%
5%


ได้

ได้

20%


ได้

20%


ได้

20%

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
4%
100%

ได้

หมายเหตุ

มี/สมบูรณ์



มี/สมบูรณ์

มี/ไม่สมบูรณ์



มี/ไม่สมบูรณ์

ไม่มี



ไม่มี







มี/สมบูรณ์

มี/ไม่สมบูรณ์

ไม่มี







มี/สมบูรณ์

มี/ไม่สมบูรณ์

ไม่มี







มี/สมบูรณ์











มี/ไม่สมบูรณ์











ไม่มี











ลงชื่อกรรมการผู้บันทึกคะแนน................................................................
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ตัวอย่างในการเขียนแบบภาพฉาย 3 ด้านเครื่องบินพลังยางแบบ 3 มิติ
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การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ
โดย สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
➢ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น

➢

วัตถุประสงค์
ระหว่างการทากิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้ความรู้และทักษะ ดังนี้
➢ สามารถรออกแบบและสร้างเครื่องบินได้
➢ สามารถใช้เครื่องมือวัดและการคานวณหาพื้นเครื่องบินได้
➢ สามารถทดสอบและแก้ปัญหาให้บินได้
➢ สามารถปฏิบัติการร่อนตามภารกิจที่กาหนดให้ได้

➢ เป้าหมายการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ( Scientific Method ) สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกิดการเรียนรู้เกิดทักษะ คิดแก้ปัญหา เพื่อสร้างเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์
และพัฒนาขึ้นเอง
สาระสาคัญ
ตามหลักการออกแบบอากาศยาน อากาศยานต้องมีแรงขับมาก น้าหนักเบา แรงยกสูง วัสดุที่ใช้ในการ
สร้างจึงต้องมีน้าหนักเบาและมีความยืดหยุ่น เพื่อซับแรงกระทาต่างๆโดยโครงสร้างอากาศยานไม่เสียรูปและ
แตกหัก
ลาตัวเครื่องบิน Fuselage เป็นโครงสร้างหลักเป็นส่วนยึดปีก ชุดพวงหาง และอุปกรณ์อื่นๆ เช่นยางที่ให้
กาเนิดแรงขับ ประเภทการสร้างลาตัวเครื่องบินทั่วไปมี 2 แบบ
1. แบบ Truss เป็นโครงถักท่อโลหะ มักถูกสร้างด้วยเหล็กท่อที่เชื่อมต่อกัน โดยทั่วไปผิวถูกคลุมด้วยผ้า
2. แบบ Monocoque โครงสร้างมีชิ้นส่วนถ่ายทอดแรง ใช้ความแข็งแรงของผิวในการรับแรง
เครื่องบินจะต้องอยู่ภายใต้แรงกระทา 5 แรงที่สาคัญ
• แรงดึง (Tension)
• แรงบีบอัด (Compression)
• แรงบิด (Torsion)
• แรงเฉือน (Shear)
• แรงดัด ๖Bending)
ในการสร้างเครื่องบินพลังงานยางจึงต้องคานึงถึงแรงกระทาต่างๆและการควบคุมเพื่อการบินตาม
วัตถุประสงค์
➢
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วัสดุและอุปกรณ์
แต่ละทีมจะต้องเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้
✦ สาหรับผู้จัดกิจกรรม
o อุปกรณ์และจอภาพสาหรับฉายการจับเวลาในการประกอบสร้างและแข่งขัน
o จอภาพสาหรับแสดง สถิติและผลการแข่งขันของทุกทีมในขณะที่ทาการแข่งขัน
o คอมพิวเตอร์สาหรับการประมวลผล
o นาฬีกาจับเวลาหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้จับเวลา
o เครื่องพิมพ์ (Printer) และกระดาษ A4
o กระดาษเขียนแบบขนาด A3
o แบบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แบบลงทะเบียน , แบบบันทึกคะแนน, แบบสรุปผลการแข่งขัน ฯลฯ
➢

✦

สาหรับผู้เข้าแข่งขัน
รายการวัสดุและเครื่องมือ
o เตรียมไม้ หรือวัสดุชนิดอื่นใด ๆ เลือกใช้ได้ตามความต้องการ ต้องมีขนาดใหญ่และยาวกว่าแบบที่
สร้าง ในอัตราส่วนจริง
o เครื่องมือในการประกอบสร้าง เช่น เลื่อยฉลุ กรรไกร คัตเตอร์ กาวติดไม้ กระดาษทรายละเอียด ฯลฯ
o ใบพัดสาเร็จรูปหรือผู้เข้าแข่งขันประดิษฐ์ขึ้นใช้เอง (ห้ามนาแท่นยึดใบพัดสาเร็จรูปเข้ามาใช้ในการ
แข่งขัน)
o ยางวงรัดของวงใหญ่
o อุปกรณ์อื่นที่จาเป็น สาหรับอุปกรณ์ช่วยสร้างต้องประกอบขึ้นในช่วงแข่งขันเท่านั้น ห้ามทาสาเร็จมา
o ดินสอ, ปาก, วงเวียน หรืออุปกรณ์สาหรับเขียนแบบ

รูปยางวงรัดของที่สามารถใช้ได้

แท่นยึดสาเร็จรูปไม่สามารถนาเข้ามาใช้ได้
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➢

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
✦ รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน และตรวจบัตรประจาตัวประชาชนและใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
✦ ตรวจวัสดุ และอุปกรณ์ ที่แต่ละทีมเตรียมมาให้เป็นไปตามเงื่อนไข (รายการวัสดุและเครื่องมือ)
✦ ผู้เข้าแข่งขัน เข้าไปนั่งในพื้นที่สาหรับการสร้างเครื่องบินพลังยาง
✦ กรรมการ จับเวลาเริ่มให้ทาการสร้างเครื่องบินพลังยางพร้อมกันโดยสร้างและทดสอบตามเวลาที่กาหนด
✦ เมื่อหมดเวลาการประกอบสร้าง กรรมการชี้แจงลาดับการแข่งขัน
✦ ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจาที่และทาการปล่อยเครื่องบินพลังยาง
✦ แต่ละทีมสามารถปล่อยเครื่องบินพลังยางได้ 3 รอบ โดย 1 รอบจะแข่งขันเรียงลาดับจากทีมแรกจนถึง
ทีมสุดท้าย
✦ ถ้าเครื่องบิน บินไปค้างให้กรรมการจับเวลาต่ออีก 10 วินาที ถ้าเครื่องบินยังไม่หลุดออกมาให้ทาการบิน
ใหม่ในรอบนั้น ถ้าหลุดออกมาภายในเวลาให้จับเวลาต่อไป
✦ เมือ
่ ทีมแข่งขันเสร็จในแต่ละรอบให้กรรมการแจ้งผลการแข่งขันให้ทีมและกรรมการบันทึกคะแนนทราบ
✦ เมื่อจบการแข่งขันในแต่ละรอบ ให้ผู้เข้าแข่งขันนาเครื่องบินพลังยางไปให้กรรมการตรวจคุณสมบัติ และ
ให้ลงชื่อรับทราบผลการตรวจสอบ และคะแนนที่ได้ ตามแบบบันทึกคะแนนทุกครั้ง

➢

การวัดและประเมินผล
✦ เกณฑ์การให้คะแนนรวม 100 คะแนนจากผลรวมของ
1. การออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ 20 คะแนน
- แผนแบบเครื่องบินพลังยาง
= 10 คะแนน
- สร้างเครื่องบินพลังยางตรงตามแบบ
= 10 คะแนน
2. การวัดและการคานวณ
10 คะแนน
- สามารถใช้เครื่องมือวัดหาพื้นปีกเครื่องเครื่องบินได้
= 5 คะแนน
- ระบุขนาดพร้อมระบุหน่วยของเครื่องร่องลงในแบบได้ถูกต้อง
= 5 คะแนน
3. การทดสอบ
10 คะแนน
- ตอบคาถามจากใบงาน
= 10 คะแนน
4. คะแนนการบินนาน 60 คะแนน จากเวลาการบินที่ดีที่สุดจากการบิน 3 ครั้ง
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจทุกทีมมีความหมาย จึงกาหนด ข่วงคะแนนเป็น 5 ชั้น จากสูตร ดังนี้
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กลุ่มเวลาที่ 5 (………-เวลาสูงสุด)
กลุ่มเวลาที่ 4 (………-……..)
กลุ่มเวลาที่ 3 (………-……..)
กลุ่มเวลาที่ 2 (………-……..)
กลุ่มเวลาที่ 1 (เวลาต่าสุด-……..)

ได้คะแนน 60.0 (52.7+7.5) คะแนน
ได้คะแนน 52.5 (45.0+7.5) คะแนน
ได้คะแนน 45.0 (37.5+7.5) คะแนน
ได้คะแนน 37.5 (30.0+7.5) คะแนน
ได้คะแนน 30.0 (30.0+0.0) คะแนน

การพิจารณา กลุ่มเวลาจากการร่อน คัดจากเวลาต่าสุดของกลุ่มแข่งขัน และเวลาสูงสุดของกลุ่มแข่งขัน แบ่งกลุ่ม
เวลา 5 ระดับ

อ้างอิง: ค่าอันตรภาค (Interval Scale) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ คณะ, 2549 : 129) ใช้สูตรการคานวณความ
กว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้

➢

เงื่อนไข
✦ นาเครื่องมือและวัสดุมาทาการประกอบสร้างภายในสนามแข่งขัน
✦ เป็นเครื่องบินปีกชั้นเดียว
✦ ปีกเครื่องบินพลังยาง วัดในขณะกางปีก (wing span) ไม่เกิน 50 เซนติเมตร
✦ น้าหนักรวมของเครื่องบิน ไม่ต่ากว่า 15 กรัม (ไม่รวมยางที่ใช้เป็นแรงขับเคลื่อน)
✦ ไม่จากัดจานวนยางวงที่ใช้
✦ ไม่จากัดความยาวของ ลาตัว
✦ ห้ามนาแท่นยึดสาเร็จรูปตามท้องตลาดเข้ามาใช้ในสนามแข่งขัน
✦ สร้างได้ไม่จากัดจานวนภายในเวลาที่กาหนด
✦ ไม่อนุญาตให้นาแบบเครื่องบินทุกรูปแบบและทุกประเภทเข้ามาเป็นตัวอย่างในสนามแข่งขัน

➢

เวลาที่ต้องใช้
● เวลาในการสร้างเครื่องบินพลังยาง ทดสอบเครื่องบินพลังยางและทาแบบทดสอบ
ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
● เวลาจัดการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับจานวนทีม

➢

สถานที่จัดกิจกรรม
✦ สถานที่นั่งสาหรับการสร้างเครื่องบินพลังยาง (อาจใช้โต๊ะในห้องเรียน หรือพื้นที่นั่งกับพื้นโดยผู้แข่งขัน
สามารถเตรียมโต๊ะมาได้)
✦ สถานที่จัดการแข่งขัน เป็นสถานที่ ซึ่งไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคในการแข่งขัน มีขนาดกว้าง ยาว
กว้างขวางพอที่จะจัดการแข่งขันได้
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➢

คณะกรรมการ
✦ กรรมการวิชาการ
อย่างน้อย
จานวน 1 คน
✦ กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องบินพลังยางและบันทึกคะแนน
อย่างน้อย
จานวน 2 คน
✦ กรรมการจับเวลา
อย่างน้อย
จานวน 2 คน
✦ กรรมการจัดลาดับและเรียกทีมเข้าแข่งขัน
อย่างน้อย
จานวน 1 คน
✦ กรรมการรายงานตัวและประมวลผลคะแนน
อย่างน้อย
จานวน 2 คน
✦ คณะทางานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้จัดกิจกรรม
หมายเหตุ จานวนคณะกรรมการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เครื่องหมาย * สาคัญ

➢ รางวัลและเกียรติบัตร
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จะต้องได้คะแนน
80 - 100
คะแนน
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน จะต้องได้คะแนน
70 - 79
คะแนน
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง จะต้องได้คะแนน 60 - 69
คะแนน
ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
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โรงเรียน.........................................................
สพป /สพม. ..................................................
ลาดับที่..........................................................
วันที่........./............../.............
ใบงาน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ (10 คะแนน)
1. ให้นักเรียนแสดงวิธีการหาพื้นที่ปีกด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ ของเครื่องเครื่องบินพลังยางที่นักเรียนสร้าง
(2 คะแนน)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ...................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ......................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2. ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการประกอบสร้างเครื่องเครื่องบินพลังยาง ( 2 ค ะ แ น น )
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ..................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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3. ให้นักเรียนเขียนอธิบายการแก้ปัญหาและปรังปรุงเครื่องเครื่องบินพลังยางให้มีสมรรถนะการร่อนที่ดีตามเงื่อน
ของกิจกรรมที่กาหนด ( 2 ค ะ แ น น )
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... ...........................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
การคานวณ
ตัวอย่างการคานวณจานวนยาง 10 เส้น
การแปลงค่ากรัม(g) เป็น นิวตัน(N)
เช่น แรงกด 800 g =0.8 กิโลกรัม (kg)
เมื่อ 1 กิโลกรัม (kg) = 9.81 N
ดังนั้น ค่าแรงกดที่ได้ 0.8x9.81= 7.848 N
การคานวณค่าแรงบิด T นิวตัน.เมตร(N.m)
กาหนดให้ T=FxR
เมื่อ F มีค่าเท่ากับ 7.848 N
R มีค่าเท่ากับ (7 นิ้ว/2)
X 0.0254 m.= 0.0889 m.
ดังนั้น T = 7.848 N x 0.0889 m.
T =0.697 N.m
........................................................................................................
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4. ผลการทดลอง (2 คะแนน)
ครั้งที่

จานวนเส้นยาง

ตัวอย่าง

10 เส้น

4.1

……… เส้น
(2.5 คะแนน)

4.2

……… เส้น
(2.5 คะแนน)

จานวนรอบ
300
500
…..…….
…………
…..…….
…………
…..…….
…………
…..…….
…………

แรงบิดจากพลังงานยาง นิวตัน.เมตร
แรงกดที่ได้
แปลงค่านิวตัน
ผลการคานวณค่า
(g)
(N)
แรงบิด T (N.m)
800
7.848
0.697
1,200
11.772
1.046
…..…….
…..…….
…..…….
…………
…………
…………
…..…….
…..…….
…..…….
…………
…………
…………
…..…….
…..…….
…..…….
…………
…………
…………
…..…….
…..…….
…..…….
…………
…………
…………

5. การประกอบสร้างเครื่องบินพลังงานยางใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้อย่างไรบ้าง (2 คะแนน)
5.1 ความรู้วิทยาศาสตร์ที่นามาใช้ในการออกแบบ ประกอบสร้างและทดสอบความสมดุลได้แก่
อะไรบ้าง (1 คะแนน)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ .................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
5.2 ความรู้วิทยาศาสตร์ที่นามาใช้ในช่วงการบินและการแก้ปัญหา (1 คะแนน)
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ............................
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ........................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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สาหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบระดับชาติให้ใช้เครื่องชุดทดสอบสาหรับการหาค่าแรงบิด (กรรมการแจกให้)

มิเตอร์วัดแรงบิดยาง

ชุดทดรอบการหมุนยาง

เกจวัดมุมใบพัด 20 นิ้ว
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(10 คะแนน)
ใบบันทึกคะแนนการเขียนแบบการประกวดและแข่งขันเครื่องบิน สพฐ.
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ประเภท เครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง และเครื่องบินสี่ช่องสัญญาณ (ทุกประเภทการแข่งขัน)
ระดับชั้น  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน.........................................................สังกัดเขต (สพป./สพม.) ...................................................................
จังหวัด..................................................................ระดับเขต/ภาค ..........................................................................
เกณฑ์

1. ภาพฉายไม่น้อยกว่า
สามด้าน

หัวข้อของการพิจารณา

การปฏิบัติ
ภาพฉายไม่น้อยกว่าสามด้าน
ความสัมพันธ์ของรูปด้านถูกต้อง
การกาหนดขนาด
2. ขนาดของชิ้นงานที่สาเร็จ
การปฏิบัติ
ตรงต่อความสนใจกับตัว
วัดส่วนของลาตัว ปีก และหาง
เลขที่เขียนไว้ในแบบ
3. ความถูกต้องของมาตรา
การปฏิบัติ
ส่วนขนาดตัวเลขที่เขียนลง
ในแบบตรงกับมาตราส่วนที่ วัดส่วนของลาตัว ปีก และหาง
กาหนด
4. ความถูกต้องของเส้นที่
การปฏิบัติ
เขียน
ประเภทของเส้น / ลักษณะของเส้น
น้าหนัก ความชัดเจนและความสะอาด
5. ตารางประกอบแบบ
การปฏิบัติ
Title Box
ชื่อชิ้นงาน
ชื่อโรงเรียน
ชื่อผู้เขียน
มาตราส่วน
หน่วยที่ใช้เขียนแบบ
ระบบที่เขียนแบบ
แสดงรายชิ้นส่วนของเครื่องบิน
ระบุ/ชี้บอกชิ้นส่วนของเครื่องบิน
แสดงรายละเอียดของสมรรถนะ
รวม
คะแนนที่ได้

น้าหนักคะแนน


10%
5%
5%


ได้

ได้

20%


ได้

20%


ได้

20%

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
4%
100%

ได้

หมายเหตุ

มี/สมบูรณ์



มี/สมบูรณ์

มี/ไม่สมบูรณ์



มี/ไม่สมบูรณ์

ไม่มี



ไม่มี







มี/สมบูรณ์

มี/ไม่สมบูรณ์

ไม่มี







มี/สมบูรณ์

มี/ไม่สมบูรณ์

ไม่มี







มี/สมบูรณ์











มี/ไม่สมบูรณ์











ไม่มี











ลงชื่อกรรมการผู้บันทึกคะแนน................................................................
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ตัวอย่างในการเขียนแบบภาพฉาย 3 ด้านเครื่องบินพลังยาง
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การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ
ประเภทพิชิตเป้าหมาย
โดย สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
➢ ระดับชั้น
ม.4 – ม.6
➢ วัตถุประสงค์
ระหว่างการทากิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้ความรู้และทักษะ ดังนี้
✦ เพื่อให้มีทักษะการออกแบบ การวัดและการคานวณ และสร้างอากาศยานบังคับด้วยวิทยุในรูปแบบต่าง ๆ
✦ เพื่อให้ทราบถึงระบบการทางานของเครื่องยนต์ (มอเตอร์ไฟฟ้า) และการควบคุมด้วยวิทยุ
✦ ปฏิบัติการทดสอบและแก้ปัญหาสถานการณ์จาลองใกล้การใช้งานจริง
➢ จุดมุ่งหมายการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ( Scientific Method ) และกระบวนการวิศวกรรม
( Engineering Process ) ในการแก้ปัญหาตลอดจนสามารถการออกแบบ และสร้างอากาศยานที่ขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าบังคับด้วยวิทยุ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาสถานการณ์จาลองใกล้การใช้งานจริงมากขึ้น
➢ สาระสาคัญ
ในการออกแบบอากาศยานรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในภารกิจ โดยเฉพาะความสามารถในด้านการแก้ปัญหา
สถานการณ์จาลองใกล้การใช้งานจริง เรียนรู้การขนส่งของไหล เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการใช้งานด้านเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม การออกแบบต้องคานึงด้านความปลอดภัยและสมรรถนะอากาศยานสูงสุด การกาหนดแรงขับและ
การกาหนดค่า Wing loading เป็นตัวชี้คุณลักษณะเบื้องต้นในการออกแบบเครื่องบิน ทาให้สามารถประมาณ
ได้ว่าการออกแบบเครื่องบินจะเป็นไปในรูปใด การใช้วัสดุในการสร้างจะเป็นแบบใด น้าหนักเครื่องบินเมื่อทา
เสร็จจะประมาณเท่าไร ฯลฯ
ค่า Wing loading ถูกกาหนดด้วยตัวแปรสองตัวคือ น้าหนักของเครื่องบินและพื้นที่ทั้งหมดของปีก
ค่าพื้นที่ปีกถูกกาหนดด้วยขนาดของเครื่องยนต์(มอเตอร์ไฟฟ้า) และชนิดของเครื่องบิน น้าหนักของเครื่องบินซึ่ง
จะมีผลต่อ Wing loading เราสามารถทาให้น้าหนักลดลงด้วยการเลือกวิธีการสร้างและวัสดุที่ใช้ เช่น ลาตัว
อาจทาด้วยไม้บัลซ่า โฟม หรือ Fiberglass
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รูปแสดงการคานวณหาความกว้างปีก (Chord) และความยาวปีก (Span)
◆วัสดุและอุปกรณ์
✦ สาหรับผู้จัดกิจกรรม
o อุปกรณ์และจอภาพสาหรับฉายการจับเวลาในการประกอบสร้างและแข่งขัน
o จอภาพสาหรับแสดง สถิติและผลการแข่งขันของทุกทีมในขณะที่ทาการแข่งขัน
o คอมพิวเตอร์สาหรับการประมวลผล
o นาฬิกาจับเวลาหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับจับเวลา
o เครือ่ งพิมพ์ (Printer) และกระดาษ A4
o กระดาษเขียนแบบขนาด A3
o สัมภาระ คือ น้าสี (สีผสมอาหารเท่านั้น)
o กระดาษ A0 (ขนาดกว้าง 84 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร )ให้เพียงพอกับการจัดการแข่งขัน
o ปรับพื้นที่วางกระดาษให้เรียบ และวางวัตถุทับกระดาษบริเวณหัวมุมทั้ง 4 (ป้องกันการปลิว)
o เสาพร้อมขาตั้งความสูงอย่างน้อย 2.20 เมตร จานวน 4 ต้น
o เชือกสีหรือริบบิ้นระดับสายตา ความยาว 20 เมตร จานวน 1 เส้น
o สายรุ้งกระดาษให้เพียงพอต่อการแข่งขัน
o กรวยลมมาตรฐาน และ เสา ความสูงอย่างน้อย 3 เมตร จานวน 1 ชุด
o ธงเขียวและแดง อย่างละ 2 ชุด
o นกหวีด
o หมวก safety จานวน 3 - 6 ใบ
o แบบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แบบลงทะเบียน , แบบบันทึกคะแนน, แบบสรุปผลการแข่งขัน ฯลฯ
o ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น (พลาสเตอร์,ยาแดง,เบตาดีน)
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✦

สาหรับผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้
o โฟมหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการประกอบสร้าง
o วิทยุบังคับภาคส่ง (Remote control) และภาครับ (Receiver)มากกว่า 4 ช่องสัญญาณอย่างน้อย 1 ชุด
o ชุดควบคุมอัตราเร่งมอเตอร์ไฟฟ้า (Speed control)
o มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 2815 ไม่จากัด KV ของมอเตอร์
o แขนกลไฟฟ้า (Servo)
o Battery Li-Po 2,200 mA 11.1 V
o อุปกรณ์บรรจุน้า และปลดปล่อยน้า
o อุปกรณ์ ตัดกระดาษ ตัดไม้ เช่น เลื่อยฉลุ กรรไกร คัตเตอร์ กาวติดไม้ กระดาษ หรือโฟม
o อุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็น
o ดินสอ, ปากกา, วงเวียน หรืออุปกรณ์สาหรับเขียนแบบ
o น้าดื่ม-อาหารเที่ยง

➢ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน และตรวจบัตรประจาตัวประชาชนและใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
2. แจ้งสัญญาณความถี่ที่มช้ในการแข่งขันต่อคณะกรรมการ ณ จุดรายงานตัว
3. ตรวจวัสดุ และอุปกรณ์ ที่แต่ละทีมเตรียมมาให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กาหนด
4. ผู้เข้าแข่งขัน เข้าไปนั่งในพื้นที่สาหรับการสร้าง
5. กรรมการ จับเวลาเริ่มให้ทาการประกอบสร้างพร้อมกัน โดยนักเรียนต้องสร้างให้มีช่องบรรทุกสัมภาระ
(น้า) โดยมีกลไกเปิด-ปิดและสามารถปล่อยน้าเพื่อให้หล่นลงตรงพื้นที่ที่กาหนด (กระดาษ A0)
6. ทาการประกอบสร้างเครื่องบินบังคับ พร้อมกลไกควบคุมการทางานให้แล้วเสร็จ
7. ผู้เข้าแข่งขันนาเครื่องบินส่งให้กรรมการตรวจรับ จากนั้นนักเรียนสามารถนาเครื่องบินไปทดสอบได้โดย
ให้ขออนุญาตจากกรรมการทุกครั้ง
8. เมื่ อ หมดเวลาการประกอบสร้ างและการทดสอบบิ น (First Fight) กรรมการเก็ บ เครื่อ งบิ น ไว้ในที่ ที่
จัดเตรียมไว้ จากนั้นให้กรรมการชี้แจงลาดับและเกณฑ์การแข่งขันแก่ผู้เข้าแข่งขัน
9. ทีมที่เข้าแข่งขันส่งตัวแทนมารับเครื่องบินจากกรรมการ นั่งในที่ที่จัดเตรียมไว้และบรรจุน้าในเครื่องบิน
10. ทีมแข่งขันมีสิทธิบินแข่งขัน 2 รอบ โดยจะต้องบินภายในเวลา รอบละ 3 นาที นับจากกรรมการปล่อย
ตัว (อยู่บนท้องฟ้า หากสัมผัสพื้นในระหว่างทาภารกิจถือว่าฟาล์วในรอบนั้น)
11. เมื่อเรียกทีมเข้าร่วมการแข่งขัน เครื่องบินต้องพร้อมขึ้นบินภายใน 2 นาที กรณีบินไม่ขึ้นหรือบินขึ้นไม่ถึง
10 วินาทีแล้วตก ให้เติมน้า (ถ้าน้าหมด) แล้วขึ้นบิน (Take off) ใหม่ได้ จนเวลาถึง 2 นาทียังไม่ขึ้นถือว่า
ไม่ผ่านในรอบนั้น
12. เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มการแข่งขัน นักบินต้ องนาเครื่องบินวิ่งจากพื้นบินขึ้นและลงจอดภายใน
พื้นที่ ที่กาหนดเท่านั้น
13. เมื่อนาเครื่องขึ้นแล้วนักบินจะต้องบังคับเครื่องบิน บินวนวงจรใดก็ได้หนึ่งรอบจากนั้นให้ปฏิบัติภารกิจ
ดังนี้
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a. ภารกิจบินต่าแนวระนาบ(Low Pass) ให้ทาการบินท่าทางบินต่าแนวระนาบ(Low Pass) ผ่าน
เส้ น ระดับ สายตา ความสู ง 2.20 เมตรและลอดสายรุ้งความสู ง 2.20 เมตร กว้าง 5 เมตร
ระยะทางรวม 20 เมตร ให้สมบูรณ์ ท่าทางบินต่าแนวระนาบ(Low Pass) ให้บินผ่านหน้าตาม
แนวรันย์เวย์ห่างตัวนักบินประมาณ 1- 5 เมตร กรณี Low Pass ไม่ผ่านให้บินกลับมาทาใหม่ได้
ภายในเวลา 3 นาที นับจากที่กรรมการปล่อยตัว
b. ภารกิจปล่อยสัมภาระ(น้า) ให้ ปล่อยน้าลงบริเวณที่กาหนด(กระดาษ A0) ให้ เปียกมากที่สุ ด
นักบินอาจปล่อยเองจากรีโมทหรือให้ผู้ช่วยนักบินเป็นคนปล่อยจากรีโมทตัวเดียวกัน การปล่อย
(น้ า)ให้ ป ล่ อยในพื้ น ที่ จั งหวะที่ ป ล่ อยต้ องไม่สู งเกิ น เส้ น ระดั บ 2.20 เมตร เมื่ อภารกิ จเสร็จ
สามารถขึ้นได้เลย
c. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ a และ b ให้นักบินทาการบินวนวงจรใดก็ได้ให้ครบเวลา 3 นาที แล้วให้นา
เครื่องลงจอดโดยเครื่องบินอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ภายในรันเวย์ที่กาหนดภายในเวลา 2 นาที

รูปการบินท่าทางบินต่าแนวระนาบ (Low Pass) และ บินปล่อยน้าลงกระดาษเป้าหมาย
➢ เงื่อนไข
✦ นาเครื่องมือและวัสดุมาประกอบสร้างพร้อมกันในสนามแข่งขันโดยใช้เวลาภายใน 8 ชั่วโมง
✦ ขนาดความยาวของปีก พื้นที่ปีกทั้งหมด และปริมาตรน้าที่บรรทุกไม่จากัด
✦ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าบรัสเลส ขนาดไม่เกิน 2815 : ไม่จากัด KV ไม่จากัดจานวนมอเตอร์
✦ แบตเตอรี่ Li-Po 3 เซลล์ ขนาดไม่เกิน 2,200 mA 11.1 V จานวน 1 ก้อน
✦ ไม่กาหนดขนาด Speed Control : ไม่จากัดจานวน Speed Control
✦ ห้ามใช้ บอร์ดควบคุมอัตโนมัติ ไจโร(Gyro) ทุกชนิด
✦ ประกอบสร้างเครื่องบินบังคับ มีกลไกควบคุมการทางานและกลไกสาหรับปล่อยน้า ให้แล้วเสร็จ
✦ ต้องบินในท่าบินต่าแนวระนาบ (Low Pass) ที่ความสูง 2.20 เมตรและลอดสายรุ้งความสูง 2.20 เมตร
กว้าง 5 เมตร ระยะทางรวม 20 เมตร โดยให้บินผ่านตามแนวรันเวย์ห่างตัวนักบินประมาณ 1- 5 เมตร
✦ ทาการปล่อยน้าลงบริเวณที่กาหนด(กระดาษ A0) ให้เปียกมากที่สุด นักบินอาจปล่อยเองจากรีโมทหรือ
ให้ผู้ช่วยนักบินเป็นคนปล่อยจากรีโมทตัวเดียวกัน การปล่อย(น้า)ให้ปล่อยในพื้นที่ จังหวะที่ปล่อยต้องไม่
สูงเกินเส้นระดับ 2.20 เมตร เมื่อภารกิจเสร็จสามารถขึ้นได้เลย
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✦

✦
✦
✦

✦
✦
✦
✦

ถ้าทาท่าบินต่าแนวระนาบ (Low Pass)หรือภารกิจใดภารกิจหนึ่งไม่ผ่าน สามารถบินวนกลับมาทาต่อ
ให้ผ่านจนครบทุกภารกิจจึงจะถือว่าภารกิจสมบูรณ์ โดยให้กรรมการสังเกตการปฏิบัติภารกิจว่าสมบูรณ์
หรือไม่ และให้ขานเสียงบอกผู้เข้าแข่งขันว่าผ่านหรือไม่ผ่านในภารกิจใดและให้ทาภารกิจใดใหม่
แข่งขัน 2 รอบ รอบละ 3 นาทีนับกรรมการปล่อยตัวเครื่องบินเริ่มขึ้นจากรันเวย์ หลังจากทาภารกิจ
ครบ 3 นาทีให้นาเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยในรันเวย์ที่กาหนด (ระยะเวลาลงจอดภายใน 2 นาที)
สร้างได้ไม่จากัดจานวนลาและชิ้นส่วนสารอง เช่น ปีก ลาตัว ภายในเวลาที่กาหนด แต่กรรมการจะต้อง
เซ็นชื่อตรวจรับทุกลา
หากทาการบินเสร็จสิ้นต้องนาเครื่องบินมาวางในที่ที่กรรมการจัดให้นาสัมภาระออกต่อหน้ากรรมการ
และอนุญาตให้แก้ไขซ่อมแซมเครื่องบินจนกว่าจะถึงการแข่งขันในรอบถัดไป ถ้ากรรมเรียกแล้วยังไม่
พร้อมแข่งขันภายใน 2 นาที ถือว่าฟาล์วในรอบนั้น
หากเครื่องบินเสียหายระหว่างการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันสามารถเปลี่ยนเครื่องบินสาหรับใช้แข่งขันได้ในรอบ
ต่อไป และต้องเป็นเครื่องบินที่ผ่านการตรวจรับ/เซ็นชื่อกากับจากกรรมการเท่านั้น
หากกรรมการเรียกชื่อทีมใดขึ้นบิน ทีมนั้นต้องพร้อมและนาเครื่องขึ้นบินภายใน 2 นาที
ไม่อนุญาตให้นาแบบเครื่องบินทุกรูปแบบและทุกประเภทเข้ามาเป็นตัวอย่างในสนาม แข่งขัน
ลงจอดสภาพสมบูรณ์ คือ ลงในรันเวย์ที่กาหนดเท่านั้น และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องบิน แตกหัก
หลุด เสียหาย ไม่หงายท้อง หัวไม่ทิ่ม ฐานล้อไม่พับหรือฉีกออกจากเครื่องบิน

➢ เวลาที่ต้องใช้
✦ ผู้เข้าแข่งขันทางานเป็นทีมๆ 3 คน ใช้เวลาในการออกแบบและประกอบสร้างรวมทั้งทดสอบบินไม่เกิน
8 ชั่วโมง
✦ ถ้าต้องการนาเครื่องบินไปทดสอบบินจะต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการและบินในพื้นที่ที่กรรมการ
กาหนด
✦ เวลารวมในการปฏิบัติกิจกรรมต่อทีมใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที นับจากรรมการปล่อยตัว ถึงลงจอดหยุดนิ่ง
แบ่งออกเป็น
1. การขึ้นบิน (Take off) ภายใน 2 นาที
2. เวลาปฏิบัติภารกิจ เวลา 3 นาที
3. การลงจอด (Landing) ภายใน 2 นาทีจนเครื่องบินหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์
➢ สถานที่จัดกิจกรรม
✦ สถานที่นั่งสาหรับการสร้างอากาศยาน (อาจใช้โต๊ะในห้องเรียน หรือพื้นที่นั่งกับพื้นโดยผู้แข่งขันสามารถ
เตรียมโต๊ะมาได้)
✦ สถานที่จัดการแข่งขันประกอบด้วยพื้นที่กองอานวยการ พื้นที่วางเครื่องบิน พื้นที่ผู้เข้าแข่งขัน
✦ มีบริเวณให้ผู้สนใจเข้าชมได้ และให้ทาการแข่งขันในลานโล่งนอกอาคาร สนามกีฬา หรือพื้นที่ซึ่งมี
ลักษณะ Outdoor ไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคในการแข่งขัน เช่น ต้นไม้ หรือเสาสูงๆ มีขนาด
กว้างขวางพอที่จะจัดการแข่งขันได้ เส้นทาง Runway สามารถกาหนดได้ตามความเหมาะสมของ
กิจกรรม ซึ่งหมายรวมถึงสถานที่เล่นกีฬา หรือลานเอนกประสงค์ ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานที่นั้น ๆ
และอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ
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➢ คณะกรรมการ
✦ กรรมการพิจารณาภาระกิจการบิน
✦ กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและบันทึกคะแนน
✦ กรรมการจับเวลา
✦ กรรมการจัดลาดับและเรียกทีมเข้าแข่งขัน
✦ กรรมการรายงานตัวและประมวลผลคะแนน
✦ คณะทางานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้จัดกิจกรรม
➢ การตัดสินและประเมินผล
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. การออกแบบและเขียนแบบ
2. ผลคะแนนจากแบบทดสอบ
3. ผลคะแนนการแข่งขัน
3.1 การประกอบสร้างสาเร็จ
3.2 นาเครื่องบินมาทดสอบการบิน
3.3 ภารกิจบินต่าแนวระนาบ(Low Pass)
3.4 ภารกิจปล่อยสัมภาระ(ปล่อยน้าได้)
3.5 การบินวนวงจรใดก็ได้ให้ครบเวลา 3 นาที
3.6 ปล่อยน้าลงพื้นกระดาษเปียกเกิน 20 % ของพื้นที่
- สาเร็จ ในรอบที่ 1
20 คะแนน
- สาเร็จ ในรอบที่ 2
15 คะแนน
- สาเร็จ ในรอบที่ 3
10 คะแนน
- สาเร็จ ในรอบที่ 4
5 คะแนน
✦

อย่างน้อย
อย่างน้อย
อย่างน้อย
อย่างน้อย
อย่างน้อย

จานวน 3 คน
จานวน 2 คน
จานวน 1 คน
จานวน 1 คน
จานวน 2 คน

10 คะแนน
20 คะแนน
70 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
20 คะแนน

ถ้ามีคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากข้อมูลเรียงลาดับดังนี้
o ปล่อยน้าลงพื้นกระดาษเปียกเกิน 20 % ของพื้นที่ สาเร็จในรอบที่ 1
o คะแนนทดสอบมากกว่า
o ลาดับที่ในการจัดลาดับการแข่งขัน แข่งก่อน

➢ รางวัลและเกียรติบัตร
o เกียรติบัตรระดับเหรียญทองจะต้องได้คะแนน
80 - 100
คะแนน
o เกียรติบัตรระดับเหรียญเงินจะต้องได้คะแนน
70 - 79
คะแนน
o เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดงจะต้องได้คะแนน
60 - 69
คะแนน
o ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
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(10 คะแนน)
ใบบันทึกคะแนนการเขียนแบบการประกวดและแข่งขันเครื่องบิน สพฐ.
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ประเภท เครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง และเครื่องบินสี่ช่องสัญญาณ (ทุกประเภทการแข่งขัน)
ระดับชั้น  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน.........................................................สังกัดเขต (สพป./สพม.) ...................................................................
จังหวัด..................................................................ระดับเขต/ภาค ..........................................................................
เกณฑ์

1. ภาพฉายไม่น้อยกว่า
สามด้าน

หัวข้อของการพิจารณา

การปฏิบัติ

ภาพฉายไม่น้อยกว่าสามด้าน
ความสัมพันธ์ของรูปด้านถูกต้อง
การกาหนดขนาด
2. ขนาดของชิ้นงานที่สาเร็จ
การปฏิบัติ
ตรงต่อความสนใจกับตัว
วัดส่วนของลาตัว ปีก และหาง
เลขที่เขียนไว้ในแบบ
3. ความถูกต้องของมาตรา
การปฏิบัติ
ส่วนขนาดตัวเลขที่เขียนลง
ในแบบตรงกับมาตราส่วนที่ วัดส่วนของลาตัว ปีก และหาง
กาหนด
4. ความถูกต้องของเส้นที่
การปฏิบัติ
เขียน
ประเภทของเส้น / ลักษณะของเส้น
น้าหนัก ความชัดเจนและความสะอาด
5. ตารางประกอบแบบ
การปฏิบัติ
Title Box
ชื่อชิ้นงาน
ชื่อโรงเรียน
ชื่อผู้เขียน
มาตราส่วน
หน่วยที่ใช้เขียนแบบ
ระบบที่เขียนแบบ
แสดงรายชิ้นส่วนของเครื่องบิน
ระบุ/ชี้บอกชิ้นส่วนของเครื่องบิน
แสดงรายละเอียดของสมรรถนะ
รวม
คะแนนที่ได้

น้าหนักคะแนน


10%
5%
5%


ได้

ได้

20%


ได้

20%


ได้

20%

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
4%
100%

ได้

หมายเหตุ

มี/สมบูรณ์



มี/สมบูรณ์

มี/ไม่สมบูรณ์



มี/ไม่สมบูรณ์

ไม่มี



ไม่มี







มี/สมบูรณ์

มี/ไม่สมบูรณ์

ไม่มี







มี/สมบูรณ์

มี/ไม่สมบูรณ์

ไม่มี







มี/สมบูรณ์











มี/ไม่สมบูรณ์











ไม่มี











ลงชื่อกรรมการผู้บันทึกคะแนน................................................................
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แบบตรวจเช็คอากาศยานควบคุมด้วยระบบไร้สาย
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทพิชิตเป้าหมาย
ระดับภาค / ชาติ.........................................
ชื่อทีม............................................................สังกัด สพม.............................................. ลาดับที่...................
ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับผลการตรวจสภาพ
 ภาคพื้น  ภาคอากาศ  ก่อนบิน  หลังบิน
วันที่ ................/................../..............
รายละเอียด

สถานะปกติ

1. ส่วนประกอบโครงสร้างหลัก

1.1 ลาตัว

1.2 ปีก
1.3 ภาพหน้าตัดของปี (Airfoil) เป็นรุ่น/ชื่ออะไร (ระบุ)

1.4 แพงหางระดับ

1.5 แพนหางดิ่ง
2. ส่วนประกอบระบบพื้นบังคับ

2.1 Alierons

2.2 Elevator

2.3 Rudder

2.4 Flab
3. ชุดขับเคลื่อน

3.1 แบตเตอรี่ Battery

3.2 ใบพัด

3.3 ชุดเครื่องยนต์ /มอเตอร์

3.4 ฐานล้อหลัง/Landing Gear
4. ชุดกลไกเพิ่มเติม

4.1 ปล่อยน้า

4.2 ห้องบรรทุกสัมภาระ

4.3 อื่นๆ ................................
5. เครื่องควบคุมระบบไร้สาย
ภาคส่ง

sff5.1 ช่องสัญญาณที่ 1

5.2 ช่องสัญญาณที่ 2
5.1 ช่องสัญญาณที่ 1

5.3 ช่องสัญญาณที่ 3

5.4 ช่องสัญญาณที่ 4

5.5 ช่องสัญญาณที่ 5

5.6 ช่องสัญญาณที่ 6
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ปรับปรุง (ครั้ง)
1

2

3
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รายละเอียด

สถานะปกติ

ปรับปรุง (ครั้ง)
1

2

3

6. ชุด Mechanics




6.1 Servo Motor ตัวที่ 1




6.2 Servo Motor ตัวที่ 2




6.3 Servo Motor ตัวที่ 3




6.4 Servo Motor ตัวที่ 4




6.5 Servo Motor ตัวที่ 5




6.6 Servo Motor ตัวที่ 6




7. Landing Gear




8. C.G. (Center Of Gravity) (รวมน้า)
9. Fight Control (ผลการสังเกตอากาศยานก่อนทาการบิน Fight Control)
 ปกติ
 ต้องปรับปรุง ....................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
10. First Fight (ผลการสังเกตอากาศยานขณะทาการบิน First Fight)
 ปกติ
 ต้องปรับปรุง ....................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
11. ผลการสังเกตอากาศยานหลังทาการบิน (ครบเวลาตามกาหนด การประกอบสร้าง)
 ปกติ
 ต้องปรับปรุง ....................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
12. ปัญหาที่พบและการแก้ไข
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .................................
................................................................................................................................................................................
13. อื่น ๆ
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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สรุป
ผลการตรวจรับเครื่องบินบรรทุกสัมภาระ  ผ่าน
 ผ่าน แก้ไข..............ครั้ง
 ไม่ผ่าน ไม่สมบูรณ์ไม่พร้อมบิน ไม่สามารถ Fight Control
 ไม่ผ่าน หมดเวลาประกอบสร้าง.............................น.
(ประกอบสร้างไม่เสร็จ)
หมายเหตุ แจกเมื่อเริ่มประกอบสร้าง ส่งพร้อมเครื่องบิน
ลงชื่อ...................................................................นักบิน
(…………………………………………………………)
……………./…………………../…………………
ลงชื่อกรรมการ...................................................................ผูต้ รวจ/บันทึก
(…………………………………………………………)
……………./…………………../…………………
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ตัวอย่างในการเขียนแบบภาพฉาย 3 ด้านเครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณ
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สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถนนราชดาเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โดยสามารถเข้าร่วมกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์ โดย Scan QR Code นี้
https://www.facebook.com/groups/491477798286035/
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