
 

 

 

ที่ สส.050/2559 

 

      4  พฤศจิกายน 2559 

 

เร่ือง เชิญสงทีมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษารวมการแขงขนัหุนยนต ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน ชิงแชมปประเทศไทย 

 คร้ังที่ 17 ประจําป 2560 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เรียน ผูอาํนวยการโรงเรียน 

สิ่งที่แนบ รายละเอียดการสมัครเขารวมการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมปประเทศไทย คร้ังที่ 17 ประจําป 2560 

 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

 

 จากการท่ีสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) หรือ ส.ส.ท. ไดเร่ิมการจัดแขงขันหุนยนต ส.ส.ท.  ระดับมัธยมศึกษา

ขึ้นต้ังแตป พ.ศ.2543 เพื่อใหเยาวชนไทยไดมคีวามสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี โดยใชชือ่การแขงขันวา การ

แขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ยวุชน ชิงแชมปประเทศไทย 

 สําหรับป 2560 นี้ ทางสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ยังคงสานตอเจตนารมณที่จะเปดโอกาสาใหกับเยาวชน

ไทยไดแสดงออกถึงความรูความสามารถในการประดิษฐคิดคนทางดานหุนยนต และในปนี ้ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-

ญี่ปุน) ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดการแขงขนั และมกีําหนดการ

แขงขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที ่10-11 มถิุนายน 2560 ณ หอง MCC Hall หางสรรพสินคา เดอะมอลล บางกะป โดยสมาคมฯ

ไดเรียนเชิญผูมีความรูและประสบการณ จากสถาบันที่มชีือ่เสียงทางดานหุนยนต เขารวมเปนกรรมการวิชาการและตัดสินการ

แขงขันแขงขนัหุนยนต ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ชงิถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 

 ในการนี้ ทางสมาคมสงเสริมเทคโนโลย ี (ไทย-ญี่ปุน) หรือ ส.ส.ท. ขอเรียนเชิญทานสงทีมนักเรียน และอาจารยที่

ปรึกษาเขารวมการแขงขันดังกลาวโดยสามารถดาวนโหลดและสงใบสมัครไดทาง www.tpa.or.th/robot และ E-mail: 

nattawat@tpa.or.th ทางโทรสาร 0 2259 9117 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 0 2258 0320 ตอ 1113  

 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

           ดร.สุรพันธ เมฆนาวิน 

                                                          รักษาการ ผูอํานวยการสมาคมสงเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุน) 

 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 0 2258 0320 ตอ 1113 / 081-3477960 คุณณัฐวัฒน ทองออน 

 



การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจําป 2560 

ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 จากการที่สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) หรือ ส.ส.ท. ไดรเิร่ิมจัดการแขงขันหุนยนตระดับอุดมศกึษา ภายใต

ชือ่การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย หรอื TPA ROBOT CONTEST THAILAND CHAMPIONSHIP  

 สมาคมฯ เล็งเห็นวาการประดิษฐหุนยนตของเยาวชนไทยสมควรที่จะขยายไปสูการแขงขันในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานจึงเริ่มจัดใหมีการแขงขันขึน้ ตั้งแตป พ.ศ.2543 เพ่ือใหเยาวชนไทยไดมีโอกาสแสดงความสามารถทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี โดยในป 2560 นบัเปนปที่ 17 ของการแขงขันโดยใชชื่อเกมการแขงขันวา การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท.- สพฐ. 

ยุวชน ชิงแชมปประเทศไทย ชิงถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

การอบรมกอนการแขงขัน 

 กอนการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ วนัที่ 10-11 มถิุนายน 2560 ทีมที่สมัครเขารวมการแขงขันตองทําการอบรมเพ่ือ

ทดสอบและคดัเลือกทีมที่มีคะแนนสูงท่ีสุดจํานวน 16 ทีม ของท้ัง 2 ประเภทการแขงขัน (รอบการอบรมคณะกรรมการ

วิชาการจะเปนผูลําดับรอบการอบรม โดยโรงเรียนท่ีสมัครเขารวมการแขงขันไมสามารถเลือกรอบการอบรมได ไมวากรณี

ใดๆ) และทีมที่เชารับการอบรมจะถูกทดสอบ และคดัเลือกโดยคณะกรรมการวิชาการ 

 

รายละเอียดการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ 

 นักเรยีนท่ีผานเขาสูรอบสดุทายจํานวน 16 ทีม ของท้ัง 2 ประเภท ตองประดิษฐหุนยนตใหสามารถทําภารกิจตาม

กติกาที่กรรมการกําหนด โดยอุปกรณมาตรฐาน ส.ส.ท. เปนผูสนบัสนุนใหกับทีมท่ีผานเขารอบ โดยทีมที่ผานเขารอบทั้ง 2 

ประเภทการแขงขันจะตองตดิตอขอยืมหุนยนต ตั้งแต 17-21 เมษายน 2560 ณ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ถนน

สุขมุวิท ซอย 29 โทร. 0 2258 0320 ตอ 1113 ตั้งแตเวลา 08.00 – 16.00 น.  

 การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ จะทําการแขงขันเปนรอบๆ จนไดผูที่ชนะเลิศ ณ หอง MCC Hall หางสรรพสินคา The 

Mall บางกะป ในวันที่ 10-11 มถิุนายน 2560  

การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน ชิงแชมปประเทศไทย คร้ังที่ 17 ประจําป 2560 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี แบงเปน 2 ประเภทการแขงขัน ดังนี้ 

 

1. การแขงขันหุนยต Robo – Rescue หรือหุนยนตกูภยั การแขงขันทีใ่ชทักษะในการพัฒนาหุนยนตตามโปรแกรม

ทีไ่ดฝกอบรม โดยผูจดัไดทําการจําลองเหตุการณ หรือกพื้นท่ีสําคญัคลายสถานการณจริงมาเปนสนามในการ

แขงขันโดยกติกาการแขงขันคณะกรรมการวิชาการจะเปนผูพิจารณาและกําหนดทิศทางการแขงขัน 

2. การแขงขันหุนยนต Battle Ball Z ผูเขาแขงขันตองใชทักษะตางๆจากการอบรมนํามาปรับใชกับ ภารกิจในการ

แขงขันที่จะเกิดขึ้นซึ่งเปนสถานการณท่ีจะถูกจําลองคลายกับสถานการณจริงผูที่สามารถปฎิบัตภิารกิจตางๆ

ตามที่กําหนดไดถอืวาเปนผูชนะในการแขงขัน 

 

 

 

 

 



คุณสมบัติผูเขาแขงขนั 

- นักเรยีนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1-5 ของโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน มีสถานะการเปนนักเรียนในสังกัด

โรงเรียนที่สมัครเขารวมการแขงขันจนถึงวันแขงขันรอบชิงชนะเลศิ และเปนตัวแทนประเทศไทย 

- สมาชิกในทมีประกอบดวยนักเรียน 2 คน อาจารยที่ปรกึษา 1 คน รวม 3 คน 

(อาจารยที่ปรกึษามีหนาที่ควบคุมทีม ไมสมารถรวมประดิษฐหุนยนตกับผูเขาแขงขันได หากคณะกรรมการ

วิชาการ ผูจัดการแขงขันพบเห็นการทุจริตจะพิจารณาตัดสิทธิ์เขารวมการแขงขันทันที) 

- แตละโรงเรียนสามารถสงทีมเขารวมการแขงขันไดประเภทละ 1 ทีม เทานั้น 

- ในวันอบรมและแขงขันจริงผูเขาแขงขันตองแสดงบัตรประจําตัวนักเรียน ไมเชนนั้นจะไมอนญุาตใหเขาหอง

อบรมการแขงขันโดยเด็ดขาด หรอืหากพบการทุจริตผูจัดการแขงขันมีสิทธิ์ใหโรงเรียนนั้นๆยุติการแขงขันทันที 

- การเปลี่ยนแปลงตวัผูเขารวมการแขงขัน สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขันไดในวันอบรมวันแรกเทานั้น โดยนํา

เอกสารแสดงตัวการเปนนักเรียนแสดงตอผูจัดการแขงขันบริเวณลงทะเบียนเทานั้น 

 

อุปกรณที่ สมาคมสงเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุน) จัดเตรียมใหทมีที่สมัครเขารวมการแขงขันในวนัอบรม 

 ชุดหุนยนตอัตโนมัต ิ ซึ่งหุนยนตจะถูกประกอบโปรแกรมขึ้นโดยผูเขาแขงขันของแตละทีมเองในวันที่เขารับการอบรม 

โดยอปุกรณประกอบดวยชิ้นสวนทางกลพื้นฐานของหุนยนต วงจรควบคุม อุปกรณตรวจวัด (SENSORS) มอเตอร และสาย

เคเบ้ิลสําหรับเชื่อมตอกับพอรตอนุกรมของคอมพิวเตอร (ใชอบรมสําหรับทั้ง 2 การแขงขัน) 

 

อุปกรณที่ทางโรงเรียนตองเตรียมในการเขารับการอบรม 

 คอมพิวเตอรสําหรับพัฒนาโปรแกรมหุนยนต (โรงเรียนตองนํามาเองไมมใีหยืม) PC หรอื Notebook โดยควรมี

คุณสมบัติดังนี้ คอื มีระบบปฎิบัตกิาร Windows 2000 , NT หรอื XP , CPU 80486 ขึ้นไป RAM 16 MB ขึ้นไป  มีพื้นที่วาง

บนฮารดดิสก 1 MBขึ้นไป มีพอรตอนุกรมอยางนอย 1 พอรต (Serial Port) และปลั๊กพวง 3 ตา แบบมีฟวส (อบรมท้ัง 2 การ

แขงขัน) 

 

สถานทีจ่ัดการแขงขัน 

- อบรมคัดเลอืก ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ซอยพฒันาการ 37 ตามรอบทีไ่ดประกาศไว  

(ตรวจสอบรอบการอบรมไดที่ www.tpa.or.th/robot  Facebook: tpa robot) 

- รอบชิงชนะเลิศวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ณ MCC Hall เดอะมอลลบางกะป 

 

เงินชวยเหลือในการอบรม 

- ทีมที่เดินทางเพื่อเขารับการอบรม และคัดเลือก สพฐ. จะสนับสนุนคาอาหารกลางวันสําหรับผูท่ีเขารบัการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 



รางวัลการแขงขนัหุนยนต ส.ส.ท.-สพฐ. ยวุชน ชิงแชมปประเทศไทย ชิงถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (ท้ัง 2 ประเภทการแขงขัน) 

 รางวัลชนะเลิศ  ถวยรางวัลพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

    เงินรางวัล 20,000 บาท เหรียญรางวัล เกียรติบัตร 

    (เขาเฝาสมเด็จพระเทพฯเพื่อรับพระราชทานถวยรางวัลอยางเปนทางการ) 

 รองชนะเลิศอันดับ 1 เงนิรางวัล 15,000 บาท ถวยรางวัล,เหรียญรางวัล,เกียรติบัตร 

 รองชนะเลิศอันดับ 2 (2 รางวัล) เงินรางวัล 10,000 บาท ถวยรางวัล,เหรียญรางวัล,เกียรติบัตร 

 

กําหนดการแขงขัน 

 ธค. 2559  เปดรบัสมัครผูท่ีสนใจเขารวมการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน ชิงแชมปประเทศไทย 

   ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

 1 ก.พ.  2560 ปดรับสมัครผูเขาแขงขันหุนยนต ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน ชิงแชมปประเทศไทย 

 10 ก.พ.  2560 ประกาศรายชื่อรอบการอบรมประจําป 2560 โดยแบงเปน 3 รอบ ทั้ง 2 การแขงขัน 

 1-3 ม.ีค. 2560 อบรมและทดสอบ การแขงขันหุนยนต Robo-Rescue อาคาร B หอง 502 รอบที่ 1 

   อบรมและทดสอบ การแขงขันหุนยนต Battle Ball Z  อาคาร B หอง 502 รอบที่ 1 

 6-8 ม.ีค. 2560 อบรมและทดสอบ การแขงขันหุนยนต Robo-Rescue อาคาร B หอง 502 รอบที่ 2 

   อบรมและทดสอบ การแขงขันหุนยนต Battle Ball Z  อาคาร B หอง 502 รอบที่ 2 

 13-15 มี.ค. 2560 อบรมและทดสอบ การแขงขันหุนยนต Robo-Rescue อาคาร B หอง 502 รอบที่ 3 

   อบรมและทดสอบ การแขงขันหุนยนต Battle Ball Z  อาคาร B หอง 502 รอบที่ 3 

 1 เม.ย. 2560 ประกาศรายชื่อทีมที่ผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 2 ประเภทการแขงขัน  

   www.tpa.or.th/robot 

 17-21 เม.ย. 2560 ทีมที่ผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบสมัคร การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน ชิงแชมปประเทศไทย คร้ังที่ 17 ประจําป 2560 

ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ชื่อ-สกุล  

ตัวแทนโรงเรียน  

ที่อยูโรงเรียน 
 

 

โทรศพัท  โทรสาร  

มือถอื  E-mail  

ผูสมัครเขารวมการแขงขนั (สงไดประเภทละ 1 ทีม) 

การแขงขัน Robo-Rescue ชือ่ทีม  

1.ชื่อ-สกุล  

ระดับชั้น  โทรศพัท  

2.ชื่อ-สกุล  

ระดับชั้น  โทรศพัท   

อาจารยที่ปรึกษา  โทรศพัท  

การแขงขัน Robo Battle Ball Z ชือ่ทีม  

1.ชื่อ-สกุล  

ระดับชั้น  โทรศพัท  

2.ชื่อ-สกุล  

ระดับชั้น  โทรศพัท   

อาจารยที่ปรึกษา  โทรศพัท  

ทั้ง 2 ประเภทการแขงขันจะตองเขารับการอบรม และทดสอบเพื่อคัดเลือกทีมทีม่ีคะแนนสูงที่สุดเขาสูรอบชิงชนะเลิศ 

โดยรอบการอบรมคณะกรรมการวิชาการจะเปนผูลําดับรอบการอบรม ไมสามารถเปล่ียนแปลงรอบการอบรมได 

 

 

 

                                                                                      (...............................................................................................................) 

                                                                                         ลงนามผูอํานวยการโรงเรียน 

                ประทับตราโรงเรียน                                                   

แนวทางการสงใบสมัคร 

1.ทางไปรษณีย  สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 5-7 ซอยสขุุมวิท 29 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

                    กรุงเทพมหานคร 10110 (โครงการแขงขันหุนยนต) 

2.โทรสาร/E-mail  โทรสาร 0 2259 9117  E-mail: nattawat@tpa.or.th (ขนาดไมเกิน 300 KB) 

ปดรับสมัครวันที ่1กุมภาพันธ 2560 


