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การแข่งขัน Thailand  Green Mech contest 2016 

กติกาการเขา้แข่งขัน 

1. บทนํา 
เป้าหมายของการแข่งขัน"2016 World Bond Robot Contest "เพ่ือปลูกฝังความเข้าใจของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวและเพ่ือเสริมสร้างในด้าน ความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ โดยการแข่งขันน้ีเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนรู้จักการบูรณาการ ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองใน
การพัฒนาอุปกรณ์ดังน้ันได้เพ่ิมความสามารถ ความฉลาดและ ความคิดสร้างสรรค์ที่เก่ียวกับเครื่องจักรกล และการ
ออกแบบโครงสร้างที่สร้างแรงบันดาลใจอีกด้วย 

การแข่งขันประกอบด้วย STEAM ที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา, บารัก โอบามาใช้ในการศึกษา STEM 
(วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม, และคณิตศาสตร์) เป็นพ้ืนฐานที่พร้อมด้วยศิลปะ STEM เป็นโปรแกรม
การศึกษาที่ครอบคลุมของชาติ  ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ และด้วยความช่วยเหลือของ
โปรแกรมต่างๆ เช่น นักวิชาการ และครูสามารถสอนนักเรียนในการพัฒนาความสามารถทางปัญญาได้ 

วิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการของการรวบรวมวัตถุทางกายภาพที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ  ได้ความรู้ใหม่ๆ 
และ กระตุ้นให้นักเรียนใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาด้วยตนเองได้  เทคโนโลยี เป้าหมายคือการสอนให้
นักเรียนเข้าใจเทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีการขนส่ง และอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่เด็กๆสามารถใช้ได้จริง และ
การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาศาสตร์สู่การปฏิบัติจริง  วิศวกรรม  เมื่อ
นักเรียนมีส่วนร่วมหลายๆกระบวนการในการปฏิบัติ  พวกเขาต้องหาวิธีการใช้โครสร้างเครื่องจักรกล และให้แน่ใจว่า
วัตถุใช้งานได้อย่างเหมาะสม  ศิลปะ ผ่านการออกแบบ และการรวบรวมแนวความคิด นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนใน
ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ที่จะปลูกฝังความรู้สึกความสวยงาม  สุดท้ายเรื่อง  คณิตศาสตร์ นักเรียน
ควรใช้ประโยชน์จากสูตรทางคณิตศาสตร์เมื่อมีการออกแบบสัดส่วน และความสมมาตรในการสร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเอง ทักษะทางคณิตศาสตร์จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนจะประสบความสําเร็จโดยใช้ในการควบคุมการใช้พลังงานที่
สมดุลของวัตถุ  และเป็นแรงบันดาลใจจากการใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

นอกจากนี้การแข่งขัน Thailand Green Mech Contest ยังเป็นประโยชน์สําหรับการศึกษาสิ่งแวดล้อม 
(environmental) วิศวกรรม (engineering education), วัฒนธรรม (culture), คุณลักษณะ (character) 
และการพัฒนา (development ) ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เพราะรูปแบบและลักษณะของโจทย์ในการ
ทําสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน จะเป็นแรงบัลดาลใจให้นักเรียน ได้รับความรู้เก่ียวกับการศึกษาสิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรมในระหว่างขั้นตอนการออกแบบมากขึ้น นักเรียนจะรู้จักบูรณาการวัฒนธรรมของตนใน
การออกแบบการเช่ือมต่อต่างๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาคุณลักษณะและความคิดสร้างสรรค์ การ
แข่งขันยังสนับสนุนอิทธิพลเชิงบวกเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่
และลูก ภายใต้การแนะนําของครูและผู้ปกครอง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย การทํางานร่วมกันในขั้นตอน
การออกแบบและการสร้างจุดเชื่อมต่อต่างๆ สรุปได้ว่าเป้าหมายของการแข่งขัน Thailand Green Mech เพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนให้บรรลุผลได้จริง  
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2. ผู้เข้าแข่งขันและประเภทการแข่งขัน 

2.1  ประเภทการแข่งขัน: Thailand Green Mech Contest แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
1. ระดับประถมศึกษา   
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. ทีมวิศวกรหน้าใหม่ (สําหรับโรงเรียนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน) 

    
  2.2  การจัดทีม: แต่ละทีมจะต้องมีผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 4 คน  

2.2.1 ในกรณีถ้ามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถมาได้ จะต้องมีจดหมายลาจาก
โรงเรียนที่เก่ียวข้องหรือมีลายเซ็นผู้มีอํานาจกํากับไว้ ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ได้เข้าร่วมในวันแข่งขันจะไม่ได้
รับรางวัลหรือประกาศนียบัตรใดๆ กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้ย่ืนจดหมายจะถูกตัดสิทธ์ิจากการแข่งขันใน
ประเทศไทย ระดับประเทศ และการแข่งขันระดับโลก ทีมที่มีสมาชิกที่ขาดจะไม่อนุญาตเพ่ิมสมาชิก
ใหม่ที่จะมาแทนที่สมาชิกขาดหายไป 

2.2.2 การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน: เป็นสิ่งที่ต้องห้าม หากพบว่ากลุ่มใดนําสมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าทํา
การแข่งขัน กลุ่มน้ันจะถูกตัดสิทธ์ิทันที 

2.3 ที่ปรึกษา: ทุกทีมต้องมีครูผู้ดูแล 1 คน  

3. ตารางการแข่งขัน 

3.1. วันแข่งขนั:   วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม  2559 
3.2. พิธีมอบรางวัล: รางวัลที่ 1, 2, 3 และรางวัลพิเศษทีมวิศวกรหน้าใหม่ ( สําหรับโรงเรียนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการ

แข่งขัน ) จะประกาศในช่วงท้ายของวันแข่งขัน หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันใบประกาศนียบัตรจะส่งภายใน 2 
เดือนหลังจากการประกาศรางวัล 

4. การลงทะเบียน 

4.1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน: เพ่ือให้มีสิทธิในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนเต็มเวลาในประถมศึกษา 
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหน่ึงกลุ่มต้องมีผู้เข้าแข่งขัน 4 คน  

4.2. อุปกรณ์/ชื่อกลุ่ม: ต้องมีช่ืออุปกรณ์เป็นช่ือภาษาอังกฤษโดยชื่อนั้นไม่อนุญาตให้ ต้ังชื่อสิ่งประดิษฐ์ต่อท้ายชื่อ
โรงเรียน  

4.3. ชื่อภาษาไทย/อังกฤษ: กรุณาระบุช่ือภาษาไทย/อังกฤษ ตามบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ทุกกลุ่ม
จะต้องระบุช่ือโรงเรียน ทั้งน้ีมีผลในใบประกาศนียบัตรที่ได้รับรางวัลจะได้รับ 

4.4. การส่งเอกสาร: 

4.4.1  แบบฟอร์มลงทะเบียน: กลุ่มที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันต้อง                     
        (1) กรอกแบบฟอร์มตามเอกสารใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (ตัวอย่างรูปแบบกรุณาดูที่ภาคผนวก1)  

(2) แนะนํากลุ่มและรูปถ่าย: แต่ละกลุ่มจะต้องส่งรูปถ่าย 2 รูป (ในรูปแบบไฟล์ JPEG) แสดงให้เห็น
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สมาชิกทุกคนในกลุ่ม และการแนะนํากลุ่มภาษาไทย (ไม่เกิน 300 คํา) ก่อนหมดเขตการรับสมัคร  
(3) ผลงานการสร้างสรรค์อุปกรณ์ : เพ่ือเพ่ิมความเร็วในกระบวนการประเมินผล แต่ละกลุ่มจะต้องให้
รายละเอียดของการออกแบบตาม "ผลงานการสร้างสรรค์อุปกรณ์" (กรุณาดูที่ภาคผนวก 2) ในภาษาไทย 
และส่งตามเวลาที่กําหนด  
(4) สิทธิในทรัพย์สิน (สงวนลิขสิทธิ์) แบบฟอร์มการอนุญาต : เพ่ือให้การส่งเสร็จสมบูรณ์ ผู้เข้า
แข่งขันจะต้องยอมรับที่จะอนุญาตให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับหน่วยงานการแข่งขันในขั้นตอน
การลงทะเบียน โดยต้องแน่ใจว่าผลงานของตนไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน สมาชิกใน
กลุ่มทุกคนจะต้องรับประกันได้ว่าผลงานที่สร้างขึ้นเองนี้จะไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 
สําเนาของสิทธิในทรัพย์สิน (สงวนลิขสิทธ์ิ) แบบฟอร์มการอนุญาต(กรุณาดูภาคผนวก 3) จะส่งไปพร้อม
กับเอกสารลงทะเบียน 

4.4.2. ระยะเวลาในการลงทะเบียน: การลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนต้ังแต่วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 
8.00 น. ถึง 20 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น. 

 4.4.3. สิทธิในทรัพย์สิน (สงวนลิขสิทธิ์) แบบฟอร์มการอนุญาต : เพ่ือให้การส่งเสร็จสมบูรณ์ ผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องยอมรับที่จะอนุญาตให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้หน่วยงานการแข่งขันในขั้นตอนการ
ลงทะเบียน โดยต้องแน่ใจว่าผลงานของตนไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน สมาชิกในกลุ่ม
ทุกคนจะต้องรับประกันได้ว่าผลงานที่สร้างขึ้นเองน้ีจะไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 
สําเนาของสิทธิในทรัพย์สิน (สงวนลิขสิทธ์ิ) แบบฟอร์มการอนุมัติ (กรุณาดูภาคผนวก 3) จะส่งไปพร้อม
กับเอกสารลงทะเบียน 

4.4.4. แนะนํากลุ่มและรูปถ่าย: แต่ละกลุ่มจะต้องส่งรูปถ่าย 2 รูป (ในรูปแบบไฟล์ JPEG) แสดงให้เห็นสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม และการแนะนํากลุ่มในภาษาไทย (ไม่เกิน 300 คํา) ก่อนหมดเขตการรับสมัคร   

4.4.5 ผลงานการสร้างสรรค์อุปกรณ์: เพ่ือเพ่ิมความเร็วในกระบวนการประเมินผล แต่ละกลุ่มจะต้องให้
รายละเอียดของการออกแบบตาม "ผลงานการสร้างสรรค์อุปกรณ์" (กรุณาดูที่ภาคผนวก 2) ในภาษาไทย 
และส่งตามเวลาที่กําหนด การส่งผลงานที่ไม่รวมผลงานการสร้างสรรค์อุปกรณ์จะถือว่าไม่สมบูรณ์ และ
ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ 

4.5. การส่งเอกสารภายในกําหนดเวลา:  
กรุณาส่งอีเมล เอกสารทั้งหมดมาที่ E-mail : gogreenmech@padabook.com  หรือ  
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาที่  บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด  เลขที่ 99  ซอยรามอินทรา 19  แขวง
อนุสาวรีย์  เขตบางแขน  กรุงเทพฯ 10220    ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 
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5. การประเมินผล: 

5.1. เกณฑ์การประเมิน: การประเมินแบ่งออกเป็น 8 หลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  
(1) การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(2) วิธีการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสรา้งสรรค์  
(3) ความหลากหลายของเส้นทาง 
(4) ทรัพยากรพลังงานสีเขียว  
(5) การประยุกต์ใช้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
(6) การออกแบบและความคดิสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม  
(7) ความน่าเช่ือถือทางวิศวกรรม  
(8) การประยุกต์ใช้วัตถุที่กําหนด  

ตารางที่ 1เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินผล น้ําหนัก คําอธบิาย 

การประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์(วิทยาศาสตร์, 
คณิตศาสตร์) 

การประเมินผล
วันแข่งขัน20 % 

1. การประเมินผล (15%) : จํานวนการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่ใช้
จะถูกนับ โดยแต่ละหลักการทางวิทยาศาสตร์จะนับเพียงคร้ังเดียว 

2. การประเมินผล (5%): จํานวนการใช้ของหลักการและจุดเช่ือมต่อ 
 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์
และความคิดสร้างสรรค์
(วิทยาศาสตร์, ความคิด
สร้างสรรค์) 

การประเมินผล
วันแข่งขัน10% 

ผู้เข้าแข่งขันสามารถกําหนดจุดเช่ือมต่อได้มากที่สุด 2 จุดสําหรับการประเมิน จุด
เช่ือมต่อที่ได้รับการประเมินขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ํา
กับของเดิม 

ความหลากหลายของ
เส้นทาง 
(วิศวกรรม, คณิตศาสตร์) 

การประเมินผล
วันแข่งขัน 10% 

ย่ิงมีความซับซอ้นของเส้นทางจากจุดเช่ือมต่อหน่ึงไปจุดต่อเช่ือมต่ออ่ืนๆย่ิงดี 

ทรัพยากรพลังงานสีเขียว
(เทคโนโลยี) 

การประเมินผล
วันแข่งขัน 15% 

1. ยกเว้นสําหรับจุดเช่ือมต่อที่เริ่มต้น ทุกจุดเช่ือมต่ออ่ืนๆ ทีม่ีการใช้นํ้า, ลม, 
สนามแม่เหล็ก, หรือแหล่งทีม่าของพลังงานสีเขียวจะต้องเกิดขึ้นก่อนหน้าน้ัน 

2. จํานวนทั้งหมดของแหล่งพลังงานสีเขียวที่ใช้จะถูกนับเป็นชนิดของแหล่ง
พลังงานสีเขียวที่ใช้แต่ละคร้ังจะถูกนับเพียงคร้ังเดียว 
 

การประยุกต์ใช้ด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(สิ่งแวดล้อม) 

การประเมินผล
วันแข่งขัน 10% 

1. การออกแบบจุดเช่ือมต่อต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กําหนดในแต่ละหมวด และ
ควรจะอยู่ส่วนสุดท้ายของอุปกรณ์ 

2. รูปแบบที่กําหนดให้ทั้ง 3 หมวดคือ: 
A. โรงเรียนประถมศึกษา: ดินถล่ม จะต้องเก็บรวบรวมลูกแก้วขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง อย่างน้อย 2 ซม 
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B. โรงเรียนมัธยมตอนต้น: ภูเขาไฟระเบิด จะต้องเก็บรวบรวมลูกเทเบิล
เทนนิสอย่างน้อย 5 ลูก 
C. โรงเรียนมัธยมตอนปลาย: แผ่นดินไหว จะต้องต้ังค่าระบบเตือนภัย  และ
ผู้อยู่อาศัยควรอพยพในระยะทางมากกว่า 10 เซนติเมตร  
 

การออกแบบและความคิด
สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 
(ศิลปะ, ความคิด
สร้างสรรค์, วัฒนธรรม) 

การประเมินผล
วันแข่งขัน 10% 
การประเมินผล
วันแข่งขัน 5% 

1. การประเมินผล (10%): อุปกรณ์แสดงเรื่องราวเก่ียวกับอะไร? แสดงให้เห็นถึง
เน้ือหา, เหตุผล, จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบอุปกรณ์ 

2. การประเมินผล (5%) : ลักษณะโดยรวมของอุปกรณ์ 

วิศวกรรมความน่าเช่ือถือ
(วิศวกรรม) 

การประเมินผล
วันแข่งขัน 15% 

1. จุดเช่ือมต่อทั้งหมดที่ระบุไว้ในเกณฑ์การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์จะต้องเปิดใช้งานได้สําเร็จ หากเกิดความล้มเหลวในการเปิดใช้
งานจะถูกหักคะแนน 1 คะแนน จํานวนของจุดเช่ือมต่อทุกจุดที่ระบุไว้ใน
เกณฑ์ด้านความน่าเช่ือถือทางวิศวกรรม ต้องไม่น้อยกว่าจํานวนที่อยู่ในเกณฑ์
ด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2. จะมีการหักคะแนนทุกคร้ัง ครั้งละ 1 คะแนน หากมีการสัมผัสอุปกรณ์ และ
จะถูกหักอีก 1 คะแนน หากมีการหลุด แตก แยกของส่วนใดส่วนหน่ึงของ
อุปกรณ์ 

3. หากได้รับเลือกให้เปิดใช้งานจุดเช่ือมต่ออีกครั้ง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเริ่มต้น
จากจุดเช่ือมต่อก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วงจุดเช่ือมต่อที่ 4 ล้มเหลวในการ
เปิดใช้งานก็ต้องเปิดตัวจุดเช่ือมต่อที่ 3 อีกคร้ัง 

4. กลุ่มจะได้รับอนุญาตให้เริ่มต้นอุปกรณ์ใหม่ภายใน 2 นาทีของเวลาการตัดสิน 
เมื่อครบ 2 นาที ความน่าเช่ือถือทางวิศวกรรมจะได้รับประเมินจากการ
ทํางานคร้ังสุดท้าย คะแนนจะถูกหักออก 1 คะแนนสําหรับความล้มเหลวใน
การเปิดใช้งานทุกจุดเช่ือมต่อ 

5. จุดเช่ือมต่อสําหรับระดับประถมศึกษาจะต้องมีอย่างน้อย 10 จุดเช่ือมต่อ  
สําหรับระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 13 และสําหรับระดับโรงเรียน
มัธยมตอนปลาย 15 จุด 

การประยุกต์ใช้วัตถุที่
กําหนด(วิทยาศาสตร์, 
เทคโนโลยี, ความคิด
สร้างสรรค์) 

การประเมินผล
วันแข่งขัน 5% 

กลุ่มจะต้องเพ่ิมวัตถุที่กําหนดในการออกแบบอุปกรณ์โดยอุปกรณ์จะต้องทํางาน
ได้ดีจึงจะได้รับคะแนนสูง 
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5.2  วัตถุและข้อจํากัดในการประกอบอุปกรณ์: 

5.2.1. พื้นที่ฐาน: พ้ืนที่ฐานของอุปกรณ์จะต้องมีความยาวไม่เกิน 180 เซนติเมตร และความกว้างไม่เกิน60 
เซนติเมตร หากมีอุปกรณ์ส่วนใดที่ย่ืนออกมา ซึ่งอยู่ภายในความสูง 1 เมตรของโต๊ะนอกจากน้ีในส่วนที่มีการ
ย่ืนของอุปกรณ์จะต้องไม่ย่ืนออกมาจากพ้ืนที่ฐานเกินกว่า 20 เซนติเมตร อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการจํากัดความ
สูงโดยรวม  อุปกรณ์จะต้องมีประสิทธิภาพ มั่นคงพอที่จะนําเสนอ โดยทางผู้จัดงานได้เตรียมโต๊ะไว้ให้ 

5.2.2. ชิ้นส่วน: แต่ละกลุ่มจะต้องนําช้ินส่วนมาเองและสามารถนําวัตถุเพ่ิมเติมที่ตรงตามหลกัเกณฑ์การแขง่ขัน
เข้ามาได้  คือ  นวัตกรรมการศึกษา ชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ Learning Lab ชุดตัวต่ออัจฉริยะ Brick 
Contraption (#1248, #1249), ชุดนักสํารวจเทคโนโลยี Technology Explorer (#1244, #1245), ชุดการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ Scientific Experiment  (#1234~#1243), และชุดโลกแห่งความคิดสร้างสรรค ์ 
Creative World (#1230~#1233). 
ข้อแนะนาํ: ควรเขียนช่ือกลุ่มบนแผ่นกระดาน Green Mech และช้ินส่วนต่างๆเพ่ือป้องกันการสูญหาย 

5.2.3. วัตถุอ่ืนๆ: ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และวัตถุดิบต่างๆได้รับอนุญาตในการแข่งขันน้ี ตัวอย่างเช่น
ช้ินส่วนของไม้, กระป๋องอลูมิเนียม, เสื้อผ้าเก่า ฯลฯ 

5.2.4. แผ่นกระดาน Green Mech : แต่ละกลุ่มจะต้องเตรียมแผ่นกระดานมาเอง และสามารถนําเข้ามาได้ไม่มี
จํานวนจํากัด แนะนําให้เตรียมแผ่นกระดานใหม่ที่มีความมั่นคงโดยจะต้องไม่เกินพ้ืนที่ฐานที่กําหนดให้ 

5.2.5. วัตถุที่เป็นพิษและอันตราย: วัตถุทั้งหมดจะต้องตอบสนองความปลอดภัยแห่งชาติ และมาตรฐานปลอด
สารพิษ โดยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมีดังน้ี: CE (ยุโรป), ASTM (สหรัฐอเมริกา), ST (ไต้หวัน) และ CCC 
(จีน) หากพบว่ามีกลุ่มใดนําวัสดุที่ไม่ตรงตามมาตรฐานใดๆข้างต้นมาใช้หรือนําเข้าในการแข่งขัน กลุ่มน้ันจะ
ถูกตัดสิทธ์ิทันที 

5.2.6. โปรแกรมมิ่ง: การเขียนโปรแกรมภาษา และการเขียนโปรแกรมภาพไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการแข่งขัน 
กลุ่มที่ใช้การเขียนโปรแกรมภาษาหรือการเขียนโปรแกรมภาพจะถูกตัดสิทธ์ิทันที 

6. เกณฑ์การประเมินผล:                                                                                                      
6.1  หลักการการประเมินผล:  

6.1.1. การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์: จํานวนการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด              
โดยแต่ละหลักการจะนับเพียงคร้ังเดียว 

6.1.2. วิธีการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์: ทีมงานแต่ละคนสามารถกําหนด 2 จุดเช่ือมต่อสําหรับ
การประเมินผลโดยจะประเมินจุดเช่ือมต่อที่ความคิดสร้างสรรค์ และคิดคิดริเริ่ม 

6.1.3. ความหลากหลายของเส้นทาง: ย่ิงมีความซับซ้อนของเส้นทางจากจุดเช่ือมต่อหน่ึงไปจุดต่อเช่ือมต่ออ่ืนๆ
ย่ิงดีโดยทุกเส้นทางควรจะสามารถทํางานได้ 

6.1.4. ทรัพยากรพลังงานสีเขียว: จุดเช่ือมต่อที่มีการใช้พลังงานสีเขียว (พลังงานแสงอาทิตย์, ลม, นํ้า,แม่เหล็ก, 
พลังงานสนามแม่เหล็ก) อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์น้ีโดยจุดเช่ือมต่อแหล่งพลังงานสีเขียวต่างๆจะต้องเปิดใช้
งานโดยจุดเช่ือมต่อก่อนหน้า ยกเว้นจุดเช่ือมต่อจุดแรก ยกตัวอย่างเช่น ถ้าจุดเช่ือมต่อลมมีการเปิดใช้งาน
โดยการเป่าลมทางปาก จุดน้ีจะไม่ได้รับคะแนน เช่นเดียวกับการเปิดไฟด้วยตนเองเมื่อถึงจุดเช่ือมต่อ
พลังงานแสงอาทิตย์ คะแนนจะได้รับต่อเมื่อผลท่ีได้มาจากการใช้พลังงานสีเขียวเท่าน้ัน 



9 
 

6.1.5. การประยุกต์ใช้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: แต่ละกลุ่มต้องจําลองภัยพิบัติที่กําหนดให้ด้วยอุปกรณ์
ของกลุ่ม รวมถึงระบบเตือนภัยและการรับมือกับภัยพิบัติ โดยภัยพิบัติที่กําหนดให้แบ่งตามหมวดหมู่        
มีดังน้ี 
A. โรงเรียนประถมศึกษา: ดินถล่ม  
B. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น: ภูเขาไฟระเบิด (ตัวอย่างเช่น มีเสียงแจ้งเตือนพร้อมการสั่น หรือ ลูก
ปิงปองระเบิด เป็นต้น) 
C. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย: แผ่นดินไหว การประยุกต์ใช้จุดเช่ือมต่อในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ควรอยู่ที่ปลายสุดของอุปกรณ์ กลุ่มจะได้รับการประเมินผลสําหรับผลการดําเนินงานของจุดเช่ือมต่อ 
เช่น จํานวนของลูกปิงปองที่เก็บได้ 

6.1.6. การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม: เกณฑ์การประเมินน้ีครอบคลุมการออกแบบ
เรื่องราว และภาพรวมทั้งหมด  ผู้เข้าแข่งขันควรอธิบายเร่ืองราวของอุปกรณ์ และการออกแบบต่อ
คณะกรรมการ 

6.1.7. ความนา่เชื่อถือทางวิศวกรรม: 
A. จํานวนจุดเชื่อมต่อทั้งหมด ในวันแข่งขันต้องไม่น้อยกว่าในเอกสาร และควรแนบใบรายช่ือของจุด

เช่ือมต่อ (7.2.6 ใบรายช่ือจุดเช่ือมต่อ) ในแต่ละจุด หากจุดเช่ือมต่อใดขาดหายไปจะถูกหักคะแนน
2 คะแนน 

B. การทํางานของอุปกรณ์  ก่อนเร่ิมนับถอยหลัง 2 นาที ควรอธิบายการทํางานของอุปกรณ์ต้ังแต่
เริ่มต้นจนจบการทํางานต่อคณะกรรมการในวันแข่งขัน โดยอนุญาตให้เปิดการทํางานด้วยตนเอง
เฉพาะจุดเช่ือมต่อแรก สําหรับจุดเช่ือมต่ออ่ืนๆรวมถึงแหล่งพลังงานสีเขียวจะต้องเปิดใช้โดยใช้จุด
เช่ือมต่อก่อนหน้าเท่าน้ัน 

C. กําหนดเวลา  สําหรับเกณฑ์น้ีมีเวลาให้ 2 นาที หากอุปกรณ์เกิดความผิดพลาดในการทํางาน ผู้เข้า
แข่งขันสามารถเลือกวิธีอ่ืนภายในเวลา 2 นาที ดังน้ี 
 (1) เปิดการทํางานอีกคร้ังจากจุดเช่ือมต่อก่อนหน้า (ตัวอย่างเช่น เมื่อจุดเช่ือมต่อที่ 4 เกิดปัญหา 
ผู้เข้าแข่งขันต้องเปิดจุดเช่ือมต่อที่ 3 อีกคร้ัง)  
(2) เริ่มการทํางานใหม่ต้ังแต่ต้น โดยกลุ่มจะได้รับการประเมินจากผลการทํางานครั้งสุดท้าย หาก
อุปกรณ์ยังสามารถทํางานได้ภายใน 2 นาที จุดเช่ือมต่อที่ไม่สามารถทํางานได้จะถูกหักคะแนนจุด
ละ 1 คะแนน นอกจากน้ีหากมีการสัมผัสอุปกรณ์ เช่น การผลักลูกแก้ว และมีช้ินส่วนใดๆของ
อุปกรณ์หลุดหรือชํารุด จะถูกหักคร้ังละ 1 คะแนน 

D. การแสดงการทํางาน: ก่อนเร่ิมนับถอยหลัง 2 นาที ผู้เข้าแข่งขันควรแสดงจุดเช่ือมต่อที่มีการ
ออกแบบการแสดงการทํางานต่อคณะกรรมการ ตราบใดที่จุดเช่ือมต่อจุดต่อไปสามารถทํางานได้ 
จะไม่มีการหักคะแนนใดๆถึงแม้จะเกิดความผิดพลาดใดๆในการนําเสนอก็ตาม 

E. การเริ่มต้นใหม่: ผู้เข้าแข่งขันต้องขออนุญาตคณะกรรมการก่อนการเริ่มต้นการทํางานอุปกรณ์ใหม่ 
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6.2  การละเมิด: 
6.2.1. การสัมผัสอุปกรณ์: หากมีการสัมผัสอุปกรณ์จะถูกหักคะแนน 1 คะแนน ยกเว้นการเปิดการทํางานตอน

แรกของอุปกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เข้าแข่งขันคนใดคนหน่ึง ใช้มือช่วยดึงลูกแก้วที่ติดอยู่ กลุ่มน้ันจะ
ถูกหักคะแนน 1 คะแนน 

6.2.2. การตกของชิ้นส่วนใดๆของอุปกรณ์: จะถูกหักคะแนน 1 คะแนนสําหรับการตกหล่นของช้ินส่วนใดๆ
ของอุปกรณ์ 

6.2.3. พื้นที่ฐานจํากัด: อุปกรณ์ที่ใช้พ้ืนที่ฐานเกิน 180x60 เซนติเมตร จะถูกหัก 2 คะแนนที่หักออกจาก
คะแนนรวมของทีม 

6.2.4. สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่สอดคล้องกับเอกสาร : ถ้าสิ่งประดิษฐ์ไม่สอดคล้องกับเอกสาร, จะถูกหักออก 0.25 
คะแนนจากคะแนนรวมสําหรับจุดเช่ือมต่อที่มีความแตกต่างไปจากเอกสาร 

6.2.5. ทีมจะต้องดูแลพื้นที่ในการปฏิบัติงานและต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย: พ้ืนที่ที่ไม่เป็นระเบียบ เช่น มีนํ้า
หกบนพ้ืน หรือ มีขยะรอบๆบริเวณการปฏิบัติงานอาจส่งผลให้มีการหักคะแนน 1 ถึง 10 คะแนน การ
เตรียมอุปกรณ์ทําความสะอาดถือเป็นหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม 

6.2.6. วัสดุอันตราย: เช่น ไฟ, สารเคมีที่มีฤทธ์ิกัดกร่อน, ช้ินส่วนไฟฟ้าที่เป็นอันตราย, สิ่งมีชีวิต และการใช้แสง
และเสียงมากเกินไปเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดหากพบว่ากลุ่มใดมีวัตถุอันตรายหรือใช้ในการแข่งขัน
จะถูกตัดสิทธ์ิทันที 

6.2.7. การจํากัดการเข้าถึง: บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน  ได้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ปกครอง 
จะไม่ได้เข้าร่วมในโซนการแข่งขัน หรือส่งมอบวัตถุ หรือข้อความไปยังผู้เข้าแข่งขัน กลุ่มที่ละเมิดกฎจะถูก
ตัดสิทธ์ิทันที 

6.2.8. ประท้วง / คัดค้านเก่ียวกับเกณฑ์การให้คะแนน: กลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมงานแข่งขันที่ที่จัดขึ้นภายในวัน
แข่งขันจะไม่มีสิทธ์ิในการประท้วงหรือคัดค้านเก่ียวกับการแข่งขันหากผู้เข้าแข่งขันหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
ประท้วงหรือคัดค้านคะแนนของกลุ่ม  โดยไม่มีเหตุอันควรและขัดขวางระเบียบการแข่งขันกลุ่มน้ันจะถูก
ตัดสิทธ์ิจากการแข่งขันทันที  ผู้ เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาควรเคารพการตัดสินใจของ
คณะกรรมการหากมีคําถามหรือข้อขัดข้องเกี่ยวกับคะแนนของกลุ่ม ควรจะยกมือขึ้นทันทีในระหว่างการ
แข่งขันกับประธานกรรมการ เพ่ือให้ประธานกรรมการตรวจสอบการแข่งขันหลังจากขั้นตอนการให้
คะแนน แต่ละกลุ่มจะต้องลงนามในแบบฟอร์มการยืนยันผล หลังจากการแข่งขันทางผู้จัดงานจะไม่
พิจารณาการประท้วงหรือการคัดค้านใดๆเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคะแนนของกลุ่ม 

 
6.3  ประกาศสําคัญอ่ืนๆ 

6.3.1. การรับรู้จุดเชื่อมต่อแหล่งพลังงานสีเขียว: กําหนดโดยการใช้ส่วนของแหล่งพลังงานสีเขียวตราบใดที่จุด
เช่ือมต่อมีการใช้แหล่งพลังงานสีเขียว ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเช่ือมต่อแหล่งพลังงานสีเขียว 

6.3.2. การเริ่มใหม่: สําหรับการเปิดใช้ระบบงานใหม่หลายครั้งในสถานที่เดียวกันจะถูกหักคะแนนครั้งเดียว 
6.3.3. ผลการตัดสิน: ประกาศผลการตัดสินในวันแข่งขัน ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
6.3.4. แต่ละเสียงควบคุมจุดเชื่อมต่อ: โอกาสในการเปิดการทํางานมีเพียงครั้งเดียวจุดเช่ือมต่อทั้งหมดจะต้อง

ทํางานโดยจุดเช่ือมต่อก่อนหน้าแบบอัตโนมัติ   
หมายเหตุ มีเพียงจุดเช่ือมต่อจุดแรกเท่าน้ันที่สามารถเปิดด้วยมือได้ 
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7. ระเบียบการประเมินผล 

7.1. ตรวจสอบทรัพย์สินส่วนตัว: หลังจากลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันควรรีบเข้าในเขตการแข่งขัน ทางเจ้าหน้าที่จะ
ตรวจสอบกล่องเครื่องมือ, ของใช้ส่วนตัว, เครื่องมือ(รวมทั้งช้ินส่วนที่ประกอบขึ้น)  หากผู้เข้าแข่งขันมีวัสดุที่
ต้องห้ามใดๆ และวัสดุที่เป็นอันตราย ทีมจะถูกตัดสิทธ์ิทันที 

7.2. การประกอบอุปกรณ์: เฉพาะสายโซ่เท่าน้ันที่สามารถประกอบล่วงหน้าได้ ส่วนอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ันจะต้อง
ประกอบภายในเวลาที่กําหนด 

7.3. การนําเสนอผลงาน: 

7.3.1. ความยาวในการนําเสนอ: แต่ละกลุ่มมีความยาว 3 ถึง5 นาทีในการนําเสนอขึ้นอยู่กับจํานวนของกลุ่ม 
ในการแนะนํากลุ่มและการออกแบบให้แสดงให้เห็นถึงการทํางานของอุปกรณ์ และตอบคําถามจาก
คณะกรรมการ 

7.3.2. การปรับปรุง/แก้ไขอุปกรณ์รอบสุดท้าย: ควรเตรียมพร้อมสําหรับการตรวจสอบวัตถุก่อนเข้าโซนการ
แข่งขันเพ่ือการปรับปรุง/แก้ไขอุปกรณ์รอบสุดท้ายก่อนการแสดงผลงาน กําหนดเวลา 10 นาทีกลุ่มที่ปรับปรุง
ผลงานไม่เสร็จภายใน10 นาทีอาจจะถูกตัดสิทธ์ิจากการแข่งขัน 

7.3.3. การใช้งานจุดเชื่อมต่อ: จุดเช่ือมต่อทุกจุดรวมทั้งจุดเช่ือมแหล่งพลังงานสีเขียว (ยกเว้นจุดเช่ือมจุดแรก) 
จะต้องทํางานโดยอัตโนมัติผ่านจุดเช่ือมต่อก่อนหน้า สําหรับจุดเช่ือมต่อที่ไม่ได้ใช้วิธีการทางไฟฟ้า เช่น ใช้อิน
ฟาเรด หรือ อัลตราซาวน์ แทนที่การใช้วิธีการทางเครื่องกล จะไม่ได้รับคะแนน 
7.3.4. วัตถุตกหรือติดค้าง: ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้มือหรือวัตถุอ่ืนในการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางได้ ตัวอย่างเช่น 
ลูกแก้ว หรือ ล้อ หากวัตถุที่เคลื่อนย้ายตกหล่น ผู้เข้าแข่งขันควรหยิบขึ้นมาและเปิดการทํางานของจุดเช่ือม
ก่อนหน้า ทั้งน้ีผู้เข้าแข่งขันต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการก่อนการเปิดการทํางานใหม ่

7.3.5. จุดเชื่อมต่อที่เชื่อมถึงกัน: เมื่อแสดงผลงานในเกณฑ์ความน่าเช่ือถือทางวิศวกรรม ผู้เข้าแข่งขันสามารถ
เปิดการทํางานของอุปกรณ์ทั้งหมดขึ้นใหม่ได้ กรุณาดูที่ 6.1.7 ความน่าเช่ือถือทางวิศวกรรมสําหรับรายละเอียด
เพ่ิมเติม 

7.3.6. ใบรายชื่อจุดเชื่อมต่อ: ใบรายช่ือจุดเช่ือมต่อต้องแนบกับจุดเช่ือมต่อแต่ละจุดเพ่ือสะดวกต่อการจําแนก 
ใบรายช่ือสําหรับการแข่งขัน Thailand Green Mech มี 4 สีได้แก่  
(A) สีนํ้าเงินสําหรับวิธีการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์  
(B) สีเขียวสําหรับการประยุกต์ใช้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(C) สีส้มสําหรับการประยุกต์ใช้วัตถุที่กําหนด 
(D) สีนํ้าตาลอ่อนสําหรับหมายเลข 

ช่ือจุดเช่ือมต่อโดยหมายเลขและช่ือจุดเช่ือมต่อควรแนบในทุกๆจุดเช่ือมต่อดาวน์โหลดใบรายช่ือจุด
เช่ือมต่อจากเว็บไซต์ (http://www.padabook.com) ใบรายช่ือจะไม่แสดงในวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันควร
ใช้สก๊อตเทปปิดทับใบรายช่ือเ พ่ือป้องกันนํ้าหากใบรายช่ือหายจะถูกหักคะแนนใบละ 1 คะแนน              
(หักสูงสุด 10 คะแนน) 
7.3.7. การประเมินผล: ต้องสร้างอุปกรณ์ให้เสร็จก่อนเที่ยงในวันแข่งขันและนําเสนอตอนช่วงบ่าย เกณฑ์การ
ให้คะแนนของกลุ่มจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, 
ทีมวิศวกรหน้าใหม่) 
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7.4. ข้อจํากัดในการแข่งขัน: 
7.4.1. แหล่งพลังงาน: ทางผู้จัดงานจะไม่ให้แหล่งพลังงานใดๆในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันควรจัดเตรียมมาเอง 

และเพ่ือประหยัดพลังงาน ควรใช้แบตเตอรี่แบบพกพาแทนการใช้แบตเตอรี่ครั้งเดียว และควรเก็บในท่ี
ปลอดภัย หากกลุ่มใดเป็นสาเหตุทําให้เกิดอันตรายจะถูกตัดสิทธ์ิจากการแข่งขัน และจะต้องรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 เพิ่มเติม 1: ที่ปรึกษาควรอบรมนักเรียนในการใช้แหล่งพลังงานได้อย่างปลอดภัยก่อนที่ให้นําไปใช้ในการ
ออกแบบอุปกรณ์ 

เพิ่มเติม 2: การเก็บรักษาแบตเตอร่ีตะก่ัวหรืออ่ืนๆที่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถูกห้ามมิให้ใช้ในการ
แข่งขันครั้งน้ี 

7.4.2. การใช้บลูทูธ : บลูทูธสามารถใช้เปิดการทํางานเท่าน้ัน หากจุดเช่ือมต่อน้ันไม่ใช่จุดแรกของอุปกรณ์ ควร
ให้อุปกรณ์ทํางานอัตโนมัติจากจุดเช่ือมต่อก่อนหน้า 

7.4.3. ไม่ว่ิงภายในการแข่งขัน: หากพบผู้เข้าแข่งขันว่ิงภายในงานจะถูกตัดสิทธ์ิจากการแข่งขัน 
7.4.4. เก้าอ้ี: ไม่มีการจัดเตรียมเก้าอ้ีไว้ให้ ผู้เข้าแข่งขันสามารถนํามาได้หากจําเป็น 
7.4.5. การจํากัดการสื่อสาร: ในช่วงระหว่างการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับ

บุคคลภายนอกรวมไปถึง ที่ปรึกษา หรือ ผู้ปกครอง ในทุกกรณี โต๊ะและโทรศัพท์มือถือสามารถนําเข้าไป
ในโซนการแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม หากพบว่ากลุ่มใดติดต่อกับบุคคลภายนอกกลุ่มน้ันจะถูกตัดสิทธ์ิจาก
การแข่งขัน 

7.4.6. ไม่มีการสอนในช่วงระหว่างการแข่งขัน: ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับบุคคลภายนอกรวม
ไปถึง ที่ปรึกษา หรือ ผู้ปกครองในทุกกรณี (ตัวอย่างเช่น คําพูด, การไม่ใช้คําพูด, การใช้ท่าทาง เป็นต้น) 
หากพบว่ากลุ่มใดละเมิดกฎกลุ่มน้ันจะถูกตัดสิทธ์ิจากการแข่งขัน 

7.4.7. การรบกวนกลุ่มอ่ืน: การรบกวนกลุ่มอ่ืนในทุกกรณีในระหว่างการแข่งขันจะถูกตัดสิทธ์ิ 
7.4.8. สิทธิในทรัพย์สิน: หากทางผู้จัดงานพบผู้เข้าแข่งขันคนใดหรือกลุ่มใดเจตนาทําลาย, ขโมย หรือดําเนิน

กิจกรรมใดๆท่ีเป็นการฉ้อโกงต่อทรัพย์สินของกลุ่มอ่ืน จะถูกตัดสิทธ์ิโดยอัตโนมัติจากการแข่งขัน 
7.4.9. ชิ้นส่วนตกแต่ง: เป็นส่วนที่ไม่มีฟังก์ช่ันการทํางาน จะต้องดําเนินการก่อนการแข่งขันและ นําเข้าไปใน

เขตการแข่งขัน 
7.4.10. วัสดุการสอน: วัสดุการสอนได้รับอนุญาตให้นําเข้าไปในการแข่งขันได้ตัวอย่างเช่น กระดาษ หรือคู่มือ

ด้านไฟฟ้า เป็นต้น 
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8. รางวัล 
ระดับประถมศึกษา/ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 8.1  รางวัล Champion  นักเรียนไม่เกิน 4 คน ที่ปรึกษา 1 คน เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน               
2016 World Bond Robot Contest Green Mech World Cup ระดับนานาชาติ ณ Normal University  
ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 30  กรกฎาคม 2559  ต๋ัวเคร่ืองบิน  พร้อม  ที่พัก   อาหาร และทัศนศึกษา  จํานวน  4 วัน 3 

คืนมูลค่า  132,500  บาท พร้อมประกาศนียบัตร  
 

8.2 รางวัล Runner-up  เงินสดมูลค่า  6,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล  และประกาศนียบัตร 

8.3 รางวัล 3rd Place  เงินสดมูลค่า  5,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล  และประกาศนียบัตร 

8.4 รางวัลความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3 รางวัลคือ 
8.4.1 รางวัล Innovation in the Application of Science ความโดดเด่นในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เงินสดมูลค่า 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
 

8.4.2 รางวัล Innovation in Green Energy Design ความโดดเด่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านการออกแบบพลังงานสีเขียว เงินสดมูลค่า 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

 

8.4.3 รางวัล Innovation in Design and Explanation of Juncture ความโดดเด่นในการ
สร้างสรรค์ นวัตกรรมใน การออกแบบและ อธิบาย จุดเช่ือมโยง เงินสดมูลค่า 3,000 บาท พร้อม
ประกาศนียบัตร 

 

 8.5 รางวัลทีมวิศวกรหน้าใหม่ 
  คัดเลือกจากทีมโรงเรียนที่ไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันมาก่อน  และมีผลงานโดดเด่น จํานวน  1 ทีม   
มีสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขัน  2016 World Bond Robot Contest Green Mech World Cup ระดับนานาชาติ ณ 
Normal University  ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 30  กรกฎาคม 2559   
    

 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ * กติกาการแข่งขันนี้เป็นกติกาสากลท่ีใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติ  
**  รางวัล Runner-u  และรางวัล 3rd Place ถ้าประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยใช้ งบประมาณตัวเอง   
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9. คณะกรรมการตดัสิน 
 

1. ผศ.ดรจันทรช์ัย  หญิงประยูร  

รองผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
Chairman, Science and Technology Education Centre International Council  of  
Associations for Science Education (ICASE) 
 

2. ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรชัต์กูล 
อาจารย์ ประจําภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ 
 

3. รศ.ธีรวัฒน์   ประกอบผล 
อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
 

4. ดร. กวิน  เชือ่มกลางกลาง  
ศูนย์สะเต็มแห่งชาติ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) 
 

5. ผศ.ดร.  สุรเชษฐ์  หลิมกําเนิด  
  อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     6.   ดร.อภิสิทธ์ิ  ธงไชย 
  นักวิชาการ สาขาออกแบบและเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

 

7.   อาจารย์พิพัฒน์  คงทอง                                                                              
อดีตครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น  ปัจจุบันนักวิชาการอิสระ 

 

8.  อาจารย์ปฏิยุทธ์ พรามแก้ว     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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10.  ข้อมูลเก่ียวกับกฎหมาย: 

10.1 ประกันภัย: ทางผู้จัดงานไม่ได้เสนอประกันกลุ่มที่ครอบคลุมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ประกันจะครอบคลุมเฉพาะ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันแข่งขันเท่าน้ันผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ปกครอง จะได้รับคําร้องเพ่ือกรอก

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกต้องระหว่างการลงทะเบียนผู้ที่ไม่ได้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องจะไม่สามารถรับการ

ประกันได้ 

 10.2  สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้างสิทธิในทรัพย์สิน: 

10.2.1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: เพ่ือดําเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยอมรับที่จะ
อนุญาตให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในการแข่งขันของตนให้กับทางผู้จัดงานในขั้นตอนการลงทะเบียน
โดยคลิกที่กล่องข้อตกลงในระบบการลงทะเบียนทั้งน้ีสมาชิกภายในกลุ่มต้องแน่ใจว่าผลงานการสร้างสรรค์
ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 

10.2.2 แบบฟอร์มอนุญาต: กลุ่มที่มีอุปกรณ์ที่ใช้แนวความคิดหรือสิ่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากตนเองจะต้องแนบ
แบบฟอร์มการอนุมัติสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อส่งผลงานด้วย (กรุณาดูภาคผนวก 3) 

10.2.3 ข้อตกลงและเง่ือนไข: เน่ืองจากความต้องการท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการขาย ทางผู้จัดงานถือครอง

สิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง, การถ่าย, เผยแพร่, สร้าง, จัดแสดง, การผลิตและการเปิดเผยภาพรางวัลทั้งหมด

ของการแข่งขันผู้ชนะรางวัลไม่สามารถคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่เหล่าน้ีถ้าจําเป็นเมื่อทางผู้จัดงานต้องการท่ี

จะปรับเปลี่ยนการออกแบบรางวัล กลุ่มที่ได้รับรางวัลควรให้ความร่วมมือกับทางผู้จัดงานโดยการให้ภาพ

และข้อมูลหรือเน้ือหาที่เก่ียวข้อง 
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Registration Form:  

Contest Thailand Green Mech Contest 2016 
Category: GreenMech Division:  Team Name:  

Personal Information of Contestants 

Team 
Member 1 

Full Name:   Gender:   

Date of Birth:   Shirt Size:  

School:  Grade:  

ID Number:  Email:   

Legal Guardian:  Contact Phone:  

Team 
Member 2 

Full Name:   Gender:   

Date of Birth:  Shirt Size:  

School:  Grade:  

ID Number:  Email:   

Legal Guardian:  Contact Phone:  

Team 
Member 3 

Full Name:   Gender:   

Date of Birth:  Shirt Size:  

School:  Grade:  

ID Number:  Email:   

Legal Guardian:  Contact Phone:  

Team 
Member 

4 

Full Name:   Gender:   

Date of Birth:  Shirt Size:  

School:  Grade:  

ID Number:  Email:   

Legal Guardian:  Contact Phone:  

Personal Information of Advisors (All Boxes Must Be Filled) 

 Advisor Teacher 1 Advisor Teacher 2 Advisor Teacher 3 Advisor Teacher4 
Full Name:     

Advising Role: 
([A] Media production, 
[B] ContraptionDesign, 

[C] Contraption 
Structure, [D] English) 

    

Organization:     
Contact Phone:     
Mobile Phone:     

Email:     
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ภาคผนวกท่ี 2. ผลงานการสร้างสรรค์อุปกรณ ์

3.1. รูปภาพแสดงการออกแบบเส้นทางสําหรับทุกจุดเชือ่มต่อ 
  

หม
าย

เล
ขก

ลุ่ม
: 

  ชื่อ
กลุ่

ม/
ชื่อ

อุป
กร

ณ์:
 

 (ผู้
เข

้าแ
ข่ง

ขัน
ไม

่

จํา
เป

็นต้
อง

ทํา
ตา

ม

ตัว
อย

่าง
ด้า

นล่
าง

กรุ
ณา

ส่ง

ภา
พก

าร
ออ

กแ
บบ

ไม
่เกิ

น5

ภา
พ)

 

        ย้า
ยท

ิศท
าง

ขอ
งก

ลไ
ก 

 
 

 

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร:์ 
การประยุกต์ใช้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: 

การประยุกต์ใช้วัตถุที่กาํหนด: 

จุดเช่ือมต่อท่ี 1: (ช่ือของจุดเช่ือมต่อ) 

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร:์ 
การประยุกต์ใช้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: 

การประยกุต์ใช้วตัถท่ีุกําหนด: (ไม่ใช)้ 

 

จุดเช่ือมต่อท่ี 2: (ช่ือของจุดเช่ือมต่อ) 

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร:์ 
การประยุกต์ใช้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: 

การประยกุต์ใช้วตัถท่ีุกําหนด: (ไม่ใช)้ 

จุดเช่ือมต่อท่ี 3: (ช่ือของจุดเช่ือมต่อ) 
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3.2. ผลงานการสร้างสรรคอุ์ปกรณ ์

การแข่งขัน Thailand Green Mech Contest 2016 ผลงานการสร้างสรรค์อุปกรณ ์

หมายเลขกลุ่ม ชื่อกลุ่ม จํานวนจุดเช่ือมต่อทั้งหมดในอุปกรณ์ 

   

Contest Contraption Creativity Portfolio PDF file 
Please include descriptions of Juncture Creativity, Diversity, Design and Cultural Creativity, Application of 
Scientific and Mathematical Principles, Application of Green Energy in the same PDF file. 
Please upload the file through the official website and also include a hard copy of the same file in the 
Registration forms. 

การสร้างสรรค์จุดเช่ือมต่อ: 
กรุณาอธิบายแนวความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่เบื้องหลงัการออกแบบของคุณและประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม 

คํา ได้สูงสุด: 500 คํา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความหลากหลาย: 
กรุณาระบุรายละเอียดของจุดเชื่อมตอ่ที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของทางเดินและแตล่ะจุดเช่ือมต่อจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร 

คํา ได้สูงสุด: 300 คํา 
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การออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม: 
กรุณาให้คําอธิบายสั้นๆ ของจุดเชื่อมต่อที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมและการเล่าเรื่อง 

คํา ได้สูงสุด: 300 คํา 
 
 
 
 
 

หลักการทางวิทยาศาสตร:์ 
กรุณาเขียนรายการหลักการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆที่นํามาใช้ในแต่ละจุดเช่ือมต่อกรุณาดูที่เว็บไซต์หลัก (http://www.gogreenmech.org/) สําหรับ
รายชื่อของหลักการทางวิทยาศาสตรถ้์าคุณไม่สามารถตรวจสอบหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกนํามาใช้ กรุณาอธิบายอย่างสั้นถึงขัน้ตอนการ
ดําเนินงานของจุดเชื่อมต่อ 

กรุณาให้คําอธิบายส้ันๆของวิธีการทํางานของแต่ละจุดเชื่อมต่อและหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้นํามาใช้ 
คํา ได้สูงสุด: 300 คํา 

 
 
 
 
 

การประยุกต์ใช้ของแหล่งพลงังานสเีขียว: 
กรุณาอธิบายว่ามีการใช้พลังงานสเีขียวในอุปกรณ์อย่างไรและใช้แหลง่พลังงานใด (พลังงานน้าํ, พลังงานลม, พลังงานสนามแม่เหลก็, พลังงาน
แสงอาทิตย์, และพลังงานประเภทอืน่ๆ) ในการออกแบบ 

โปรดให้คําอธิบายส้ันๆของวิธีการพลังงานสีเขียว ที่ถูกนํามาใช้ในจุดเชื่อมต่อของการออกแบบ 
คํา ได้สูงสุด: 300 คํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ข้าพเจ้าขอยอมรับว่าผลงานที่เสร็จเรียบร้อยนี้ ทําโดยผู้เข้าแข่งขันในทีมนี้เท่านั้นและสะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบของทีมนี ้(ทําเคร่ืองหมายในช่อง) 
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ภาคผนวกท่ี 3 สิทธใินทรพัย์สนิ (สงวนลิขสิทธิ์) แบบฟอร์มการอนมัุติสําหรบัผูส้ร้างอุปกรณ์ที่ได้รับรางวัล: 

แบบฟอร์มการอนุมัติสิทธิในทรัพย์สนิสําหรับการสร้างอุปกรณ์ท่ีได้รบัรางวัล 

 

I. คําชี้แจงของการสร้างต้นฉบบั: 

ข้าพเจ้าและคณะดําเนินงานได้สร้างการออกแบบผลงานสร้างสรรค์ นอกจากน้ียังมีความสามารถในการประกอบ

อุปกรณ์ โดยข้าพเจ้าและคณะดําเนินงานเป็นผู้ประกอบอุปกรณ์ด้วยตนเอง 

 

II. หนังสือรับรองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: 

(1) ข้าพเจ้าและคณะดําเนินงานยินดีให้สิทธิในการรับรางวัลชนะเลิศอุปกรณ์แก่ทางผู้จัดงานและองค์กรอ่ืนๆที่

เก่ียวข้อง ระยะเวลาของสิทธิจะมีผลถาวร และขยายไปทุกส่วนของโลก การสร้างสรรค์ได้รับอนุญาตให้แก่ทางผู้

จัดงานและองค์กรอ่ืนๆที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สามารถส่งเสริมการแข่งขัน Bond Robot และกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

การสร้างสรรค์สามารถทําซ้ํา, แก้ไข, เปลี่ยนแปลง, อ้างถึงในวัสดุอ่ืนๆ, ปรากฏต่อสาธารณะในการจัด

นิทรรศการ, แสดงต่อสาธารณชน, ออกอากาศต่อสาธารณชนทางวิทยุ, แสดงต่อสาธารณชนทางวิดีโอ, การขนส่ง

สาธารณะรูปแบบใหม่, เผยแพร่ในรูปแบบใหม่อ่ืนๆ และอุปกรณ์สามารถนําไปใช้ได้โดยผู้จัดงาน ถ้าผู้จัดงาน

จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนการออกแบบการสร้าง หรือทําซ้ํา ผู้มอบอํานาจจะร่วมมือกับผู้จัดงานการแข่งขันในการ

ให้บริการภาพและข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

(2) ผู้มอบอํานาจยอมรับว่ารางวัลการสร้างสรรค์ที่ได้รับสามารถนําไปใช้ในเว็บไซต์ของผู้จัดงาน, ธุรกิจอ่ืนๆที่

เก่ียวข้อง และองค์กรทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้จัดงาน ผลงานการสร้างสรรค์สามารถดู

หรือแสดงโดยใช้สื่อหลากหลายประเภท และมีการถ่ายทอดสดทางวิทยุ, การแสดงต่อสาธารณชนทางวิดีโอ, การ

ขนส่งสาธารณะ และการเผยแพร่ในรูปแบบอ่ืนๆที่แตกต่างกัน 

 

□ ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และเห็นด้วยกับข้อความข้างต้น 

□ ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย (หมายเหตุ: การส่งจะไม่เสร็จสมบูรณ์หากไม่ยอมรับข้อความเหล่าน้ี) 

 

 

 


