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รายละเอยีดการรับสมคัร 

การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition เกม ROBO SALENG 
********************************************* 

 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition เป็นการแข่งขันโดยใช้อุปกรณ์ Program Logic Controller เป็น
ส่วนประกอบหลกัในการประดิษฐ์หุ่นยนต ์โดยกติกาการแข่งขนัจะแตกต่างกนัไปในแต่ละปี อาทิ ดดัแปลงจากเกมกีฬา 
การละเล่นพ้ืนบา้น และงานในภาคอุตสาหกรรม เป็นตน้ ซ่ึงผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งใชท้กัษะท่ีหลากหลายมาประยกุตเ์ขา้ดว้ยกนั
เพ่ือประดิษฐหุ่์นยนตแ์ละเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนตใ์หป้ฏิบติัภารกิจตามท่ีก าหนด 

คุณสมบัตผู้ิสมคัร 
1. คณะ / มหาวทิยาลยัจะสมคัรไดไ้ม่เกิน 2 ทีม  
2. สมาชิกในทีมประกอบดว้ย อาจารยท่ี์ปรึกษา 1 คน  และ นกัศึกษา 3 คน  (4 คน / ทีม)  
3. ไม่อนุญาตใหน้กัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมทีม 

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 เป็นเทจ็ทาง ส.ส.ท. มีสิทธ์ิในการยกเลิกสิทธ์ิผูส้มคัรได้

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

การฝึกอบรม  
1. ระยะเวลาฝึกอบรม จ านวน 3 วนั  
2. หว้ขอ้ฝึกอบรม ไดแ้ก่ 

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

การสนับสนุน  
1. ทีมท่ีผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศ จ านวน 16 ทีม จะไดรั้บเงินสนบัสนุน จ านวน 10,000 บาท / ทีม   
2. ทีมท่ีผา่นการพิจารณาคลิปวดีิโอรายงานความคืบหนา้ประดิษฐหุ่์นยนต ์จะไดรั้บเงินสนบัสนุน จ านวน 10,000 บาท / ทีม   
3. การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ ทีมท่ีหุ่นยนตส์ามารถท าภารกิจไดต้ามท่ีก าหนด จะไดรั้บเงินสนบัสนุน จ านวน 10,000 บาท / ทีม 
หมายเหต ุ ทีมท่ีไดรั้บการสนับสนุนดงักล่าว แต่ไม่เขา้ร่วมการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะตอ้งคืนเงินท่ี

ไดรั้บใหผู้จ้ดังานทั้งหมด และจะถูกตดัสิทธ์การสมคัรในปีต่อไป 

 

http://www.tpa.or.th/robot
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รางวลัการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 
1.  รางวลัชนะเลิศ  

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

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

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

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

หลกัเกณฑ์การพจิารณาคลปิวดิโีอรายงานความคืบหน้าประดษิฐ์หุ่นยนต์ 
1.  ความยาวทั้งหมดของคลิปวดีิโอ 1- 3 นาที 
2. วธีิการส่งผลงาน 

2.1  กรุณาตั้งช่ือไฟลค์ลิปวดีิโอดว้ยช่ือทีม และอปัโหลดลง Google Drive จากนั้นส่งลิงคม์าท่ี Email: robot@tpa.or.th 
2.2 หากไม่ส่งผลงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนั 

หมายเหต ุ การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

ก าหนดการ 

ล าดบัที ่ รายละเอยีด ว / ด/ ป สถานที ่
1 เปิดรับสมคัรผูเ้ขา้แข่งขนั 9 พ.ย. - 30 ธ.ค. 63 www.tpa.or.th/robot 
2 ประกาศรายช่ือทีมท่ีไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม / การแข่งขนัรอบคดัเลือก 11 ม.ค. 64 www.tpa.or.th/robot 
3 การฝึกอบรม / การแข่งขนัรอบคดัเลือก 27 - 29 ม.ค. 64 ส.ส.ท. 
4 ประกาศรายช่ือทีมท่ีผา่นการคดัเลือก (16 ทีม) 12 ก.พ. 64 www.tpa.or.th/robot 
5 รับอุปกรณ์หุ่นยนต ์ 6 มี.ค. 64 บ.มิตซูบิชิฯ 
6 เปิดรับคลิปวดีิโอรายงานความคืบหนา้ประดิษฐหุ่์นยนต ์ 23 - 26 เม.ย. 64  robot@tpa.or.th 
7 ประกาศรายช่ือทีมท่ีไดเ้ขา้การแขง่ขนัรอบชิงชนะเลิศ 7 พ.ค. 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.) 
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