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รายละเอยีดการรับสมคัร 

การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เกม “ดวลเกาทณัฑ์ สานฝันสู่แดนมงักร” 
********************************************* 

 การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย กติกาเดียวกันกับการแข่งขนั ABU ASIA-PACIFIC ROBOT 
CONTEST โดยปีน้ีเจา้ภาพจดัการแข่งขนั ไดแ้ก่ ประเทศจีน โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) เป็นผูด้  าเนินงาน
จัดการแข่งขนัคดัเลือกระดับอุดมศึกษา จ านวน 8 ทีม เพ่ือแข่งขันกับระดับอาชีวศึกษาในการแข่งขนั MCOT - ABU             
ชิงชนะเลิศประเทศไทย เพ่ือคดัเลือกตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมการแข่งขนั ABU ASIA-PACIFIC ROBOT CONTEST 
2021 ณ ประเทศจีน 

 เพ่ือเป็นการยกระดบัเทคโนโลยีและคุณภาพของการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ท่ีไดท้ าการ
จดัการแข่งขนัหุ่นยนตม์าอย่างต่อเน่ืองยาวนานท่ีสุดในประเทศไทย โดยเร่ิมจดัตั้งแต่ปี 2536 เป็นตน้มา คณะกรรมการ
วิชาการและตดัสิน จึงมีความเห็นในการเพ่ิมมาตรการและแรงจูงใจส าหรับทีมท่ีจะพฒันาหุ่นยนตอ์ตัโนมติัเพ่ือเขา้ร่วมการ
แข่งขนัหุ่นยนต ์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 
1.  การแข่งขนัจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบไปดว้ย กลุ่มทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติั (Fully Autonomous Robots) และกลุ่มทีม

หุ่นยนต์ทั่วไป (Manual and Semi-Autonomous Robots) โดยในการแข่งขนัทีมหุ่นยนต์จะพบกันในเฉพาะกลุ่มของ
ตวัเองเท่านั้น ยกเวน้ในรอบชิงชนะเลิศ ซ่ึงจะเป็นการพบกนัระหวา่งทีมท่ีท าคะแนนท่ีดีท่ีสุดของกลุ่มของทีมหุ่นยนต์
อตัโนมติั และทีมท่ีท าคะแนนท่ีดีท่ีสุดของกลุ่มของทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป ซ่ึงทีมท่ีชนะนดัสุดทา้ยน้ีจะเป็นทีมชนะเลิศของ
การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย  

2.   นอกเหนือไปจากรางวลัชนะเลิศ (เงินรางวลั 50,000 บาท) รองชนะเลิศอนัดบั 1 (เงินรางวลั 30,000 บาท) และรองชนะเลิศ
อนัดบั 2 (เงินรางวลั 10,000 บาท) จ านวน 2 รางวลั ซ่ึงจะมีทีมจากกลุ่มของทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติัจ านวน 2 ทีม และทีม
จากกลุ่มของทีมหุ่นยนตท์ัว่ไปจ านวน 2 ทีมท่ีไดรั้บรางวลัไปแลว้ ในการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 
ในปีน้ียงัมีรางวลัหุ่นยนตอ์ตัโนมติัยอดเยี่ยมอีก 1 รางวลั (เงินรางวลั 30,000 บาท) ซ่ึงจะมอบให้กบัทีมในกลุ่มของทีม
หุ่นยนตอ์ตัโนมติัเท่านั้น       

3.  คณะกรรมการจะส่งรายช่ือทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติัท่ีท าคะแนนท่ีดีท่ีสุด 4 ทีม และทีมหุ่นยนตท์ัว่ไปท่ีท าคะแนนท่ีดีท่ีสุด    
4 ทีม เขา้ร่วมแข่งขนั MCOT-ABU Robot Contest ต่อไป เพ่ือไปสมทบกับทีมจากอาชีวศึกษาซ่ึงจะท าการคดัเลือก       
ทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติัท่ีท าคะแนนท่ีดีท่ีสุด 4 ทีม และ ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไปท่ีท าคะแนนท่ีดีท่ีสุด 4 ทีม เช่นเดียวกนั โดยการ
แข่งขนั MCOT-ABU Robot Contest ก็จะท าการแยกกลุ่มทีมหุ่นยนตเ์ช่นเดียวกบัการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย  

4.  นอกจากน้ีแลว้คณะกรรมการจะท าการเพ่ิมการสนบัสนุนใหก้บัทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติัใหม้ากกวา่ปกติ ซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบ
ในภายหลงัในต่อไป    

กลุ่มการแข่งขัน 
1.  กลุ่มทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติั (Fully Autonomous Robots) 
2.  กลุ่มทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป (Manual and Semi-Autonomous Robots) 
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คุณสมบัตผู้ิสมคัร 
1. คณะ / มหาวทิยาลยั สมคัรไดไ้ม่จ ากดัทีม  
2. ทีมประกอบดว้ยนกัศึกษาจ านวน 3 คน เรียกวา่สมาชิกในทีม (Team Member) และอาจารยท่ี์ปรึกษา (Instructor) 1 คน 

ซ่ึงทุกคนตอ้งสงักดัในสถานศึกษาเดียวกนั นกัศึกษา 3 คนในทีม มีสิทธ์ิลงแข่งขนัในสนาม 
3. นอกจากน้ี ยงัอนุญาตใหมี้ผูช่้วย (Pit Crew) ได ้3 คน ส าหรับช่วยในพ้ืนท่ีเตรียมหุ่นยนต ์(Pit Area) ยกหุ่นยนตไ์ปท่ี

สนาม และช่วยระหวา่งการ Setup โดยผูช่้วยทีมทุกคนตอ้งสงักดัสถานศึกษาเดียวกนักบัสมาชิกทีม 
4. ไม่อนุญาตใหน้กัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมในการแข่งขนั 

วธีิการสมคัร 
1. เขา้สู่เวบ็ไซต ์www.tpa.or.th/robot คลิกเมนู “ใบสมคัร”  
2. อ่านเง่ือนไขการสมคัรการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย และคลิกปุ่ม “ยนิยอมและปฏิบติัตามขอ้ตกลง”  
3. กรอกขอ้มูลลงใน “แบบฟอร์มใบสมคัร” ใหถู้กตอ้งและครบถว้น 
4. ระบุเอกสารประกอบการสมคัรโดยเลือกส่งอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
5. กรณีท่ีขอ้มูลของท่านถูกตอ้งและครบถว้นแลว้กดปุ่ม “Submit” 
6. รอเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัผลการสมคัรจากอีเมลท่ีท่านกรอกขอ้มูลใหไ้วภ้ายใน 3 วนัหลงัจากส่งใบสมคัร 
หมายเหต ุ หากตรวจสอบวา่ขอ้มูลท่ีท่านใหไ้ม่ชดัเจน และ / หรือ เป็นเท็จทาง ส.ส.ท. มีสิทธ์ิในการยกเลิกสิทธ์ิผูส้มคัรได้

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

การฝึกอบรม  
1. ระยะเวลาฝึกอบรม จ านวน 1 วนั  
2. หว้ขอ้ฝึกอบรม ไดแ้ก่ 

1. ช้ีแจงกติกา และถาม - ตอบ 
2. แนวคิดและกลยทุธ์ในการพฒันาหุ่นยนตอ์ตัโนมติั 
3. การหาต าแหน่งและควบคุมต าแหน่งหุ่นยนตอ์ตัโนมติั 
4. การใชก้ลอ้งเพื่อตรวจจบัวตัถุ 
5. การส่ือสารระหวา่งหุ่นยนต ์

รางวลัการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 
1.  รางวลัชนะเลิศ  

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

2.  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1   
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั 30,000 บาท, เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 

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

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

http://www.tpa.or.th/robot
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หลกัเกณฑ์การพจิารณาคลปิวดิโีอรายงานความคืบหน้าประดษิฐ์หุ่นยนต์ 
กลุ่มทมีหุ่นยนต์อตัโนมตั ิ(Fully Autonomous Robots) 
1. ความยาวทั้งหมดของคลิปวดีิโอ 1 นาที  
2. ภาพในคลิปวดีิโอตอ้งมีอาจารยท่ี์ปรึกษาปรากฏอยูด่ว้ย 
3. ภาพในคลิปวิดีโอตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่หุ่นยนตอ์ตัโนมติั เคล่ือนท่ีไปดา้นขวา 1 เมตร และเดินหนา้ 2 เมตร จากนั้นแสดง

การขวา้งลูกธนูจากหุ่นยนตใ์หล้ง Pot โดยก าหนดระยะห่างจากหุ่นยนตอ์ตัโนมติั ถึงจุดก่ึงกลาง Pot 2 เมตร (ภาพ Long Take 
ไม่มีการตดัต่อ) *Pot สูง 50 เซนติเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก 305 มิลลเิมตร (Type-I) 

หมายเหต ุ ตอ้งแสดงการวดัระยะทางใหก้รรมการเห็นอยา่งชดัเจน 

กลุ่มทมีหุ่นยนต์ทัว่ไป (Manual and Semi-Autonomous Robots) 
1. ความยาวทั้งหมดของคลิปวดีิโอ 1 นาที 
2. ภาพในคลิปวดีิโอตอ้งมีอาจารยท่ี์ปรึกษาปรากฏอยูด่ว้ย 
3. ภาพในคลิปวดีิโอตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ 

3.1 หุ่นยนต ์เคล่ือนทีไปดา้นขวา 1 เมตร และเดินหนา้ 2 เมตร 
3.2 หุ่นยนต ์แสดงการขวา้งลูกธนูจากหุ่นยนตใ์หล้ง Pot    

*ระยะห่างจากหุ่นยนต์ถงึจดุกึง่กลาง Pot 2 เมตร  
**Pot สูง 50 เซนติเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก 305 มิลลเิมตร (Type-I) 

3.3 หุ่นยนต ์แสดงการขวา้งลูกธนูจากหุ่นยนตใ์หล้ง Pot    
*ระยะห่างจากหุ่นยนต์ถงึจดุกึง่กลาง Pot 4 เมตร  
**Pot สูง 80 เซนติเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก 160 มิลลเิมตร (Type-III) 

วธีิการส่งคลปิวดิโีอรายงานความคืบหน้าประดษิฐ์หุ่นยนต์ 
1. กรุณาตั้งช่ือไฟลค์ลิปวดีิโอดว้ยช่ือทีม และอปัโหลดลง Google Drive จากนั้นส่งลิงคม์าท่ี Email: robot@tpa.or.th 
2. หากไม่ส่งผลงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนั 
หมายเหต ุ การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด  

ก าหนดการ 

ล าดบัที ่ รายละเอยีด ว / ด/ ป สถานที ่
1 เปิดรับสมคัรผูเ้ขา้แข่งขนั 17 พ.ย. - 30 ธ.ค. 63 www.tpa.or.th/robot 
2 ประกาศรายช่ือผูส้มคัร  4 ม.ค. 64 www.tpa.or.th/robot 
3 การฝึกอบรม 13 ม.ค. 64 ส.ส.ท. 
4 เปิดรับคลิปวดีิโอรายงานความคืบหนา้ประดิษฐหุ่์นยนต ์ 13 ม.ค. - 28 ก.พ. 64 robot@tpa.or.th 
5 ประกาศรายช่ือทีมท่ีไดเ้ขา้การแขง่ขนัรอบคดัเลือก 5 มี.ค. 64 www.tpa.or.th/robot 
6 การแข่งขนัรอบคดัเลือก 8 - 9 เม.ย. 64 ม.ราชภฏันครราชสีมา 
7 ประกาศรายช่ือทีมท่ีผา่นเขา้การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 9 เม.ย. 64 www.tpa.or.th/robot 
8 การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 29 - 30 พ.ค. 64 ศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต 

สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้ที ่คุณอริศรา ค าพยา โทร. 02-2580320 ต่อ 1113 (วนัท าการ จ. - ศ. เวลา 08.00 - 17.00 น.) 


