
ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. 

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 น. – 08.50 น. กรรมการแจ้งกติกา ให้ผู้เข้าแข่งขันรับทราบ  

08.50 น. – 09.00 น.     สุ่มภารกิจการแข่งขัน 

09.00 น. – 11.00 น. ประกอบหุ่นยนต์พร้อมเขียนโปรแกรม (หากเสร็จก่อนเวลา สามารถทดลอง

หุ่นยนต์ได้) 

11.00 น. - 12.00 น. เริ่มการแข่งขัน รอบที่ 1 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 14.30 น. ท าการแก้ไขหุ่นยนต์พร้อมเขียนโปรแกรม (หากเสร็จก่อนเวลา สามารถ

ทดลองหุ่นยนต์ได้) 

14.30 น. – 15.30 น. เริ่มการแข่งขัน รอบที่ 2 

15.30 น. – 16.00 น. มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์กำรแข่งขันหุ่นยนต์ 

๑.  กำรแข่งขัน คือ 

 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒.  จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

 ส่งตัวแทนระดับการศึกษาละ ๑ ทีม ทีมละ ๔ คน ประกอบด้วย ครูผู้ควบคุมทีม ๑ คน และนักเรียน 

๓ คน 

๓.  ประเภทกำรแข่งขัน  

 หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) 

๔.  หลักกำรแข่งขัน 

 ๔.๑ กรณีผู้ เข้าแข่งขันไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การแข่งขันให้

กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 

 ๔.๒   ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจาก

เวลาที่ก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน) 

 ๔.๓   ผู้เข้าแข่งขันต้องก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนนั้นๆ 

 ๔.4   ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วย ในกรณีที่ได้รับรางวัล 

  

5.  กำรแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) 

 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) หมายถึง การน ามอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุทาง

กลศาสตร์ ที่อาจมีการใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวตรวจจับชนิดต่างๆ และใช้อุปกรณ์ท่ัวไปอย่างไม่จ ากัด

มาออกแบบประกอบเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ ในการปฏิบัติภารกิจต้องใช้  ระบบสมองกล 

(Computer System) ชนิดใดชนิดหนึ่ง และ/หรือ มีการเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เพ่ือควบคุมการท า

ภารกิจแบบอัตโนมัติหลังเริ่มต้น ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ด้วยสวิทซ์เปิด – ปิด เพียงครั้งเดียว ระหว่างการแข่งขัน

ห้ามใช้อุปกรณ์ควบคุมใด ๆ ทั้งแบบมีสาย ไร้สาย หรือแบบสัญญาณ วิทยุ ในการส่งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์  

ผลการแข่งขันขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมควบคุมกลไกท าให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติภารกิจตามโจทย์ก าหนด

ได้ทันเวลา 



5.๑ ทุกระดับชั้น 

 5.๑.๑ สนามแข่งขัน 

  5.๑.๑.๑ รำยละเอียดภำยในสนำม 

   (๑) สนำมมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำขนำดควำม กว้ำง ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 
ควำมยำว ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร 

   (๒) พ้ืนที่เก็บกระป๋องมี ๓ สี คือสีเขียว สีเหลืองและสีแดง มีขนำดควำมกว้ำง ๒๕๐
มิลลิเมตรและควำมยำว ๒๕๐ มิลลิเมตร 

   (๓) พ้ืนที่จุดเริ่มต้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนำดควำมกว้ำง ๒๕๐ มิลลิเมตรและ
ควำมยำว ๒๕๐ มิลลิเมตร 

  5.๑.๑.๒ วัตถุและอุปกรณ์ภำยในสนำม 

   กระป๋องขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๕๐ มิลลิเมตร สูง ๑๐๐ มิลลิเมตร น้ ำหนักไม่เกิน  
๕๐ กรัม มี ๓ สี คือ สีเขียวจ ำนวน ๕ อัน สีเหลืองจ ำนวน ๕ อัน และสีแดง จ ำนวน ๕ อัน 

 5.๑.๒ คุณสมบัติของหุ่นยนต์ 

  (๑) หุ่นยนต์ที่ใช้ในกำรแข่งขัน มีขนำดควำมกว้ำงไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิเมตร ควำมยำวไม่เกิน 
๒๕๐ มิลลิเมตร และควำมสูงไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิเมตร 

  (๒) หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขัน ๑ ตัว ไม่จ ำกัดชนิดของวัสดุ และอุปกรณ์ รวมทั้งจ ำนวนมอเตอร์
และเซนเซอร์ที่ใช้ หุ่นยนต์ต้องท ำงำนโดยอัตโนมัติเท่ำนั้น ไม่ให้ควบคุมด้วยรีโมท 

  (๓) ให้ใช้คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่องส ำหรับเขียนโปรแกรม โดยไม่จ ำกัดซอฟต์แวร์ 

  (๔) ห้ำมใช้ช่องสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด เพ่ือกำรควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่ำงแข่งขัน (ปิด
ช่องสัญญำณ) 

 5.๑.๓ กฎและกติกาการแข่งขัน 

 หุ่นยนต์มีภำรกิจต้องเคลื่อนที่ไปตำมเส้นสีด ำเท่ำนั้น (เซนเซอร์หรือล้อคร่อมอยู่บนเส้น) เพ่ือไปเก็บ
กระป๋องแต่ละสีและน ำกระป๋องที่เก็บได้ไปวำงบริเวณพ้ืนที่เก็บกระป๋องให้ตรงตำมสีจนครบทุกกระป๋อง และ
น ำหุ่นยนต์กลับมำที่จุดเริ่มต้นภำยในระยะเวลำ ๑๘๐ วินำที ทีมใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ 

  5.๑.๓.๑ วิธีการแข่งขัน 

   (๑) ก่อนเข้ำสนำมแข่งขัน อุปกรณ์ทุกชิ้นของหุ่นยนต์ต้องไม่มีกำรประกอบมำก่อน 
(ให้แยกชิ้นส่วนทุกชิ้น)  

   (๒) กำรประกอบหุ่นยนต์ภำยในพ้ืนที่ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 



   (๓) ให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตัวเองภำยในพ้ืนที่ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

   (๔) เมื่อถึงเวลำแข่งขัน ทีมผู้เข้ำแข่งขันจะต้องน ำหุ่นยนต์มำวำงที่จุดเริ่มต้น และรอ
สัญญำณแข่งขันจำกกรรมกำร  

   (๕) เมื่อกรรมกำรให้สัญญำณแข่งขัน หุ่นยนต์จึงเริ่มท ำภำรกิจ โดยท ำงำนแบบ
อัตโนมัติ ไม่อนุญำตให้ควบคุมหุ่นยนต์โดยวิธีอ่ืนใด เช่น ควบคุมด้วยรีโมท ควบคุมด้วยระบบช่องสัญญำณเป็น
ต้น 

   (๖) ทีมที่เข้ำแข่งขันล ำเลียงกระป๋องไปยังพ้ืนที่เก็บกระป๋องตำมพ้ืนที่สีที่ก ำหนดสี
เขียววำงไว้ที่พ้ืนที่เก็บกระป๋องสีเขียว สีเหลืองวำงไว้ที่พ้ืนที่เก็บกระป๋องสีเหลือง และสีแดงวำงไว้ที่พ้ืนที่เก็บ
กระป๋องสีแดง จนครบทุกกระป๋อง และน ำหุ่นยนต์กลับมำที่จุดเริ่มต้น ถือว่ำท ำภำรกิจเสร็จสมบูรณ์ 

  5.๑.๓.๒ วิธีนับคะแนน 

   (1) เก็บกระป๋องและน ำมำวำงที่พ้ืนที่เก็บกระป๋อง    +5 คะแนน 

   (2) เก็บกระป๋องและน ำมำวำงที่พ้ืนที่เก็บกระป๋องตำมสีที่ก ำหนด     +๑๐ คะแนน 

   (3) หุ่นยนต์ล ำเลียงวัตถุไปยังพ้ืนที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิ้น            +๓๐ คะแนน 
       และกลับมำท่ีจุดเริ่มต้น ถือว่ำท ำภำรกิจเสร็จสมบูรณ์ 

   (4) ถ้ำกระป๋องเคลื่อนออกจำกจุดที่ก ำหนด       -๕ คะแนน 

   (5) วำงกระป๋องผิดพ้ืนที่เก็บกระป๋อง (ผิดสี)    -๕ คะแนน  

   (6) ถ้ำกระป๋องที่วำงบนพ้ืนที่เก็บกระป๋องล้มหรือหลุดออกนอกพื้นที่ทั้งหมด   

                                     ลบคะแนนกระป๋องละ      -๕ คะแนน 

   (7) หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มใหม่     -๕ คะแนน 

   (8) หุ่นยนต์ไม่ขัดข้องขณะแข่งขัน แต่ต้องกำรเริ่มใหม่ (Retry)  -๕ คะแนน 

   (9) กำรเก็บกระป๋องต้องใช้วิธี หนีบ จับ และยกลอยสูงจำกพ้ืนเท่ำนั้น  -๕ คะแนน
       ห้ำมไถไปกับพ้ืน ถ้ำไถกับพ้ืน    

  5.๑.๓.๓ การขอเริ่มต้นใหม่ (Retry) 

   (๑) ผู้เข้ำแข่งขันขอเริ่มต้นใหม่ต้องให้กรรมกำรตัดสินอนุญำตก่อน จึงเริ่มต้นใหม่ได้ 
และน ำหุ่นยนต์ไปวำงทีจุ่ดเริ่มต้น 

   (๒) ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถขอเริ่มต้นใหม่ได้ไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้ง แต่จะถูกตัดคะแนน
ครั้งละ ๕ คะแนน และวัตถุที่อยู่ในสนำมต้องอยู่ในต ำแหน่งเดิม โดยถือเป็นอุปสรรคของกำรแข่งขัน 

   



5.๑.๓.๔ ข้อบังคับ 

   (๑) กรณีที่หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสำมำรถน ำหุ่นยนต์มำแก้ไขได้ ณ 
จุดที่คณะกรรมกำรก ำหนดให้ เมื่อแก้ไขเสร็จต้องน ำหุ่นยนต์ไปวำงที่จุดเริ่มต้นเพื่อเริ่มกำรแข่งขันใหม่ แต่จะถูก
ตัดคะแนนทุกครั้งที่มีกำรแก้ไขครั้งละ ๕ คะแนน และเวลำในกำรแข่งขันจะด ำเนินต่อไปจนครบระยะเวลำที่
ก ำหนดไว้ กำรเริ่มต้นแข่งขันใหม่จะนับคะแนนให้เฉพำะภำรกิจที่ท ำได้ก่อนหน้ำนี้เท่ำนั้น 

   (๒) กรณีที่หุ่นยนต์ไม่สำมำรถออกจำกจุดเริ่มต้นหรือออกจำกจุดเริ่มต้นแล้วไม่
สำมำรถท ำภำรกิจต่อได้ (หยุดอยู่กับที่) ภำยในเวลำ ๒๐ วินำที กรรมกำรให้เริ่มต้นใหม่ 

   (๓) แต่ละทีมแข่งได้ ๒ รอบ และน ำคะแนนสูงสุด มำเรียงล ำดับหำผู้ชนะ 

   (๔) กรณีที่ท ำภำรกิจส ำเร็จแต่คะแนนเท่ำกันจะพิจำรณำทีมแข่งขันที่ใช้เวลำน้อย
ที่สุดและจ ำนวนครั้งที่เริ่มต้นใหม่น้อยที่สุด เป็นผู้ชนะ 

   (๕) กรณีที่หมดเวลำและท ำภำรกิจไม่ส ำเร็จแต่คะแนนเท่ำกันจะพิจำรณำน้ ำหนัก
หุ่นยนต์ของทีมที่มีน้ ำหนักท่ีน้อยที่สุดและจ ำนวนครั้งที่เริ่มต้นใหม่น้อยที่สุด เป็นผู้ชนะ 

   (๖) ไม่อนุญำตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในพื้นที่แข่งขัน 

   (๗) ไม่อนุญำตให้ทีมที่เข้าแข่งขันน าหุ่นยนต์ออกจากพ้ืนที่ที่คณะกรรมการก าหนด

ในระหว่างการแข่งขัน 

ภำพจ ำลองสนำมหุ่นยนต์อัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ดุลพินิจของคณะกรรมการ 
 สภำพกำรและกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรแข่งขันทุกประเภทและทุกระดับ ที่ไม่ได้ระบุในกติกำ  
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำร และกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นอันสิ้นสุด 
7. รางวัลการประกวด 
- รำงวัลที่ 1 จ ำนวน 1 รำงวลัๆละ 1,500 บำทพร้อมเกียรติบัตร                                  

- รำงวัลที่ 2 จ ำนวน 1 รำงวลัๆละ 1,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร                                                            
- รำงวัลที่ 3 จ ำนวน 1 รำงวลัๆละ 500 บำท พร้อมเกียรติบัตร 

- รำงวัลชมเชย จ ำนวน 2 รำงวัลๆละ 300 บำท พร้อมเกียรติบัตร                                                         
- เข้ำร่วมแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตรทุกคน 


