
 

 

ประกาศท ี /  

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาํปี  

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรือง เปิดรับสมัครการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เกม ดวลเกาทัณฑ์ สานฝันสู่แดนมังกร 

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

 เพือเป็นการยกระดบัเทคโนโลยีและคุณภาพของการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ทีไดท้าํการจดัมาอย่าง

ต่อเนืองยาวนานทีสุดในประเทศไทย โดยเริมจดัตงัแต่ปี 2536 เป็นตน้มา คณะกรรมการวิชาการและตดัสิน จึงมีความเห็นในการเพิม

มาตรการและแรงจูงใจสําหรับทีมทีจะพฒันาหุ่นยนต์อตัโนมตัิเพือเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์  ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 

ดงัต่อไปนี 

1.  การแข่งขนัจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบไปดว้ย กลุ่มทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมตัิ (Fully Autonomous Robots) และกลุ่มทีมหุ่นยนต์

ทวัไป (Manual and Semi-Autonomous Robots) โดยในการแข่งขนั ทีมหุ่นยนตจ์ะพบกนัในเฉพาะกลุ่มของตวัเองเท่านนั ยกเวน้

ในรอบชิงชนะเลิศ ซึงจะเป็นการพบกนัระหวา่งทีมทีทาํคะแนนทีดีทีสุดของกลุ่มของทีมหุ่นยนต์อตัโนมติัและทีมทีทาํคะแนนที

ดีทีสุดของกลุ่มของทีมหุ่นยนต์ทวัไป ซึงทีมทีชนะนัดสุดท้ายนีจะเป็นทีมชนะเลิศของการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์

ประเทศไทย  

2.   นอกเหนือไปจากรางวลัชนะเลิศ (เงินรางวลั 50,000 บาท) รองชนะเลิศอนัดบั 1 (เงินรางวลั 30,000 บาท) และรองชนะเลิศอนัดบั 2 

(เงินรางวลั 10,000 บาท) จาํนวน 2 รางวลั ซึงจะมีทีมจากกลุ่มของทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติัจาํนวน 2 ทีม และทีมจากกลุ่มของทีม

หุ่นยนตท์วัไปจาํนวน 2 ทีมทีไดร้ับรางวลัไปแลว้ ในการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ในปีนียงัมีรางวลัหุ่นยนต์

อตัโนมติัยอดเยยีมอกี 1 รางวลั (เงินรางวลั 30,000 บาท) ซึงจะมอบใหก้บัทีมในกลุ่มของทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติัเท่านนั       

3.  คณะกรรมการจะส่งรายชือทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติัทีทาํคะแนนทีดีทีสุด 4 ทีม และทีมหุ่นยนตท์วัไปทีทาํคะแนนทีดีทีสุด 4 ทีม   

เพือเขา้ร่วมแข่งขนั MCOT-ABU Robot Contest ต่อไป เพือไปสมทบกบัทีมจากอาชีวศึกษาซึงจะทาํการคดัเลือก ทีมหุ่นยนต์

อตัโนมติัทีทาํคะแนนทีดีทีสุด 4 ทีม และ ทีมหุ่นยนต์ทวัไปทีทาํคะแนนทีดีทีสุด 4 ทีม เช่นเดียวกนั โดยการแข่งขนั MCOT-

ABU Robot Contest กจ็ะทาํการแยกกลุ่มทีมหุ่นยนตเ์ช่นเดียวกบัการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย  

4.  นอกจากนีแลว้คณะกรรมการจะทาํการเพิมการสนับสนุนให้กบัทีมหุ่นยนต์อตัโนมติัให้มากกว่าปกติ ซึงจะแจ้งให้ทราบใน

ภายหลงัในต่อไป    

กลุ่มการแข่งขัน 

1.  กลุ่มทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมตัิ (Fully Autonomous Robots) 

2.  กลุ่มทีมหุ่นยนตท์วัไป (Manual and Semi-Autonomous Robots) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. คณะ / มหาวิทยาลยั สมคัรไดไ้ม่จาํกดัทีม  

2. ทีมประกอบดว้ยนกัศกึษาจาํนวน 3 คน เรียกว่าสมาชิกในทีม (Team Member) และอาจารยที์ปรึกษา (Instructor) 1 คน ซึงทุกคน

ตอ้งสงักดัในสถานศึกษาเดียวกนั นกัศึกษา 3 คนในทีม มีสิทธิลงแข่งขนัในสนาม 

3. นอกจากนี ยงัอนุญาตให้มีผูช่้วย (Pit Crew) ได ้3 คน สาํหรับช่วยในพนืทเีตรียมหุ่นยนต ์(Pit Area) ยกหุ่นยนตไ์ปทีสนาม และ

ช่วยระหว่างการ Setup โดยผูช่้วยทมีทุกคนตอ้งสงักดัสถานศึกษาเดียวกนักบัสมาชิกทีม 

4. ไม่อนุญาตให้นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมในการแข่งขนั 

 



วธีิการสมัคร 

1. เขา้สู่เวบ็ไซต ์www.tpa.or.th/robot คลิกเมนู “ใบสมคัร”  

2. อ่านเงือนไขการสมคัรการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย และคลิกปุ่ ม “ยนิยอมและปฏิบติัตามขอ้ตกลง”  

3. กรอกขอ้มลูลงใน “แบบฟอร์มใบสมคัร” ให้ถูกตอ้งและครบถว้น 

4. ระบุเอกสารประกอบการสมคัรโดยเลือกส่งอย่างใดอย่างหนึง  

5. กรณีทีขอ้มูลของท่านถูกตอ้งและครบถว้นแลว้กดปุ่ ม “Submit” 

6. รอเจา้หน้าทีตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัผลการสมคัรจากอเีมลทีท่านกรอกขอ้มูลใหไ้วภ้ายใน  วนัหลงัจากส่งใบสมคัร 

หมายเหตุ  หากตรวจสอบว่าขอ้มูลทีท่านให้ไม่ชดัเจน และ / หรือ เป็นเทจ็ทาง ส.ส.ท. มีสิทธิในการยกเลิกสิทธิผูส้มคัรไดโ้ดยไม่

ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

การฝึกอบรม  

1. ระยะเวลาฝึกอบรม จาํนวน  วนั  

2. ห้วขอ้ฝึกอบรม ไดแ้ก่ 

. ชีแจงกตกิา และถาม - ตอบ 

. แนวคิดและกลยุทธใ์นการพฒันาหุ่นยนตอ์ตัโนมติั 

. การหาตาํแหน่งและควบคุมตาํแหน่งหุ่นยนตอ์ตัโนมติั 

4. การใชก้ลอ้งเพอืตรวจจบัวตัถุ 

5. การสือสารระหว่างหุ่นยนต ์

รางวัลการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 

1.  รางวลัชนะเลศิ  

ถว้ยรางวลัพระราชทานจากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เงินรางวลั ,  บาท, เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 

2.  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั    

ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั ,  บาท, เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 

3.  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั  (จาํนวน  รางวลั) 

ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั ,  บาท, เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 

4.  รางวลัหุ่นยนตอ์ตัโนมติัยอดเยยีม (TPA Robot Automation Excellence Award) 

ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั ,  บาท และเกียรติบตัร 

หลกัเกณฑ์การพจิารณาคลปิวดิโีอรายงานความคืบหน้าประดษิฐ์หุ่นยนต์ 

กลุ่มทีมหุ่นยนต์อตัโนมัต ิ(Fully Autonomous Robots) 

1. ความยาวทงัหมดของคลิปวดีิโอ  นาที  

2. ภาพในคลิปวิดีโอตอ้งมีอาจารยที์ปรึกษาปรากฏอยู่ดว้ย 

3. ภาพในคลิปวิดีโอตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่าหุ่นยนตอ์ตัโนมตัิ เคลือนทีไปดา้นขวา  เมตร และเดินหน้า  เมตร จากนนัแสดงการขวา้ง

ลูกธนูจากหุ่นยนต์ให้ลง Pot โดยกาํหนดระยะห่างจากหุ่นยนตอ์ตัโนมติั ถึงจุดกึงกลาง Pot 2 เมตร (ภาพ Long Take ไม่มีการตดัต่อ) 

*Pot สูง  เซนติเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก  มิลลเิมตร (Type-I) 

หมายเหตุ  ตอ้งแสดงการวดัระยะทางใหก้รรมการเห็นอย่างชดัเจน 

กลุ่มทีมหุ่นยนต์ทัวไป (Manual and Semi-Autonomous Robots) 

1. ความยาวทงัหมดของคลิปวดีิโอ  นาที 

2. ภาพในคลิปวิดีโอตอ้งมีอาจารยที์ปรึกษาปรากฏอยู่ดว้ย 



3. ภาพในคลิปวิดีโอตอ้งแสดงให้เห็นว่า 

3.1 หุ่นยนต ์เคลอืนทีไปดา้นขวา  เมตร และเดินหนา้  เมตร 

3.2 หุ่นยนต ์แสดงการขวา้งลกูธนูจากหุ่นยนตใ์ห้ลง Pot    

*ระยะห่างจากหุ่นยนต์ถึงจดุกงึกลาง Pot 2 เมตร  

**Pot สูง  เซนติเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก  มิลลเิมตร (Type-I) 

3.3 หุ่นยนต ์แสดงการขวา้งลกูธนูจากหุ่นยนตใ์ห้ลง Pot    

*ระยะห่างจากหุ่นยนต์ถึงจุดกงึกลาง Pot 4 เมตร  

**Pot สูง  เซนติเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก  มิลลเิมตร (Type-III) 

วธีิการส่งคลปิวิดโีอรายงานความคบืหน้าประดษิฐ์หุ่นยนต์ 

1. กรุณาตงัชือไฟลค์ลิปวิดีโอดว้ยชือทีม และอปัโหลดลง Google Drive จากนนัส่งลิงคม์าท ีEmail: robot@tpa.or.th 

2. หากไม่ส่งผลงานตามระยะเวลาทีกาํหนด จะถือว่าสละสิทธิเขา้ร่วมการแข่งขนั 

หมายเหตุ การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นทีสินสุด  

กาํหนดการ 

ลาํดับที รายละเอยีด ว / ด/ ป สถานที 

1 เปิดรับสมคัรผูเ้ขา้แข่งขนั 17 พ.ย. -  ธ.ค.  www.tpa.or.th/robot 

2 ประกาศรายชือผูส้มคัร   ม.ค.  www.tpa.or.th/robot 

3 การฝึกอบรม 13 ม.ค.  ส.ส.ท. 

4 เปิดรับคลิปวิดีโอรายงานความคืบหน้าประดิษฐ์หุ่นยนต ์  ม.ค. -  ก.พ.  robot@tpa.or.th 

5 ประกาศรายชือทีมทีไดเ้ขา้การแข่งขนัรอบคดัเลือก  มี.ค.  www.tpa.or.th/robot 

6 การแข่งขนัรอบคดัเลือก  -  เม.ย.  ม.ราชภฏันครราชสีมา 

7 ประกาศรายชือทีมทีผ่านเขา้การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ  เม.ย.  www.tpa.or.th/robot 

8 การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ  -  พ.ค.  รอประกาศ 

 

สอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที  

คุณอริศรา คาํพยา โทร. -  ต่อ  (วนัทาํการ จ. - ศ. เวลา .  - .  น.) 

 

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

 

ประกาศ ณ วันที 18 พฤศจิกายน  

คณะทํางานฝ่ายจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจําปี  

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 


