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ระเบียบเกณฑ์การนาเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการ
Bridge 2 Inventor Challenge 2018
ชิงทุนการศึกษา จาก บริษัท ไทยบริดจสโตน จากัด
หัวข้อ “เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการกีฬาสาหรับผู้พิการ” (Smart Sport for Disabled)
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในแบบ STEM Education และเพื่อให้การจัดทาเอกสารการนาเสนอ
แนวคิดของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นไปในรูปแบบ/ทิศทางเดียวกัน โครงการสะพานสานฝันเยาวชน
นักประดิษฐ์ ปีที่ 11 จึงได้กาหนดระเบียบการเข้าร่วมโครงการออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1. การคัดเลือก Proposal แนวคิดสิ่งประดิษฐ์ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จานวน 60 โครงงาน
ระยะที่ 2. ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 60 ทีม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ–รับมอบอุปกรณ์ พร้อมเงินสนับสนุน
ระยะที่ 3. การคัดเลือกคลิปวีดีโอการทางานสิง่ ประดิษฐ์ 40 ทีม จาก 60 ทีม เข้าร่วมการประกวด
ระยะที่ 4. การเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ชิงทุนการศึกษาจาก บ.ไทยบริดจสโตน จากัด

รายละเอียดระเบียบเกณฑ์ ประจาปี 2561
ระยะที่ 1. การนาเสนอ Proposal แนวคิดสิ่งประดิษฐ์ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
1.1.นักเรียนจะต้องจัดทา Proposal นาเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ / เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับด้าน
กีฬาสาหรับผู้พิการ (Smart Sport for Disabled) ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์/เอกลักษณ์ ไม่คัดลอก-ละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ พร้อมวาดผัง (Block Diagram) การ
ทางานของสิ่งประดิษฐ์และคาอธิบาย (ตามแบบฟอร์ม Proposal ที่แนบในใบสมัคร และสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ Facebook พิมพ์ชื่อกลุ่ม B2i Challenge
1.2.ในหนึ่งทีม ประกอบด้วย
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ในสถานศึกษาเดียวกัน) จานวน 3 คน
2. ครูที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน และต้องเป็นอาจารย์ผู้สอนในสังกัดสถานศึกษาของ
นักเรียนทีมนั้นๆ
1.3.หนึ่งโรงเรียน ส่ง Proposal นาเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการคัดเลือกได้ไม่เกิน 2 ทีม
(* ทั้ง 2 ทีม ครูที่ปรึกษาเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้)
1.4.จัดส่ง Proposal นาเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561
1.5. จัดส่ง Proposal (กรุณาสแกนเอกสารเป็น pdf) ส่งที่เฟสบุ๊คในอินบล็อก
nat.tanon@live.com หรือ E-mail Nat.tanon@live.com และ หรือที่ google drive / web page
………….. (เลือกส่งในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)
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1.6.ประกาศผลการคัดเลือก 60 ทีม เพื่อเข้าร่วมการอบรมฯ และรับมอบอุปกรณ์พร้อมเงินสนับสนุนการ
จัดทาโครงงานฯ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่เฟสบุ๊ค (พิมพ์ UBU BST Challenge)

ระยะที่ 2. การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาสิ่งประดิษฐ์ และรับมอบอุปกรณ์ พร้อมเงิน
สนับสนุนการจัดทาโครงงาน จานวน 5,000.บาท
2.1. ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 60 ทีม ตามประกาศ (ข้อ 1.6) นักเรียนและ ครูที่ปรึกษา ที่มี
ชื่อปรากฏใน Proposal จะต้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตามที่โครงการกาหนดให้ในแต่ละศูนย์ โดย
แผนงาน เป็น ดังนี้
-ศูนย์อบรมที่ 1 : เข้าอบรมที่ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช)
จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2561
- วันที่ 8 ส.ค. 61 = วันเดินทาง (Check in ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นไป ที่บ้านวิทยาศาสตร์
สิรินธร สวทช. ปทุมธานี )
- วันที่ 9 ส.ค. 61 = พิธีเปิด และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
- วันที่ 10 ส.ค. 61 = อบรมเชิงปฏิบัติการ และแบ่งกลุ่มนักเรียนทาการบ้านแนวคิดฯ
- วันที่ 11 ส.ค. 61 = เวลา 08.00-10.00 นาเสนอแนวคิดนักเรียน
= เวลา 10.00-11.30 บรรยายพิเศษจาก สวทช.
- วันที่ 11 ส.ค. 61 = เวลา 11.30-12.00 พิธีปิด - ถ่ายภาพหมู่ และเดินทางกลับ
-ศูนย์อบรมที่ 2 : เข้าอบรมที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ในระหว่าง วันที่ 22-25 สิงหาคม 2561
- วันที่ 22 ส.ค. 61 = วันเดินทาง (Check in ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นไป ที่........................
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ) *หมายเหตุ สถานที่พักโครงการจะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศผลการคัดเลือก
- วันที่ 23 ส.ค. 61 = พิธีเปิด และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
- วันที่ 24 ส.ค. 61 = อบรมเชิงปฏิบัติการ และแบ่งกลุ่มนักเรียนทาการบ้านแนวคิดฯ
- วันที่ 25 ส.ค. 61 = เวลา 08.00-11.00 นาเสนอแนวคิดนักเรียน
- วันที่ 25 ส.ค. 61 = เวลา 12.00 พิธีปิด - ถ่ายภาพหมู่ และเดินทางกลับ
*หมายเหตุ การเข้าอบรมแต่ละทีม จะต้องเข้าอบรมตามที่โครงการกาหนดให้ว่าอบรมที่ศูนย์ที่ 1 หรือ 2
หากทีมที่ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถปฏิบัติตามได้ถือว่าสละสิทธิ์
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2.2. กาหนดให้ในหนึ่งทีม ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในการลงโปรแกรมและใช้งานตลอด
การอบรม ทีมละไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง
2.3. นักเรียน จะต้องแสดงบัตร/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนในการลงทะเบียน การรับเงิน
สนับสนุนของนักเรียน และเพื่อความถูกต้องในการจัดทาเกียรติบัตร
2.4. ในการเข้าร่วมอบรมดังกล่าวฯ อนุญาตให้มีเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ (พขร.โรงเรียนได้ 1 คน)
2.5. กาหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน/ 1 โครงงาน ตามที่แจ้งในใบสมัครเข้า
อบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากทีมหรือโรงเรียนใดเข้าร่วมการอบรมและมีอาจารย์ที่ปรึกษาเกินที่กาหนด
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
2.6. ผู้เข้าร่วมการอบรม ต้องปฏิบัติตามระเบียบของโครงการ และระเบียบราชการของ บ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธร (NSTDA) และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดการเข้าร่วมโครงการ
2.7. สิ้นสุดการอบรม ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงาน ทีจ่ ะเข้า
ร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ชิงทุนการศึกษา
2.8. นักเรียนในแต่ละทีม ที่เข้าร่วมการอบรม ครบ 3 วัน จะได้รับอุปกรณ์การจัดทาโครงงาน
จานวน 1 ชุด พร้อมเงินสนับสนุนการจัดทาโครงงาน (งวดที่ 1) จำนวน 2,500 บำท/ทีม (*จ่ายในวันสุดท้าย
ของการอบรม)

ระยะที่ 3. การรายงานความก้าวหน้าโครงงานเพื่อร่วมคัดเลือกเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์
3.1. หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการของทั้ง 2 ศูนย์ นักเรียนสามารถเปลี่ยนแนวคิดสิ่งประดิษฐ์เดิม
หรือ เปลี่ยนชื่อโครงงานจากเดิม ที่เสนอไว้ในรอบแรก เป็นแบบใหม่ได้
3.2. หลังการอบรมของทั้ง 2 ศูนย์ แล้ว นักเรียนเจ้าของโครงงานจะต้องจัดทารายงาน
ความก้าวหน้า (คลิป video การทางานของสิ่งประดิษฐ์ ) เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก 40 ทีม เข้าแข่งขันใน
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยกาหนดให้จัดทารายงานผล ดังนี้
1.จัดทาเอกสารรายงานความก้าวหน้า บรรยายการทางาน/ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์
(ตามแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า)
2.จัดทาคลิป video การทางานของสิ่งประดิษฐ์ รายงานผลความก้าวหน้า (กล่าวคือ
การลงมือจัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์บางส่วน อย่างน้อย 50 % หรือ จนเสร็จสมบูรณ์ 100 % โดยถ่ายทาในความ
ยาวไม่เกิน 3 นาที)
3. ทีมที่เข้าอบรมของศูนย์ที่ 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร : ต้องส่งคลิปวีดีโอรายงาน
ความก้าวหน้า ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561
4. ทีมที่เข้าอบรมของศูนย์ที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร : ต้องส่งคลิปวีดีโอรายงาน
ความก้าวหน้า ภายในวันที่ 26 กันยายน 2561
* หมายเหตุ โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น ที่..........................................................
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3.3. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 19 ท่าน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะทาการพิจารณาคัดเลือกผลงานจากคลิป video การทางานของสิ่งประดิษฐ์ (ตาม
ข้อที่ 3.2) เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เพียง 40 ทีม เท่านั้น
3.4. ประกาศผลการคัดเลือก 40 ทีม ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่เฟสบุ๊คในกลุ่ม B2i
Challenge
3.5. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 40 ทีม จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ ในระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2561
และจะได้รับเงินสนับสนุนการจัดทาโครงงาน (งวดที่ 2) ทีมละ 2,500.บาท (โดยโครงการจะจ่ายให้วันประกาศผล
การแข่งขันที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี)

ระยะที่ 4. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์
ชิงทุนการศึกษาจาก บ.ไทยบริดจสโตน จากัด
4.1. โครงงานทั้ง 40 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ เข้าร่วมการ
ประกวดในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในระหว่าง
วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2561 โดยกาหนดแผนงาน เป็นดังนี้
-วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 กาหนดเป็นวันเดินทางของแต่ละทีม Check in
ที่พักโรงแรม............................................... อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
-วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กาหนดให้นักเรียนลงทะเบียนรายงานตัว ติดตั้ง และ
ทดสอบสิ่งประดิษฐ์ ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ที่หอประชุม ...............................................
-วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 กาหนดให้เป็นพิธีเปิด 08.30 น. และ การ
ประกวดโครงงาน ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (เสร็จสิ้นการประกวดประมาณ เวลา 19.00 น.)
- วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 กาหนดให้ เป็นวันนิทรรศการและประกาศผลการ
ประกวด การมอบรางวัล และพิธีปิด ไม่เกินเวลา 12.00 น.
4.2. ในการเข้าร่วมแข่งขันฯ อนุญาตให้มีเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ (พขร.โรงเรียนได้ 1 คน)
4.3. โครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาได้เพียง 1 คน เท่านั้น หากเกินที่
กาหนด โรงเรียนต้องรับผิดชอบเอง
4.4. การประกวดกาหนดให้นักเรียนต้องจัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ พร้อม เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเข้าร่วมการประกวด ดังนี้
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1.การประกวดแบบ Poster Presentation เป็นการสาธิตการทางานของสิ่งประดิษฐ์
ต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะแบ่งการสาธิตออกเป็น 2 รอบต่อทีม ( รอบๆ ละ 5 นาที ถามตอบ 5
นาที ต่อรอบ) *หมายเหตุ เพื่อให้ทีมที่พลาดในรอบที่หนึ่ง ได้มีโอกาสแก้ไขและเก็บคะแนนเพิ่มเติมในรอบที่ 2
2.การประกวดแบบ Oral Presentation เป็นการอธิบายหลักการ เหตุผล และการ
ทางานของสิ่งประดิษฐ์ผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Power point ในความยาวของ PowerPoint ไม่เกิน 5 นาที
ถามตอบคณะกรรมการ 5 นาที รวมเวลา 10 นาทีต่อ 1 ทีม (*หมายเหตุ เพียง 1 รอบเท่านั้น)
4.6. ขนาดของสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ จะต้องมีขนาดตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ ขนาดความกว้างไม่
เกิน 1 เมตร ความยาวไม่เกิน 1 เมตร และ ความสูงไม่เกิน 3 เมตร
4.7. ในการจัดทาสิ่งประดิษฐ์ตามแนวคิด กาหนดให้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU เป็น
องค์ประกอบหลัก กล่าว คือ ต้องเป็นตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่โครงการมอบให้ หรือเป็นตระกูลเดียวกันกับที่
ใช้ในการอบรมแต่มีคุณสมบัติเทียบเท่า/ด้อยกว่า เช่น มีจานวนพอร์ต input/output , interrupt น้อยกว่า เป็น
ต้น) ไม่อนุญาตให้ใช้ NodeMCU ที่มีคุณสมบัติสูงกว่า NodeMCU ที่ทางโครงการมอบให้ หากตรวจพบ จะถือ
ว่าผิดกติกาและตัดสิทธ์จากการเข้ารับรางวัลทุกรางวัล
4.8. มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ดาเนินการ กล่าวคือ เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่าง เหมาะสม
กับการใช้งาน เช่น การเลือกใช้ตัวเซ็นเซอร์ เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหว สามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย
4.9. มีความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับหัวข้อที่กาหนด มีความเป็นเอกลักษณ์ของโครงงาน
กล่าวคือ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยทั่วไปจะมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งส่งหัวข้อในการประกวดที่คล้ายกัน
ทีมที่มีความโดดเด่น ในการออกแบบระบบให้มีความแตกต่าง นาเสนอวิธีการที่แปลกใหม่ในระบบการทางาน และ
มีการนาเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น หรือ เอกลักษณ์เฉพาะของชิ้นงานมานาเสนอจะมีโอกาสที่จะได้คะแนนใน
ส่วนนี้สูง
4.10. ระบบสามารถทางานได้สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์
4.11. ประโยชน์ในการใช้งาน สามารถทางานได้จริงและสามารถนาไปประยุกต์ต่อยอดได้
4.12. ส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
4.13. การนาเสนอผลงาน และ องค์ประกอบการนาเสนอ กล่าวคือ มีการเตรียมความพร้อม
ในการนาเสนอ และ นาเสนอได้อย่างเป็นระบบ มีลาดับอธิบายขั้นตอนได้ชัดเจน อธิบาย-ตอบข้อซักถาม และ
สิ่งประดิษฐ์ทุกโครงงานที่ร่วมการประกวดจะต้องมีแผนผังการทางาน (Block Diagram) หรือ โครงร่างอื่นๆ ที่
บ่งบอกว่าระบบทางานอย่างไรบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจในกระบวนการฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยัง
รวมถึงองค์ประกอบแวดล้อมอื่นๆ ในการนาเสนอ เช่น โปสเตอร์ - แผ่นพับ เป็นต้น
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4.14.กาหนดระเบียบของการจัดทาโปสเตอร์ แสดงการทางานและภาพรวมของระบบ ดังนี้
1. เป็นโปสเตอร์ แบบ X-Stand ขนาดความกว้าง รวมอุปกรณ์ขาตั้งไม่เกิน
ชิ้นละ 80.cm และ ขนาดความสูง รวมอุปกรณ์ขาตั้งไม่เกิน ชิ้นละ 180.cm
2. กาหนดให้มี X-Stand ได้กลุ่มละไม่เกิน 2 ชิ้น
3. มีการจัดวาง X-Stand และสิ่งนาเสนอต่างๆ ภายในบูท ได้อย่างเหมาะสม
**หมายเหตุ (โปสเตอร์ ต้องเป็นแบบ X-Stand ตามประกาศนี้ หากไม่เป็นไปตามประกาศ จะมีผลต่อคะแนน
ในองค์ประกอบภาพรวม)
4.15 องค์ประกอบของการจัดบูทต้องมี โบชัวร์ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น และรูปเล่ม
คู่มือสิ่งประดิษฐ์ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 2 เล่ม (หรืออาจจะทาในรูปแบบแผ่นพับภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ด้วยก็ได้
4.16 นักเรียนในแต่ละทีมที่เข้าร่วมการประกวดโครงงาน จะได้รับเงินสนับสนุนการจัดทา
โครงงาน (งวดที่ 2) จำนวน 2,500 บำท/ทีม (*จ่ายในวันสุดท้ายของการประกวด )
4.17 รางวัลการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ประจาปี 2561
ในการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน
โครงการได้แบ่งประเภทรางวัล
ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ประเภทโล่รางวัล
2. ประเภทเหรียญรางวัล

โดยรายละเอียดรางวัล เป็นดังนี้
1.ประเภท โล่รางวัล
มีจานวน 7 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ : จานวน 1 รางวัล
ได้รับรางวัลดังนี้
1.1. โล่รางวัลชนะเลิศ
1.2. เงินรางวัลทุนการศึกษา จาก บ.ไทยบริดจสโตน จากัด จานวน 40,000 บาท
1.3. เกียรติบัตร นักเรียนทั้ง 3 คน
1.4. เกียรติบัตร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ที่มา : โดยทีมที่ชนะเลิศได้จากผลคะแนนรวมสูงสุดจากการประกวดทั้ง 2 แบบ คือ แบบ Poster
Presentation และ แบบ Oral Presentation
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : จานวน 1 รางวัล รางวัล
ได้รับรางวัลดังนี้
1.1. โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
1.2. เงินรางวัลทุนการศึกษา จาก บ.ไทยบริดจสโตน จากัด จานวน 28,000 บาท
1.3. เกียรติบัตร นักเรียนทั้ง 3 คน
1.4. เกียรติบัตร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
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ที่มา : โดยทีมที่ได้ผลคะแนนรวม เป็นอันดับ 2 ของคะแนนสูงสุด จากการประกวดทั้ง 2 แบบ คือ แบบ
Poster Presentation และ แบบ Oral Presentation
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : จานวน 1 รางวัล รางวัล
ได้รับรางวัลดังนี้
1.1. โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
1.2. เงินรางวัลทุนการศึกษา จาก บ.ไทยบริดจสโตน จากัด จานวน 21,000 บาท
1.3. เกียรติบัตร นักเรียนทั้ง 3 คน
1.4. เกียรติบัตร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ที่มา : โดยทีมที่ได้ผลคะแนนรวม เป็นอันดับ 3 ของคะแนนสูงสุด จากการประกวดทั้ง 2 แบบ คือ แบบ
Poster Presentation และ แบบ Oral Presentation
4. รางวัล Best Technique Award : จานวน 1 รางวัล รางวัล
ได้รับรางวัลดังนี้
1.1. โล่รางวัล Best Technique Award
1.2. เงินรางวัลทุนการศึกษา จาก บ.ไทยบริดจสโตน จากัด จานวน 8,000 บาท
1.3. เกียรติบัตร นักเรียนทั้ง 3 คน
1.4. เกียรติบัตร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ที่มา : โดยทีมที่ได้รับคะแนน/พิจารณาจากคณะกรรมการในด้านเทคนิคของสิ่งประดิษฐ์ การสาธิตการทางาน
ของสิ่งประดิษฐ์ การตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ จากการประกวดในแบบ Poster Presentation
5. รางวัล Best Creative Award : จานวน 1 รางวัล ได้รับรางวัลดังนี้
1.1. โล่รางวัล Best Creative Award
1.2. เงินรางวัลทุนการศึกษา จาก บ.ไทยบริดจสโตน จากัด จานวน 8,000 บาท
1.3. เกียรติบัตร นักเรียนทั้ง 3 คน
1.4. เกียรติบัตร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ที่มา : โดยทีมที่ได้รับคะแนน/พิจารณา จากคณะกรรมการในด้านความคิดสร้างสรรค์ของสิ่งประดิษฐ์ การจัด
บูท การตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ จากการประกวดในแบบ Poster Presentation
6. รางวัล Best Presentation Award : จานวน 1 รางวัล ได้รับรางวัลดังนี้
1.1. โล่รางวัล Best Presentation Award
1.2. เงินรางวัลทุนการศึกษา จาก บ.ไทยบริดจสโตน จากัด จานวน 8,000 บาท
1.3. เกียรติบัตร นักเรียนทั้ง 3 คน
1.4. เกียรติบัตร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ที่มา : โดยทีมที่ได้รับคะแนน/พิจารณา จากคณะกรรมการในด้านความพร้อม ความรอบรู้ในการนาเสนอ และ
การตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการ จากการประกวดในแบบ Oral Presentation
7. รางวัล Popular Vote : จานวน 2 รางวัล ได้รับรางวัลดังนี้
1. Popular Vote (1) เงินรางวัล จานวน ........ บาท พร้อมป้ายรางวัล,เกียรติบัตร
2. Popular Vote (2) เงินรางวัล จานวน ........ บาท พร้อมป้ายรางวัล,เกียรติบัตร
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ที่มา : โดยทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุด อันดับ 1 และ 2 จากจานวนลายมือชื่อผู้เข้าเยี่ยมชม การสาธิตการทางาน
ของสิ่งประดิษฐ์ ในห้องนิทรรศการ (ห้อง Poster Presentation)

2.ประเภท เหรียญรางวัล
มีระดับรางวัล 3 ระดับ คือ
1. ระดับเหรียญทอง
: นักเรียนได้รับเหรียญทอง จานวน 3 เหรียญต่อทีม พร้อมเกียรติบัตร
: อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับเกียรติบัตร
ที่มา : โดยทีมที่มีคะแนนสะสมในการประกวดทั้ง 2 แบบ คือ แบบ Poster Presentation และ แบบ Oral
Presentation ตั้งแต่ 91-100 คะแนน (*หมายเหตุ จานวนทีมอาจมีมากกว่า 1 ทีม และอาจเป็นทีมเดียวกับ
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 / 2 และรางวัลอื่นๆ ก็เป็นได้)
2. ระดับเหรียญเงิน
: นักเรียนได้รับเหรียญเงิน จานวน 3 เหรียญต่อทีม พร้อมเกียรติบัตร
: อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับเกียรติบัตร
ที่มา : โดยทีมที่มีคะแนนสะสมในการประกวดทั้ง 2 แบบ คือ แบบ Poster Presentation และ แบบ Oral
Presentation ตั้งแต่ 71-90 คะแนน (*หมายเหตุ จานวนทีมอาจมีมากกว่า 1 ทีม และอาจเป็นทีมเดียวกับที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 / 2 และรางวัลอื่นๆ ก็เป็นได้)
3. ระดับเหรียญทองแดง
: นักเรียนได้รับเหรียญทองแดง จานวน 3 เหรียญต่อทีม พร้อมเกียรติบัตร
: อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับเกียรติบัตร
ที่มา : โดยทีมที่มีคะแนนสะสมในการประกวดทั้ง 2 แบบ คือ แบบ Poster Presentation และ แบบ Oral
Presentation ตั้งแต่ 50-70 คะแนน (*หมายเหตุ จานวนทีมอาจมีมากกว่า 1 ทีม และอาจเป็นทีมเดียวกับที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 / 2 และรางวัลอื่นๆ ก็เป็นได้)
*หมายเหตุ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน ระดับเกณฑ์คะแนน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โดยไม่ต้องประกาศแจ้งล่วงหน้า
รางวัลทุนการศึกษาจาก บริษัท ไทยบริดจสโตน จากัด
* เฉพาะทีมที่ชนะเลิศการประกวดโครงงาน
บริษัท ไทยบริดจสโตน จากัด ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนทีมที่
ชนะเลิศ ทั้ง 3 คน ในเงื่อนไขเบื้องต้น คือ ต้องสอบ/เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั่วประเทศ จะ
ได้รับเงินทุนการศึกษาสูงสุด เป็นจานวนเงิน 35,000 บาท ต่อปี และในขณะที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยฯ หาก
นักศึกษาเข้าเกณฑ์/เงื่อนไขที่ทาง บริษัท ไทย บริดจสโตน จากัด กาหนด จะได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องจนจบ
การศึกษา ชั้นปีที่ 4
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สาหรับนักเรียนในทีมชนะเลิศ หากเป็นนักเรียนชั้น ม.4 หรือ ม.5 บริษัท จะสงวนสิทธิ์ในการ
รับทุนการศึกษาไว้ให้นักเรียน เมื่อจบการศึกษาชั้น ม.6 และสอบ/เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ทั่ว
ประเทศ ได้ จะได้รับเงินทุนการศึกษาสูงสุด เป็นจานวนเงิน 35,000 บาท ต่อปี และในขณะที่เข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยฯ หากนักศึกษาเข้าเกณฑ์/เงื่อนไขที่ทาง บริษัท ไทย บริดจสโตน จากัด กาหนด จะได้รับการ
สนับสนุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ชั้นปีที่ 4
ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว นักเรียนจะต้องเป็นผู้ติดตามขอรับทุน ด้วย
ตนเอง พร้อมเก็บหลักฐานการยื่นขอทุน (เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น เกียรติบัตร โล่รางวัล เหรียญ
รางวัล ภาพถ่ายกิจกรรม ผลการสอบ/เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของรัฐ ฯลฯ ) ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรม
เพื่อสังคม บริษัท ไทยบริดจสโตน จากัด เลขที่ 14/3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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