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ผู้ด ำเนินงำน : สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น) 

ผู้สนับสนุน :  

 

 
 

กำรแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ ำปี 2563 
ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 

 
ควำมเป็นมำ 
 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) ไดรั้บเกียรติจากสถานีโทรทศัน์ NHK ประเทศญ่ีปุ่น ใหเ้ป็นผูด้  าเนินการจดัการแข่งขนั
หุ่นยนต์ข้ึนคร้ังแรกในประเทศไทย เม่ือ พ.ศ. 2536 ภายใตช่ื้องาน “การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย” (TPA Robot 
Contest Thailand Championship)โดยมีเป้าหมายส าคญัเพื่อส่งเสริมเยาวชนใหมี้การพฒันาดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ 
รวมทั้งศาสตร์ทางดา้นหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจหลกัของสมาคมฯ ในการเป็นศูนยก์ลางส่งเสริมความรู้ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ และเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจ ากัดให้แก่บุคลากรไทย ด้วยเหตุน้ีสมาคมฯ จึงได้จัดท าเป็นโครงการและ
ด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงตลอดระยะเวลาในการจดังานท่ีผ่านมาไดมี้การปรับปรุงพฒันามาตรฐานการแข่งขนั      
จนเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีรู้จกัจากสถานศึกษาทัว่ประเทศ นอกจากน้ี ผูช้นะจากการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย        
ยงัเป็นตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมการแข่งขนัหุ่นยนตใ์นระดบันานาชาติและสร้างช่ือเสียงใหก้บัประเทศมากมาย อาทิ 
 พ.ศ. 2542  ทีม BU Max speed มหาวิทยาลยักรุงเทพ ได้รับรางวลัชนะเลิศเป็นคร้ังแรกในการแข่งขนั NHK Robocon 1999 
(Robo Soccer Game) ณ ประเทศญ่ีปุ่น  
 พ.ศ. 2543  ทีม Tomahawk สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ไดรั้บรางวลัชนะเลิศในการแข่งขนั NHK Robocon 
2000 (Robo shooter Game หรือ Snow fighter Game) ณ ประเทศญ่ีปุ่น  
 พ.ศ. 2554  ทีม ลูกเจา้แม่คลองประปา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ไดรั้บรางวลัชนะเลิศในการแข่งขนั ABU Robocon 2011 :  
Loy Krathong, Lighting Happiness with Friendship ณ ประเทศไทย 
 พ.ศ. 2558  ทีม V-Bot มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดับท่ี  2 ในการแข่งขนั ABU Robocon 2015 : 
Robominton ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
 พ.ศ. 2560  ทีม TPA โรงเรียนร่องค า ได้รับรางวลัชนะเลิศประเภทการแข่งขนั Super Team (ประเทศไทยร่วมกับประเทศ
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) ในการแข่งขนั RoboCup Junior: Rescue Maze ณ ประเทศญ่ีปุ่น 

หลกักำรและเหตุผล 
 หน่ึงในนโยบายของรัฐบาลคือ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทลั ปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และ
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ หรือโคด้ด้ิง (Coding) ซ่ึงเป็นทกัษะภาษาใหม่ท่ีจะใชส่ื้อสารกบั
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในอนาคต สอดคลอ้งกบัการเตรียมก าลงัคนของประเทศให้มีทกัษะเท่าทนัโลกยุคดิจิทลั ซ่ึงวิชาโคด้ด้ิง      
อยูใ่นกลุ่มวิทยาศาสตร์เป็นวิชาบงัคบัในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) จากเดิมท่ีเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ในฐานะผูใ้ช ้ปัจจุบนัไดพ้ฒันาหลกัสูตรเพื่อเป็นผูเ้ขียน นักพฒันา และฝึกคิดผ่านการแกปั้ญหา โดยอนาคตอนัใกล ้ 
โคด้ด้ิงจะไม่ใช่แค่ทางเลือกของผูส้นใจเทคโนโลยีเท่านั้นแต่จะเขา้ไปอยูใ่นองค์ประกอบต่างๆ ในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพ    
เพราะเป็นพ้ืนฐานของความเขา้ใจกระบวนการคิด และการส่ือสารอย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะสามารถต่อยอดสู่การพฒันาอ่ืนๆ ทั้งดา้น
หุ่นยนต,์ IoT, Machine Learning หรือปัญญาประดิษฐใ์นอนาคต (Artificial Intelligence: AI) 
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  ดังนั้น เพ่ือพฒันาประเทศให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลงน้ี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) จึงได้ด าเนินงานจดัท า
โครงการการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2563 โดยน าความรู้ดา้นภาษาคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ทางดา้นหุ่นยนต์
และระบบอตัโนมติัมาเผยแพร่ดว้ยวิธีการกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจใคร่รู้แบบสาระบนัเทิง (Edutainment) และการเล่น (Gamification) 
เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนน าความรู้มาผนวกกบัความคิดสร้างสรรค ์และความสนุก ซ่ึงจะท าใหเ้กิดทั้งความภาคภูมิใจและอยากพฒันาดว้ย
ตนเองต่อไป อนัเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างหัวใจของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยปีน้ีสมาคมฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จ        
พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถว้ยรางวลัชนะเลิศการแข่งขนั ซ่ึงถือเป็น
รางวลัอนัทรงเกียรติท่ีจะช่วยสร้างขวญั ก าลงัใจ และแรงบนัดาลใจแก่ผูท่ี้ไดรั้บรางวลั  

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมเยาวชนใหมี้ความสนใจเก่ียวกบัภาษาคอมพิวเตอร์วทิยาการดา้นหุ่นยนต ์และปัญญาประดิษฐม์ากยิง่ข้ึน 
2. เพื่อพฒันาทกัษะความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมแก่เยาวชน 
3. เพ่ือพฒันาศกัยภาพของเยาวชนใหเ้ติบโตเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ 
4. เพ่ือผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ใหมี้ทกัษะเท่าทนัโลกยคุดิจิทลั 

กลุ่มเป้ำหมำย 
นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนทัว่ประเทศ 

ประเภทกำรแข่งขัน 
ระดบัอุดมศึกษำ 
1. การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เกมการแข่งขนั  Robo Rugby 
2. การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. PLC Competition เกมการแข่งขนั Robo Saleng 
ระดบัมธัยมศึกษำ 
3. การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท.-สพฐ. ยวุชน เกมการแข่งขนั Robo Bit Racer และ Robo Mission Challenge  

วธีิกำรสมคัร 
1. กรอกใบสมคัรออนไลน์และส่งเอกสารประกอบการสมคัรไดท่ี้ www.tpa.or.th/robot 
2. เอกสารประกอบการสมคัร ไดแ้ก่ 

2.1 ภาพดา้นหนา้บตัรประจ าตวั นกัเรียน / นกัศึกษา และบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ (ครู / อาจารยท่ี์ปรึกษา) 
โดยวางลงบนกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 หนา้  / ทีม (กรุณาตั้งช่ือไฟลด์ว้ยช่ือทีม) 

2.2 กรณีอยูร่ะหวา่งการท าบตัรใหม่ ขอใหท้ าหนงัสือสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย  
      โดยระบุช่ือสมาชิกในทีม และลงนามโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา  

 หมำยเหต ุ หากเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบพบวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัไม่ตรงตามขอ้ก าหนด ทีมดงักล่าวจะถูกตดัสิทธ์ิออกจาก 
  การแข่งขนัทนัที 

สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่
ฝ่ายส่ือสารองคก์ารและสมาชิก โทร. 0-2258-0320-5 ต่อ 1113, 1111 หรือ Email: robot@tpa.or.th  
    

 
      

                                                         www.tpa.or.th/robot                                                            FB : TPA Robot 
                                      สมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั                                                 ติดตามข่าวสารการแข่งขนั 

http://www.tpa.or.th/robot
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รำยช่ือคณะกรรมกำรวชิำกำรและตดัสิน 
กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ ำปี 2563  

ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 

**************************************************************** 

1. คณะกรรมการการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย  
     1. ศ. ดร.มนูกิจ พานิชกลุ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย   ประธานกรรมการ 
 2. รศ. ดร.นภดล อุชายภิชาติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  กรรมการ 
     3. รศ. ดร.อนนัต ์สืบส าราญ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ กรรมการ 
 4. ผศ.สุชิน อาจหาญ  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  กรรมการ 
 5. ดร.สุรัฐ ขวญัเมือง   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  กรรมการ 
 6. ดร.สุรชยั วงษฟ์เูกียรติ  มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา    กรรมการ 
   7. อาจารยปั์ญญา เหล่าอนนัตธ์นา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์            กรรมการ 
 8. อาจารยว์นัเฉลิม ชั้นวฒันพงศ ์   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี กรรมการ 

2. คณะกรรมการการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. PLC Competition  
 1. ผศ.ภูมิ เหลืองจามีกร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   ประธานกรรมการ 
 2. รศ. ดร.ไสว พงศส์วสัด์ิ  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรรมการ 
 3. อาจารยศิ์ริพงษ ์วงษค์าร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร                              กรรมการ 
  4. ผศ. ดร.ชนะ เยีย่งกมลสิงห์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรรมการ 
  5. คุณเสกสณัห์ วฒันะโชติ บจก. มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค แฟคทอร่ี ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย)  กรรมการ  

3. คณะกรรมการการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท.-สพฐ. ยวุชน  
 1. รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี         ประธานกรรมการ 
 2. รศ.สงกรานต ์กนัทวงศ ์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ กรรมการ 
 3. ผศ. ดร.ศุภชยั วรพจน์พิศุทธ์ิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการ 
 4. ผศ. ดร.พลูศกัด์ิ โกษียาภรณ์ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์  กรรมการ 
  เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ               
 5. ดร.รัชนี กลุยานนท ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรรมการ 
 6. อาจารยข์วญัชยั กงัเจริญ มหาวทิยาลยัสยาม กรรมการ 
 7. คุณชยัวฒัน์ ล้ิมพรจิตรวไิล บจก. อินโนเวตีฟ เอก็เพอริเมนต ์                 กรรมการ 

 

**************************************************************** 
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กำรแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ ำปี 2563 
ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 

ประเภทกำรแข่งขัน : ระดบัอุดมศึกษำ 

**************************************************************** 

1.  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เกมกำรแข่งขัน  Robo Rugby 
 การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย จะใช้เกมการแข่งขนัเดียวกันกับการแข่งขนั ABU ROBOCON โดยปีน้ี
เจ้าภาพจัดการแข่งขนั ได้แก่ ประเทศฟิจิ โดยเวทีการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี         
(ไทย-ญ่ีปุ่น) จะเป็นผูด้  าเนินจดัการแข่งขนัคดัเลือกระดบัอุดมศึกษา จ านวน 8 ทีม เข้าร่วมแข่งขนักบัระดบัอาชีวศึกษาในการแข่งขนั 
MCOT ABU เพื่อคดัเลือกตวัแทนประเทศไทยเขา้รวมการแข่งขนั ABU ROBOCON 2020 ณ ประเทศฟิจิ 

กตกิำเกมกำรแข่งขัน  Robo Rugby 
 เป็นการแข่งขนัระหวา่ง 2 ทีม คือ ทีมสีแดง และ ทีมสีน ้ าเงิน ภายในเวลา 3 นาที แต่ละทีมจะมีหุ่นยนต ์2 ตวั คือ Pass Robot (PR) 
และ Try Robot (TR) โดยท่ีหุ่นยนต์ทั้งสองตวัจะเป็นไดท้ั้งแบบบงัคบัมือ หรือแบบอตัโนมติั หุ่นยนต์ PR จะเร่ิมตน้ท่ี PR Start Zone 
โดยท่ีหุ่นยนต ์PR จะไปหยบิ Try Ball จากท่ีวางบอล (Ball Rack) เพ่ือส่ง Try Ball จาก บริเวณ Passing Zone ไปใหหุ่้นยนต ์TR ท่ีอยูใ่น 
Receiving Zone ซ่ึงหุ่นยนต์ TR จะเร่ิมต้นท่ี  TR Start Zone และเคล่ือนท่ีไปยงั Receiving Zone เพื่อรับ Try Ball จากหุ่นยนต์ PR 
หลงัจากนั้นหุ่นยนต์ TR จะเคล่ือนท่ีไปตามอุปสรรคห้าแห่งเพ่ือท าคะแนน Try ท่ีจุดใดจุดหน่ึงในห้า Try Spot เม่ือหุ่นยนต์ TR ท า
คะแนน Try ไดส้ าเร็จจะสามารถเตะบอลท่ี Kicking Zone เพื่อท า Goal เกมจะด าเนินไปจนกวา่ Kick Ball ทั้งเจ็ดลูกถูกใชง้านจนครบ
หรือเม่ือหมดเวลา 3 นาที 

ก ำหนดกำรแข่งขัน 

ล ำดบัที ่ รำยละเอยีดกจิกรรม วนั / เดือน / ปี สถำนทีด่ ำเนินกำร 
1 เปิด – ปิด รับสมคัร   1 พ.ย.-27 ธ.ค. 62 www.tpa.or.th/robot 
2 เปิด – ปิด รับ Conceptual Drawing  1 พ.ย.-27 ธ.ค. 62 robot@tpa.or.th 
3 เปิด – ปิด รับ Clip VDO รายงานความคืบหนา้ประดิษฐหุ่์นยนต ์ 15 ม.ค.-6 มี.ค. 63 robot@tpa.or.th 
4 ประกาศรายช่ือ   
 ผูมี้สิทธ์ิเขา้ฝึกอบรม 9 ม.ค. 63 www.tpa.or.th/robot 
 ผูมี้สิทธ์ิเขา้การแข่งขนัรอบคดัเลือก  13 มี.ค. 63 www.tpa.or.th/robot 
 ผูมี้สิทธ์ิเขา้การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 28 เม.ย. 63 www.tpa.or.th/robot 
5 การฝึกอบรม 15 ม.ค. 63 ส.ส.ท. 
6 การแข่งขนัรอบคดัเลือก  27-28 เม.ย. 63 ม.ราชภฏันครราชสีมา 
7 การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 30-31 พ.ค. 63 ศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต 

หมำยเหต ุ ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

คุณสมบัตผู้ิสมคัร 
1. ผูส้มคัรแต่ละทีมจะตอ้งมีสมาชิก 4 คน ไดแ้ก่ นกัศึกษา 3 คน (ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี) และอาจารยท่ี์ปรึกษา 1 คน       
     ทั้งน้ี แต่ละคณะจะสมคัรเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้ไม่เกนิ 2 ทมี / คณะ 
2. นอกจากสมาชิก จ านวน 4 คน ในขอ้ 1 แต่ละทีมสามารถมีผูช่้วยทีมท่ีเป็นนกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาเดียวกนัอีกจ านวน 6 คน  
3. ไม่อนุญาตใหน้กัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมในทีม 
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กำรสนับสนุน 
1.  ทีมท่ีผา่นการพิจารณา Conceptual Drawing & Design จะได้รับ MISUMI E-Catalog Coupon Voucher มูลค่ำ 10,000 บำท / ทมี  

เพ่ือใช้ซ้ืออุปกรณ์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับกำรสนับสนุนดังกล่ำว แต่ไม่มำเข้ำร่วมกำรแข่งขันรอบคัดเลือก              
ไม่ว่ำกรณีใดๆ จะต้องคืนเงนิให้กบัผู้จดังำน จ ำนวน 10,000 บำท และจะถูกตดัสิทธ์กำรสมคัรเข้ำร่วมกำรแข่งขันในปีต่อไป 

2.  ทีมท่ีผ่านเขา้รอบชิงชนะเลิศ จ านวน 32 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนจำก MISUMI จ ำนวน 5,000 บำท ทั้งนี ้ทีมที่ได้รับกำร
สนับสนุนดังกล่ำว แต่ไม่มำเข้ำร่วมกำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ไม่ว่ำกรณีใดๆ จะต้องคืนเงินให้กับผู้จัดงำน จ ำนวน 5,000 บำท 
และจะถูกตดัสิทธ์กำรสมคัรเข้ำร่วมกำรแข่งขันในปีต่อไป 

กำรฝึกอบรม  
1. ระยะเวลาฝึกอบรม จ านวน 1 วนั  
2. หว้ขอ้ฝึกอบรม  

หวัขอ้ท่ี 1  วเิคราะห์กติกาเกมการแข่งขนั Robo Rugby 
หวัขอ้ท่ี 2  Machine Vision and Deep learning 
หวัขอ้ท่ี 3  Advanced Control of robotics and mechatronics systems 

ก ำหนดกำรฝึกอบรม 
วนัพธุ ท่ี 15 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอ้ง 302 ชั้น 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น)  

เวลำ รำยละเอยีดกจิกรรม 
07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียน 
08.00 – 09.00 น. หัวข้อที ่1 “วเิครำะห์กตกิำเกมกำรแข่งขัน Robo Rugby” 

บรรยายโดย   1.) รศ. ดร.นภดล อุชายภิชาติ จาก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
                       2.) ผศ. ดร.ณรงคเ์ดช กีรติพรานนท ์จาก มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

09.00 – 10.00 น. หัวข้อที ่2 “Machine Vision and Deep learning” 
บรรยายโดย   อาจารยปั์ญญา เหล่าอนนัตธ์นา จาก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                                             
                       / กรรมการวชิาการและตดัสินการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย  

10.00 – 11.00 น. หัวข้อที ่3 “Advanced Control of robotics and mechatronics systems” 
บรรยายโดย   ศ. ดร.มนูกิจ พานิชกลุ จาก สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย 
                       / ประธานกรรมการวชิาการและตดัสินการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 

11.00 -12 .00 น. หัวข้อที ่4 “วธีิใช้ Coupon Voucher ใน MISUMI eCatalog” 
บรรยายโดย   บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

12.00 น. เสร็จส้ินการฝึกอบรม 

หมำยเหต ุ ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำ Conceptual Drawing & Design 
1.  การน าเสนอ 

1.1  ใชก้ระดาษขนาด A 4  
1.2  หนา้ปก ระบุช่ือทีม รายช่ือสมาชิก และสถานศึกษาท่ีสงักดั 

2.  รายละเอียดท่ีตอ้งแสดง ประกอบดว้ย 
2.1  ระบุจ านวนหุ่นยนตท่ี์ประดิษฐ ์ไดแ้ก่ หุ่นยนตบ์งัคบัมือ (Manual) และหุ่นยนตอ์ตัโนมติั (Automatic)  
2.2 แสดงภาพวาดของหุ่นยนตท่ี์แสดงถึงแนวคิด และรายละเอียดของหุ่นยนตท่ี์ประดิษฐท์ั้งหมด (ภาพวาดดว้ยคอมพิวเตอร์) 
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2.3 อธิบายวธีิการท างาน และจุดเด่นของหุ่นยนตแ์ต่ละตวั 
2.4 ระบุงบประมาณในการประดิษฐหุ่์นยนตท์ั้งหมด 
2.5 ระบุแรงจูงในการสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั 

3.  วธีิการส่งผลงาน 
3.1  กรุณาตั้งช่ือไฟลด์ว้ยช่ือทีม และส่งไฟลม์าท่ี Email: robot@tpa.or.th 
3.2 หากไม่ส่งผลงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนั 

หมำยเหต ุ การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด  

หลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำคลปิวดิโีอรำยงำนควำมคืบหน้ำประดษิฐ์หุ่นยนต์ 
1.  ความยาวทั้งหมดของคลิปวดีิโอ 1- 3 นาที  
2.  ภาพในคลิปวดีิโอตอ้งมีอาจารยท่ี์ปรึกษาปรากฏอยูด่ว้ย 
3.  ภาพในคลิปวดีิโอตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ 

3.1 หุ่นยนตต์อ้งเคล่ือนท่ีไปดา้นหนา้ อย่ำงน้อย 1 เมตร  
3.2 หุ่นยนตต์อ้งเคล่ือนท่ีเล้ียวไปดา้นซา้ยหรือขวา อย่ำงน้อย 2 เมตร  
3.3 หุ่นยนตต์อ้งหยบิลูก Rugby บน Tee แลว้ขวา้งออกไป อย่ำงน้อย 3 เมตร 
3.4 หุ่นยนตต์อ้งเตะลูก Rugby บน Tee ขา้มเสาประตู (มีคานท่ีความสูง 1.5 เมตร) ซ่ึงอยู่ห่ำงมำกกว่ำ 4 เมตร  

4.  วธีิการส่งผลงาน 
4.1  กรุณาตั้งช่ือไฟลด์ว้ยช่ือทีมและอปัโหลดคลิปวดีิโอไปยงั Google Drive จากนั้นส่งลิงคม์าท่ี Email: robot@tpa.or.th 
4.2 หากไม่ส่งผลงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนั 

หมำยเหต ุ การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด  

รำงวลักำรแข่งขัน 
1.  รางวลั ชนะเลิศ  

ถว้ยรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
เงินรางวลั 50,000 บาท, เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 

2.  รางวลั รองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 1   
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั 30,000 บาท, เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 
 

3.  รางวลั รองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2  
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั 10,000 บาท, เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 

4.  รางวลั หุ่นยนตอ์ตัโนมติัยอดเยีย่ม (TPA Robot Automation Excellence Award) 
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั 30,000 บาท และเกียรติบตัร 
 

**************************************************************** 
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2.  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition เกมกำรแข่งขัน Robo Saleng 
 การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. PLC Competition เป็นการแข่งขนัโดยใชอุ้ปกรณ์ PLC : Program Logic Controller เป็นส่วนประกอบ
หลกัในการประดิษฐ์หุ่นยนต ์ซ่ึงกติกาเกมการแข่งขนัจะแตกต่างกนัไปในแต่ละปี อาทิ ดดัแปลงจากเกมกีฬา การละเล่นพ้ืนบา้น และ
งานในภาคอุตสาหกรรม เป็นตน้ ซ่ึงผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งใช้ทกัษะท่ีหลากหลายมาประยุกต์เขา้ดว้ยกันเพ่ือประดิษฐ์หุ่นยนต์และเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนตใ์หป้ฏิบติัภารกิจตามท่ีก าหนด 

กตกิำเกมกำรแข่งขัน  Robo Saleng 
 ปีน้ี ผูจ้ดังานมีเป้าหมายกระตุน้ความสนใจในเร่ืองปัญหาของของมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยท่ีส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงมีชิวิต ตลอดจนยงัก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกหลายประการ เช่น ปัญหา น ้ าเสีย อากาศเสีย            
เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุและแพร่กระจายของเช้ือโรค เป็นตน้ จึงไดน้ าแนวความคิดดงักล่าวน ามาใชเ้ป็นเกมการแข่งขนั โดยเป็นการแข่งขนั
ระหวา่ง 2 ทีม คือ ทีมสีแดง และ ทีมสีน ้ าเงิน ประดิษฐ์หุ่นยนตช่์วยเก็บและแยกขยะ อาทิ พลาสติก กระป๋อง กระดาษ ก่อนจะน าเขา้สู่
กระบวนการรีไซเคิลผลิตออกมาใชใ้หม่ อยา่งไรก็ตามความทา้ทายในการแข่งขนัคร้ังน้ีอยูท่ี่ทีมใดสามารถพฒันาหุ่นยนตท์ างานไดเ้อง
อตัโนมติั และแยกแยะไดว้า่อะไรคือขยะและอะไรไม่ใช่ขยะ 

ก ำหนดกำรแข่งขัน 

ล ำดบัที ่ รำยละเอยีดกจิกรรม วนั / เดือน / ปี สถำนทีด่ ำเนินกำร 
1 เปิด – ปิด รับสมคัร  1 พ.ย.-27 ธ.ค. 62 www.tpa.or.th/robot 
2 เปิด – ปิด รับ Clip VDO รายงานความคืบหนา้ประดิษฐหุ่์นยนต ์ 16 มี.ค.-3 เม.ย. 63 robot@tpa.or.th 
3 ประกาศรายช่ือ   
 ผูมี้สิทธ์ิเขา้ฝึกอบรม / การแข่งขนัรอบคดัเลือก 7 ม.ค. 63 www.tpa.or.th/robot 
 ผูมี้สิทธ์ิเขา้การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 3 มี.ค. 63 www.tpa.or.th/robot 
4 รับอุปกรณ์หุ่นยนต ์ 14 มี.ค. 63 บ.มิตซูบิชิฯ 
5 การฝึกอบรม /การแข่งขนัรอบคดัเลือก  5-6-7 ก.พ. 63 ส.ส.ท. 
6 การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 30-31 พ.ค. 63 ศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต 

หมำยเหต ุ ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

คุณสมบัตผู้ิสมคัร 
1. ผูส้มคัรแต่ละทีมจะตอ้งมีสมาชิก 4 คน ไดแ้ก่ นกัศึกษา 3 คน (ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี) และอาจารยท่ี์ปรึกษา 1 คน       
     ทั้งน้ี แต่ละคณะจะสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัไดไ้ม่เกิน 2 ทีม / คณะ 
2. ไม่อนุญาตใหน้กัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมในทีม 

กำรสนับสนุน  
1. ทีมท่ีผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศ จ านวน 16 ทีม จะไดรั้บเงินสนุบสนุนจาก MITSUBISHI จ านวน 10,000 บาท / ทีม   
2. ทีมท่ีผ่านการพิจารณาคลิปวิดีโอรายงานความคืบหนา้ประดิษฐ์หุ่นยนต ์จะไดรั้บเงินสนุบสนุนจาก MITSUBISHI จ านวน 

10,000 บาท / ทีม   
3. การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ ทีมท่ีหุ่นยนต์สามารถปฏิบติัภารกิจเกมแข่งขนัได ้จะไดรั้บเงินสนุบสนุนจาก MITSUBISHI 

จ านวน 10,000 บาท / ทีม   
หมำยเหต ุ ทั้งน้ี ทีมท่ีไดรั้บการสนับสนุนดงักล่าว แต่ไม่มำเข้ำร่วมกำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ไม่ว่ำกรณีใดๆ จะต้องคืนเงิน

จ ำนวนทีไ่ด้รับให้กบัผู้จดังำนทั้งหมด และจะถูกตดัสิทธ์กำรสมคัรเข้ำร่วมกำรแข่งขันในปีต่อไป 
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กำรฝึกอบรม  
1. ระยะเวลาฝึกอบรม จ านวน 3 วนั  
2. หว้ขอ้ฝึกอบรม  

หวัขอ้ท่ี 1  FX5 User’s Manual (Positioning Control) 
หวัขอ้ท่ี 2  FX5U Training Manual  

ก ำหนดกำรฝึกอบรม 
วนัท่ี 5-6-7 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 08.00 - 18.00 น. ณ หอ้ง 303 ชั้น 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) 

ว / ด / ป เวลำ รำยละเอยีดกจิกรรม 
วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2563 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 – 12.00 น. การฝึกอบรม (ภาคเชา้)  
 12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 – 18.00 น. การฝึกอบรม (ภาคบ่าย) 
วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2563 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน    
 09.00 – 12.00 น. การฝึกอบรม (ภาคเชา้)  
 12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 – 18.00 น. การฝึกอบรม (ภาคบ่าย) 
วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน    
 09.00 – 12.00 น. แจง้กติกา การแข่งขนัรอบคดัเลือก 
 12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 – 18.00 น. การแข่งขนัรอบคดัเลือก 

หมำยเหต ุ ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำคลปิวดิโีอรำยงำนควำมคืบหน้ำประดษิฐ์หุ่นยนต์ 
1.  ความยาวทั้งหมดของคลิปวดีิโอ 1- 3 นาที 
2. วธีิการส่งผลงาน 

2.1  กรุณาตั้งช่ือไฟลด์ว้ยช่ือทีมและอปัโหลดคลิปวดีิโอไปยงั Google Drive จากนั้นส่งลิงคม์าท่ี Email: robot@tpa.or.th 
2.2 หากไม่ส่งผลงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิในการเขา้ร่วมการแข่งขนั  

หมำยเหต ุ การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด  

รำงวลักำรแข่งขัน 
1.  รางวลั ชนะเลิศ  

ถว้ยรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
เงินรางวลั 50,000 บาท เหรียญรางวลั, เกียรติบตัร, ชุดอุปกรณ์ PLC และ SERVO (รวมมูลค่า 160,000 บาท)  

2.  รางวลั รองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 1   
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั 30,000 บาท เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 

3.  รางวลั รองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2 (จ านวน 2 รางวลั) 
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั 10,000 บาท เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 

4.  รางวลั ความคิดสร้างสรรค ์
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั 10,000 บาท และเกียรติบตัร 


