
 

 

 

ที่ 45/2559 

  12 ตุลาคม 2559 

 

         เร่ือง  เชิญสงนักศึกษาเขารวมการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจําป 2560 

  (TPA Robot Contest Thailand Championship 2017) 

  “ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

เรียน  อธิการบดี/คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร 

สิ่งที่สงมาดวย เอกสารตอบรับการสงรายชื่อตัวแทนนักศึกษาเขารวมการแขงขัน 

  

ดวย สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) จัดการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2560 ขึ้น

ระหวางวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ณ MCC Hall เดอะมอลล บางกะป กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

ทักษะความรูความสามารถในการออกแบบและประดิษฐหุนยนตจนเกิดความชํานาญ สามารถนํามาประยุกตใชกับการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา 

นอกจากรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลพิเศษตาง ๆ แลว ทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ จะไดรับถวยรางวัล

พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเปนตัวแทนในระดับอดุมศึกษาเขารวมการแขงขัน

หุนยนต ABU Robocon ประเทศไทย และเพ่ือใหการแขงขันเปนท่ีนาสนใจยิ่งข้ึน ทาง ส.ส.ท. จึงจัดประกวดกองเชียรเพ่ิมอีก 

1 รายการ จึงขอเรียนเชิญสถาบันของทาน หรือคณะของทาน สงทีมตัวแทนนักศึกษาและทีมกองเชียรเขารวมการแขงขัน

หุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย ในครั้งนี้ดวย  

  การตอบรับเพ่ือเขารวมกิจกรรมขอความรวมมือใหสงมายังผูประสานงานกิจกรรมโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ใบตอบรับเขารวมการแขงขัน รับสมัครเขารวมแขงขันตั้งแตบัดนี้ ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2559 

2. กําหนดสง คลิปรายงานความคืบหนาการสรางหุนยนต วันที่ 22 มีนาคม 2560   

3. ประกาศผลทีมท่ีผานคลิปรายงานความคืบหนาการสรางหุนยนต วันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ www.tpa.or.th/robot   

4. การประกวดกองเชยีร รับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2560 

เพื่อใหการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย ในครั้งนี้เผยแพรไปยังนักศึกษาอยางท่ัวถึง จึงขอความ

อนุเคราะหจากทานในการประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตรวมกัน โดยการเขาเว็บ http://www.tpa.or.th/activity/robot/ 

แลวสง URL ของเว็บไซต และ E-Mail Address ของผูติดตอมายังทีมงานของ ส.ส.ท. 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับการสนับสนนุจากทาน 

  

         ขอแสดงความนับถือ 

                                                         

 

        (ดร.สุรพันธ เมฆนาวิน) 

             รักษาการ ผูอํานวยการสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) 
ผูประสานงานกิจกรรม - คุณณัฐวัฒน ทองออน  โทร. 0-2258-0320 ตอ 1113  

     โทรสาร 0-2259



                           การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2560 

      TPA  ROBOT CONTEST THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 

    ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

หลักการและเหตุผล 

การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย ในระดับอุดมศึกษา จัดข้ึนครั้งแรกในประเทศไทย ป ค.ศ.

1993  โดย  สมาคม -ส ง เส ริม เท ค โน โล ยี  (ไท ย -ญี่ ปุ น ) ได รับ เกี ย รติ จ าก  NHK JAPAN BROADCA STING 

CORPORATION ใหเปนผูจัดการแขงขัน ใชกติกาและรูปแบบเหมือนในประเทศญี่ปุน เมื่อป 2001 ทาง NHK JAPAN 

BROADCASTING CORPORATION ท่ีเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันทุกปที่ผานมา และเปนสมาชิกของสหภาพ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก หรือ  Asia – Pacific Broadcasting Union 

(ABU)  มีแนวคิดที่จะขยายโครงการนี้ใหแพรหลายในระดับนานาชาติ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาเยาวชนของประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ใหมีโอกาสไดพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคทางเทคโนโลยี ดวยเหตนุี้ ABU Robot Contest 

จึงเกิดขึ้น โดยกําหนดใหประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเปนเจาภาพจัดการแขงขันขึ้นทุกป  สําหรับการแขงขันประจําป 

2560 ทาง Asia – Pacific Broadcasting Union (ABU) ไดกําหนดใหประเทศญ่ีปุน เปนเจาภาพในการจัดการ

แขงขัน ภายใตชื่อเกมการแขงขันครั้งนี้วา “ยุทธการ จานบิน” (The Landing Disc) 

 

วัตถุประสงคของการจัดการแขงขัน 

- เพ่ือสงเสริมใหเกิดการออกแบบวิจัยและพัฒนาดาน Robotics ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

- เพ่ือสนับสนุนใหเยาวชนไทยไดมีประสบการณในการรวมมือกันทํางานเปนทีม 

- เพ่ือใหเยาวชนไดมีโอกาสสรางเสริมประสบการณจากภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัติ 

- เพ่ือผลักดันเทคโนโลยีดาน Robotics ใหเขาสูภาคอุตสาหกรรม 

- เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขัน ABU ROBOCON ประเทศไทย 

 

รางวัลการแขงขัน 

รางวัลชนะเลิศ    ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

                                                 เงินรางวัล 50,000  บาท เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1      30,000  บาท  พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  (2 รางวัล)  10,000  บาท   พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร 

รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม     10,000  บาท  พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร 

TPA Robot of the year    10,000  บาท  พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร 

 
      



 

    

 
กําหนดการแขงขัน 
 

ระยะเวลา กิจกรรม สถานที่ 

ต.ค – 19 ธ.ค. 59 รับสมัครผูสนใจเขารวมการแขงขันหุนยนต ผานทางเอกสารท่ีจัดสงและ www.tpa.or.th/robot ส.ส.ท. 

ต.ค. 59 ประกาศรายละเอียดกตกิาการแขงขัน www.tpa.or.th/robot 

22 ม.ีค. 60 

ปดรับ คลิปรายงานความคืบหนา การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย 

ขั้นตอนการสง คลปิรายงานความคืบหนา (สงเปน CD เทานั้น)  สามารถสงได 2 ทาง คอื 

1. นําสงเองท่ี ส.ส.ท. สขุุมวิท 29 

2. สงทางไปรษณีย โดยสงถึง คุณณัฐวัฒน ทองออน ฝายส่ือสารองคการและสมาชิก  

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 5-7 ซ.สุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

3. สงทางโทรสาร ที่เบอร 0-2259-9117 (ใบสมัคร) 

4. สงทางอีเมล Nattawat@tpa.or.th (ใบสมคัร) 

(คลิปรายงานความคืบหนากรุณาบันทึกไฟลลงแผน CD เทานั้น) 

ส.ส.ท. 

27 มี.ค. 60 ประกาศผลทีมที่ผานคลิปรายงานความคืบหนา ส.ส.ท. 

20-21 เม-ย 60 
การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 24 (รอบคัดเลือก) 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (บางมด) มจธ. 

10–11 มิ.ย. 60 การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย 2560 เดอะมอลล บางกะป 

11  มิ.ย. 60 ประกาศผลผูที่รับรางวัล และมอบรางวัลแกผูชนะทุกประเภท เดอะมอลล บางกะป 

 

 

 

     
หากมีขอสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0-2258-0320 ตอ 1113 คุณณัฐวัฒน ทองออน  (08.30 – 17.00 น.) 

แผนที่และผลการคัดเลือก/ประกาศตาง ๆ สามารถดูไดที่  www.tpa.or.th/robot 

 



 

    

 
ขอกําหนดในการสงคลิปรายงานความคืบหนา การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย 2560 

 

 รายละเอียดท่ีจําเปนตองมีในการนําเสนอ คลิปรายงานความคืบหนา เพ่ือใหคณะกรรมการวิชาการตัดสิน

หุนยนตพิจารณาควรประกอบดวยหัวขอตางๆ ตามลําดับดังนี้ 

1. แสดงใหเห็นถึงทักษะการยิงจานบินไดในระยะ 5 เมตร และสามารถทําใหลูกบอลตกลงพ้ืนได 

2. ระหวางการถายทําสมาชิกในทมีตองนําเสนอแนวคิด ตลอดจนกระบวนการทํางานของหุนยนตไดเปนอยางดี 

3. อาจารยที่ปรึกษาตองมีสวนรวมในคลิป โดยกลาวถึงการทํางานในทีมและการมีสวนรวมในทีม 

4. การถายทําขณะหุนยนตทํางานตองใหเห็นตัวหุนยนตปฎิบัติภารกิจชัดเจนในการยิงจานบิน (ไมมีการตัดตอ) 

5. เวลาการนําเสนอตองมีความยาวไมเกิน 1 นาที 

 

ขอแนะนําในการนําเสนออื่นๆ 

 -  กลาวถึงลักษณะทางกายภาพของหุนยนตชัดเจน  

 -  กลาวถึงการทํางานของหุนยนตไดชัดเจน 

 -  จุดเดนของหุนยนต และกลยุทธ 

 -  ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษา การทํางานในทีม และการมีสวนรวม 

 -  ความคาดหวังในการแขงขันครั้งนี้ 

 -  แรงจูงใจในการสงหุนยนตเขารวมการแขงขัน 

 -  รายละเอียดอ่ืนๆ 

 

หมายเหตุ 

 การพิจารณา คลิปรายงานความคืบหนาจะถือเปนสิทธิของคณะกรรมการวิชาการตัดสินหุนยนต  ทั้งน้ีจะ

พิจารณาจากความเปนไปไดของการออกแบบ การปฎิบัติจริง แนวคิดในการสรางและพัฒนาและความตั้งใจในการ

ทํางาน โดยคณะกรรมการวิชาการไมอนุญาตใหเรียนแบบการนําเสนอ รวมถึงแนวคิดตางๆโดยเด็ดขาด  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

คณะทํางานโครงการ การแขงขันหุนยนต สสท. ชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2560 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 

5 – 7 ซอยสุขุมวิท 29, ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา กทม. 10110 

โทรศัพท 0-2258-0320 ตอ 1111,1113  โทรสาร 0-2259-9117 

ผูประสานงานกิจกรรม คุณณัฐวัฒน ทองออน 

 

 

 

 



 

    

 
ใบสมัครเขารวมการแขงขัน 

การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจําป 2560 

ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ชื่อทมี  

สถาบัน  

คณะ  

ที่อยูสถาบัน 
 

รายชื่อผูแขงขัน (ตัวบรรจง) 

ผูเขาแขงขัน 1.  ปที ่  เบอรโทร  

E-mail.  

ผูเขาแขงขัน 2.  ปที ่  เบอรโทร  

E-mail.  

ผูเขาแขงขัน 3.  ปที ่  เบอรโทร  

E-mail.  

ผูประสานงานทีมตองเปนผูแขงขัน (ตัวบรรจง) 

ชื่อ/สกุล  ปที ่  เบอรโทร  

E-mail.  

อาจารยที่ปรึกษา (ตัวบรรจง) 

ชื่อ/สกุล  

โทรศัพท  ตอ  โทรสาร  

มือถือ  E-mail.  

 

                                                          ลงชื่อ.............................................................................................................. 

                                       ตราประทับ 

                                คณะ                    คณบดี........................................................................................................... 

                                      

แนวทางการสงใบสมัคร 

ไปรษณีย โครงการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 5-7 ซ.สุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรสาร โทรสาร 02-2599117 สอบถามผลการสงใบสมัคร 02-2580320 ตอ 1113 หรือ 081-3477960 คุณณัฐวัฒน ทองออน 

 

ไมจํากัดจํานวนทีมที่สมัครเขารวมการแขงขัน 


