
 
เกณฑ์การแข่งขันนักบินน้อยระดับมัธยมปลาย/อาชีวะ 

เคร่ืองบินพลังยางประเภทสามมิติ (3D) 
คร้ังที่ 5 ปีการศึกษา 2565  

ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 
ความเป็นมา  
 ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการนำเครื่องบินมาเป็นสื่อและ
เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ
เทคโนโลยีการนำความรู้เกี่ยวกับหลักอากาศพลศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานมาบูรณาการกับสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ศิลปะ และสาระวิชาอ่ืนๆ อีกมากมายในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมความเป็นอัจฉริ ยะ และศักยภาพ
ของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ อากาศยานให้ก้าวสู่สากลต่อไปการแข่งขันนักบินน้อย จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ 
นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องบินและ อากาศยานจำลอง ในลักษณะ
ต่างๆ ที่จะ นำไปแข่งขัน และแสดงศักยภาพเด็กไทยในเวที 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มาจากต่างจังหวัดแสดงผลการตรวจ 
ATK ภายใน 48 ชั่วโมง จากหน่วยงานที่รับรอง ณ จุดรายงานตัวการแข่งขัน 
 
วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือให้ครูผู้สอน และนักเรียนที่สนใจได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเครื่องบิน 
 2. เพ่ือให้ครูผู้สอน และนักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญของการนำสื่อเครื่องบินไปใช้ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากลายได้อย่างมีคุณค่า 
 3. เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของครูนักเรียนด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
ความรู้ทางด้านอากาศยาน 
 4. เพ่ือพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียนให้นักเรียนได้ มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ทันต่อ
โลกเทคโนโลยียุคใหม่ในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน 
 5. เพ่ือค้นหาเด็กที่ มีความสามารถด้านอากาศยาน เพ่ือพัฒนาให้ ตรงตามความต้องการของสาขาอาชีพ
ด้านอากาศยานของประเทศต่อไป 
 
 



 
กิจกรรมการแข่งขัน  
 กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565 
นี้ได้กำหนดการแข่งขันความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 การแข่งขันนักบินน้อย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565 ได้
กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างและประกอบเครื่องบินด้วยตนเองทุกทีมซ่ึงการประกอบเครื่องบินจะทำให้ 
นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์ สร้างทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และได้รับประสบการณ์ตรง 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ทักษะเบื้องต้นและองค์ความรู้พ้ืนฐานของการประกอบเครื่องบิน คือ 
  1.1 ทักษะในการใช้เครื่องมือขั้นพ้ืนฐาน 
  1.2 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องบิน 
  1.3 ทักษะในการอ่านแบบแปลนและมาตราส่วนการวัด 
  1.4 ทักษะความรู้ด้านอากาศพลศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน หลักการบินเบื้องต้น 
 2. นักเรียนได้รับการปลูกฝังทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ  
  2.1 การทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบทำงานร่วมกัน ตรงต่อเวลา มีระเบียบ วินัย อดทน มีสมาธิ 
  2.2 มีความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบคู่แข่งขัน มีน้ำใจนักกีฬา 
  2.3 ทักษะและการพัฒนาองค์ความรู้จากการประกอบเครื่องบิน 
  



 
วัสดุและอุปกรณ์   
 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การบิน จึงไม่จำกัดวัสดุในการประกอบ
สร้างเครื่องบินพลังยาง 
 2. ผู้เข้าแข่งขันสร้างเครื่องบินจากวัสดุใดก็ได้และออกแบบเครื่องบินให้สามารถบินในอากาศได้นานที่สุด 
และบินลงบนพ้ืนที่ที่กำหนดไว้ 
 
สำหรับผู้เข้าแข่งขัน 

1. เพ่ือให้คลอดคล้องกับสถานการ์การระบาดของ COVID-19 ดังนั้นจึงอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบ
สร้างเครื่องบินพลังยางมาล่วงหน้าให้แล้วเสร็จพร้อมสำหรับการแข่งขัน 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
 1.  รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน  รอคณะกรรมการเรียนตรวจคุณสมบัติเครื่องบินพลังยาง กรรมการ
เขียนลายเซ็นต์กำกับเครื่องบินที่ผ่าน 
 2. นำเครื่องบินพลังยางที่ประกอบมาแล้ว แต่ละทีมสามารถปล่อยเครื่องบินได้ 3 รอบ โดย 1 รอบจะแข่งขัน
เรียงลำดับจากทีมแรกจนถึงทีมสุดท้าย   
 3. เมื่อทีมแข่งขันเสร็จในแต่ละรอบให้กรรมการแจ้งผลการแข่งขันให้ทีมและกรรมการบันทึกคะแนนทราบ   
 4. เมื่อจบการแข่งขันในแต่ละรอบ ให้ผู้เข้าแข่งขันนำเครื่องบินไปให้กรรมการตรวจคุณสมบัติและให้ลงชื่อ
รับทราบผลการตรวจสอบ และคะแนนที่ได้ตามแบบบันทึกคะแนนทุกครั้ง 
 
ข้อตกลงเฉพาะการแข่งขัน 
 เริ่มจับเวลาเมื่อเครื่องบินพลังยางหลุดจากมือและหยุดเวลาเมื่อเครื่องบินพลังยางสัมผัสพ้ืน โดยเครื่องบิน
พลังยางต้องอยู่ในพื้นที่สนามการแข่งขัน และนับเวลาการบิน (ถ้าเครื่องบินพลังยาง บินไปค้าง โคมไฟ พัดลม คาน
ต่างๆบนเพดาน ทางคณะกรรมการจะจับเวลา 10 วินาที ถ้าเครื่องบินพลังยางสามารถหลุดลงมาแล้วบินต่อไปได้
ทางคณะกรรมจะจับเวลาต่อ แต่ถ้าเครื่องบินพลังยางไม่สามารถหลุดลงมาได้ ทางคณะกรรมการจะให้ทำการบิน
ใหม่อีกรอบโดยไปต่อทีมสุดท้ายของรอบนั้นๆ) ที่นั่งอัฒจันทร์ โต๊ะ หรือวัสดุอ่ืนๆที่ต่อขึ้นมาจากพ้ืนถือว่าเป็นพ้ืน
ทั้งหมด) 
 
เงื่อนไข 
 1. เพ่ือให้คลอดคล้องกับสถานการ์การระบาดของ COVID-19 ดังนั้นจึงอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบ
สร้างเครื่องบินมาล่วงหน้าให้แล้วเสร็จพร้อมสำหรับการแข่งขัน 
 2. เครื่องบินพลังยาง 3D วัดในขณะกางปีก (Wing Span) ไม่เกิน 60 เซนติเมตร 



 3. สร้างเครื่องบินพลังยาง 3D ได้ไม่จำกัดจำนวน แต่จะอนุญาตให้นำเครื่องบินพลังยาง 3D ส่งตรวจ
คุณสมบัติได้ไม่เกิน 2 ลำ โดยคณะกรรมการจะลงลายเซ็นต์กำกับเครื่องที่ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ และ
เครื่องบินพลังยาง 3D ที่มีลายเซ็นต์ของคณะกรรมการกำกับเท่านั้นที่จะสามารถนำเข้าแข่งขันได้  
 4. ต้องมีรูปภาพตัวอย่างเครื่องบินจริง มาเป็นตัวอย่างในสนามจำนวน 1 แผ่น  
 5. ลำตัวของเครื่องบินที่สร้างต้องเป็นลูบ (Loop)  เท่านั้น ชุดยางต้นกำลังต้องอยู่ภายในลำตัว              
ห้ามหลุดออกนอกลำตัว 
 6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างเครื่องบินพลังยาง ซึ่งจำลองลักษณะจากแบบเครื่องบินที่นำเข้ามาเท่านั้น โดย
คงเอกลักษณ์ตรงตามแบบของเครื่องบินที่นำมาเป็นตัวอย่าง 
 
การวัดและประเมินผล  
 วัดระยะเวลาหลังจากปล่อยถึงจุดที่เครื่องบินตกสัมผัสพ้ืนสนามคะแนน 100 คะแนน จากเวลาการบิน 
เพ่ือจัดลำดับและป้อนคะแนนลงในระบบ โดยใช้สูตร  
 
       100 X   เวลาที่ดีที่สุดของทีมแข่งขัน  
         เวลาที่ดีของทีมทีมีค่ามากที่สุด 
 
เวลาที่ต้องใช้  
  เวลาจัดการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับจำนวนทีม  
 
สถานที่จัดกิจกรรม  
 ศูนย์กีฬาในร่มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
 
คณะกรรมการ  
 กรรมการวิชาการ     อย่างน้อย จำนวน 1 คน  
 กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องบินบันทึกคะแนน  อย่างน้อย  จำนวน 2 คน  
 กรรมการจับเวลา      อย่างน้อย จำนวน 3 คน  
 กรรมการจัดลำดับและเรียกทีมเข้าแข่งขัน   อย่างน้อย จำนวน 1 คน  
 กรรมการรายงานตัวและประมวลผลคะแนน  อย่างน้อย จำนวน 2 คน  
 คณะทำงานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของผู้จัดกิจกรรม 
 
 
 



 
การตัดสินและประเมินผล  
 การจับเวลาใช้กรรมการ 3 คน จับเวลา โดยจะตัดเวลาของกรรมท่ีมากที่สุดและน้อยท่ีสุดออก และจะ
ใช้เวลาบินตรงกลางของคณะกรรมการจับเวลา (ค่ามัธยฐาน) 
 
 เกณฑ์ให้คะแนนรวม 100 คะแนน จากผลรวมของ 
  1. ผลคะแนนการแข่งขัน   100 คะแนน 
 
รางวัล 
 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ (3D) ระดับมัธยมปลาย/อาชีวะ  
  รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
  รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1   เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
  รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2   เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 
 


