
   
 

แนวทางการจดัการแขง่ขนั 
16th TSAE Auto Challenge 2020   Student Formula 

วตัถปุระสงค ์

• สง่เสรมิ สนบัสนุนการพฒันาทกัษะวศิวกรรมยานยนต ์

• เสรมิสรา้งบุคลากรดา้นยานยนตใ์นประเทศไทย 

• สนบัสนุนการออกแบบ การสรา้งยานยนตแ์ละการจดัการอย่างครบวงจร 

• สง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมดา้นยานยนตโ์ดยฝีมอืคนไทย 

• เพื่อนําไปสูก่ารแขง่ขนัระดบัโลก 

ประเภทการแข่งขนั 

• การแขง่ขนัรถยนตข์บัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนตท์ีม่ลีกัษณะเป็น Formula car (อา้งองิ SAE Formula) 

https://www.fsaeonline.com/ 

• การแขง่ขนัรถยนตข์บัเคลื่อนดว้ยไฟฟ้าทีม่ลีกัษณะเป็น Formula SAE Electric  

ข้อกาํหนดทัว่ไป 

• เป็นยานยนตท์ีม่ ี4 ลอ้  

• มทีีน่ัง่เดยีว (ผูข้บัขี)่ 

• เป็นการแขง่ขนัออกแบบและสรา้งทางวศิวกรรม 

สาํหรบัรถยนตข์บัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ 

• ใชเ้ครื่องยนตเ์บนซนิ 4 จงัหวะ  ขนาดไม่เกนิ 710 cc  

• ใช ้E10 (Gasohol 95) เป็นเชือ้เพลงิ 

สาํหรบั Formula SAE Electric 

• Tractive System Voltage ไม่เกนิ 600 VCD 

• กาํลงัไฟฟ้าทีจ่่ายออกจากแบตเตอรีไ่ม่เกนิ 80 KW 

• หา้มใชแ้บตเตอรีช่นิด LiFeP04 

กติกาการแข่งขนั  

• ใชก้ตกิา SAE Student Formula 2019 เป็นกตกิาหลกั  ประกอบกบักตกิาของสมาคม   

เพื่อความเหมาะสมสาํหรบัการแขง่ขนัในประเทศไทย (Local rules) 

กตกิา SAE Student Formula 2019  สามารถ Download ไดจ้าก https://www.fsaeonline.com/  

กติกาเพ่ิมเติมสาํหรบัการสาธิตการแข่งขนั Formula SAE Electric 

• การคดิคะแนนใน Dynamic Event จะคาํนวณเทยีบกนัเฉพาะในกลุ่ม Formula SAE Electric เท่านัน้   

• กตกิาเพิม่เตมิ (Local Rule) จะมปีระกาศเพิม่เตมิในภายหลงั 

 

 

https://www.fsaeonline.com/
https://www.fsaeonline.com/


   

ทุนสนับสนุน กองทุนฯ จะสนบัสนุนทมีทีส่มคัรเขา้ร่วมแขง่ขนัประเภท Formula SAE Electric โดยสมาคมฯ จะใหทุ้น

แก่ทมีหน้าใหม่ ไม่เกนิ 150,000 บาท 

  ขอใหท้มีจดัสง่เอกสารประกอบการขอทุน ดงัน้ี   

• เอกสารชีแ้จงเหตุผลความจาํเป็นในการขอทุน 

• แนวทางการออกแบบสรา้งรถเชงิวศิวกรรม 

• งบประมาณในการสรา้งรถ  

• เอกสารแสดงความพรอ้มในการออกแบบและจดัสรา้งรถ (ระบุอุปกรณ์ช่วยออกแบบ, ภาพถ่าย 

workshop  และอุปกรณ์ประจาํ workshop) 

• หนงัสอืรบัรองการเขา้ร่วมแขง่ขนัจากสถาบนัการศกึษา  

 

คณุสมบติัของผูส้มคัร 

• สมคัรเป็นทมี  โดยสมาชกิในทมีทุกคนตอ้งเป็นสมาชกิ TSAE     

(ค่าสมคัรทีมละ 5,350  บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 

• ผูร่้วมแขง่ขนัหลกัต้องมาจากสถาบนัการศกึษาและเป็นตวัแทนอย่างเป็นทางการของสถาบนั หรอืวทิยา

เขตของสถาบนันัน้ (ในกรณีมหีลายวทิยาเขต)  ในทีมต้องมอีย่างน้อย 10 คน และไม่เกนิ 30 คน ซึ่ง

ประกอบดว้ยนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา หรอืระดบั ปวส. ขึน้ไป (ตอ้งมอีาจารยเ์ป็นทีป่รกึษาของทมี) 

• ทมีตอ้งเป็นผูอ้อกแบบและสรา้งรถตน้แบบเองโดยสมาชกิทมี 

• สมาชกิของทมีเท่านัน้  ทีส่ามารถเขา้ไปใน Pit  ของทมี  และร่วมการแขง่ขนัได ้

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกผู้รบัทุน 

1. หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกผูร้บัทุน  ดรูายละเอยีดไดท้ ีwww.tsae.or.th 

2. สมาคมฯ จะประกาศผูม้สีทิธิร์บัทุนการแขง่ขนั ใน วนัท่ี  17 มิถนุายน 2562 

หลกัเกณฑก์ารตดัสิน 

 Technical Inspection  ไม่มคีะแนน  

 Static Competitions 325 คะแนน แบง่เป็น 

1. Presentation    75  คะแนน 

2. Cost    100 คะแนน 

3. Design    150 คะแนน 

 Dynamic Competitions 675 คะแนน แบ่งเป็น 

1. Acceleration  100 คะแนน 

2. Skid pad     75 คะแนน 

3. Autocross   125 คะแนน 

4. Endurance   275 คะแนน 

5. Fuel efficiency   100 คะแนน 

http://www.tsae.or.th/


   

รางวลัการแข่งขนั 

• รางวลัชนะเลิศ  

-  ถว้ยรางวลัพระราชทานของ สมเดจ็พระเทพฯ  พรอ้มเงนิรางวลั 100,000 บาท 

• รางวลัรองชนะเลิศลาํดบัท่ี  1 

-  ถว้ยรางวลัของ ทีป่รกึษากองทุน สมเดจ็พระเทพฯ  พรอ้มเงนิรางวลั 50,000 บาท    

• รางวลัรองชนะเลิศลาํดบัท่ี  2  

-  ถว้ยรางวลัของ นายกสมาคมวศิวกรรมยานยนตไ์ทย พรอ้มเงนิรางวลั 30,000 บาท  

• รางวลัชนะเลิศ สาํหรบัรถไฟฟ้า 

-  ถว้ยรางวลัพระราชทานของ สมเดจ็พระเทพฯ  พรอ้มเงนิรางวลั 50,000  บาท 

(ทมีทีจ่ะไดร้บัรางวลัชนะเลศิ สาํหรบัรถไฟฟ้าจะตอ้งวิง่จบการแขง่ขนั Endurance) 

นอกจากนัน้จะมีถ้วยรางวลัสาํหรบัผูช้นะเลิศในแต่รายการ ได้แก่ 

• Design 

• Presentation 

• Cost 

• Skid pad 

• Acceleration 

• Autocross 

• Endurance 

• Fuel Efficiency 

• Static Event 

• Improvement  

• Rookie Award 

 

กาํหนดการ 

กิจกรรม วนั 

• เริม่รบัสมคัร จ. 13 พ.ค. 2562 

• ปิดรบัสมคัรและหมดเขตสง่เอกสารประกอบการขอรบัทุน ศ. 31 พ.ค. 2562 

• ประกาศผูไ้ดร้บัทนุสนบัสนุน จ. 17 ม.ิย. 2562 

• สง่รายงาน  Impact ,  Structure  และ Business Logic Plan จ. 22 ก.ค. 2562 

• สง่รายงาน Design  และ รายงาน Cost จ. 21 ต.ค. 2562 

• การแขง่ขนั  ศ. 31 ม.ค. – อา. 2 ก.พ. 2563 

 

หมายเหต ุ กาํหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้  ตามความเหมาะสม 
 


