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รายละเอียดการรับสมัคร 

การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เกม “พชิิตวฏัจักรหอคอย สู่แดนภารตะ” 
********************************************* 

 การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย กติกาเดียวกันกับการแข่งขนั ABU ASIA-PACIFIC ROBOT 
CONTEST โดยปีน้ีเจ้าภาพจัดการแข่งขนั ได้แก่ ประเทศอินเดีย โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) เป็นผู ้
ด าเนินงานจดัการแข่งขนัคดัเลือกระดบัอุดมศึกษา จ านวน 8 ทีม เพื่อแข่งขนักบัระดบัอาชีวศึกษาในการแข่งขนั MCOT - 
ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ABU ASIA-PACIFIC ROBOT 
CONTEST 2022 ณ ประเทศอินเดีย 

 เพื่อเป็นการยกระดบัเทคโนโลยีและคุณภาพของการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ท่ีไดท้  าการ
จดัการแข่งขนัหุ่นยนต์มาอย่างต่อเน่ืองยาวนานท่ีสุดในประเทศไทย โดยเร่ิมจดัตั้งแต่ปี 2536 เป็นตน้มา คณะกรรมการ
วิชาการและตดัสิน จึงมีความเห็นในการเพ่ิมกลุ่มประเภทการแข่งขนั เพื่อสร้างมาตรฐานในการพฒันาหุ่นยนตอ์ตัโนมติัไทย
เพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัหุ่นยนต ์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มประเภทการแข่งขัน 
1.  กลุ่มทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติั (Fully Autonomous Robots) 
2.  กลุ่มทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป (Manual and Semi-Autonomous Robots) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. คณะ / มหาวิทยาลยั สมคัรไดไ้ม่จ ากดัทีม  
2. ทีมประกอบดว้ยนกัศึกษาจ านวน 3 คน เรียกว่าสมาชิกในทีม (Team Member) และอาจารยท่ี์ปรึกษา (Instructor) 1 คน 

ซ่ึงทุกคนตอ้งสังกดัในสถานศึกษาเดียวกนั นกัศึกษา 3 คนในทีม มีสิทธ์ิลงแข่งขนัในสนาม 
3. นอกจากน้ี ยงัอนุญาตให้มีผูช่้วย (Pit Crew) ได ้3 คน ส าหรับช่วยในพ้ืนท่ีเตรียมหุ่นยนต ์(Pit Area) ยกหุ่นยนตไ์ปที่

สนาม และช่วยระหว่างการ Setup โดยผูช่้วยทีมทุกคนตอ้งสังกดัสถานศึกษาเดียวกนักบัสมาชิกทีม 
4. ไม่อนุญาตให้นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมในการแข่งขนั 

วิธีการสมัคร 
1. เขา้สู่เวบ็ไซต ์www.tpa.or.th/robot คลิกเมนู “ใบสมคัร”  
2. อ่านเง่ือนไขการสมคัรการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย และคลิกปุ่ ม “ยินยอมและปฏิบติัตามขอ้ตกลง”  
3. กรอกขอ้มูลลงใน “แบบฟอร์มใบสมคัร” ให้ถูกตอ้งและครบถว้น 
4. ระบุเอกสารประกอบการสมคัรโดยเลือกส่งอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
5. กรณีท่ีขอ้มูลของท่านถูกตอ้งและครบถว้นแลว้กดปุ่ ม “Submit” 
6. รอเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลและยืนยนัผลการสมคัรจากอีเมลท่ีท่านกรอกขอ้มูลให้ไวภ้ายใน 3 วนัหลงัจากส่งใบสมคัร 
หมายเหต ุ หากตรวจสอบว่าขอ้มูลท่ีท่านใหไ้ม่ชดัเจน และ / หรือ เป็นเทจ็ทาง ส.ส.ท. มีสิทธ์ิในการยกเลิกสิทธ์ิผูส้มคัรได้

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
  

http://www.tpa.or.th/robot
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การฝึกอบรม  
1. ระยะเวลาฝึกอบรม จ านวน 1 วนั  
2. หวัขอ้ฝึกอบรม ไดแ้ก่ 

1. ช้ีแจงกติกา และถาม - ตอบ 

2. Vision SLAM / Laser SLAM / Machine Vision 
3. การส่ือสารระหว่างหุ่นยนต ์  

รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 
1.  รางวลัชนะเลิศ  

ถว้ยรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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.  รางวลัหุ่นยนตอ์ตัโนมติัยอดเยี่ยม (TPA Robot Automation Excellence Award) 
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั 30,000 บาท และเกียรติบตัร 

หลักเกณฑ์การพจิารณาคลิปวิดีโอรายงานความคืบหน้าประดิษฐ์หุ่นยนต์ 
ในรายงาน คลิปวิดีโอรายงานความคืบหนา้ประดิษฐหุ่์นยนต์ตอ้งประกอบดว้ย 

1.  ความยาวทั้งหมดของคลิปวิดีโอ 1 นาที ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นวิดีโอต่อเน่ือง 
2.  ภาพในคลิปวิดีโอตอ้งมีอาจารยท่ี์ปรึกษาปรากฏอยูด่ว้ย 
3. ภาพในคลิปวิดีโอตอ้งแสดงให้ เห็นว่า  

3.1 หุ่นยนต์ตอ้งท าภารกิจท าลายหอคอยลาโกริ ไดอ้ย่างน้อย 1 อนั โดยท่ีหุ่นยนต์อยู่ห่างจากลาโกริ 3.5 เมตร และ 
ลาโกริ อยูสู่งจากพ้ืน 200 mm 

3.2 หุ่นยนต ์โยนลูกบอลไปท่ี Ball on head ซ่ึง Ball on Head อยูสู่งจากพ้ืน 1.3 เมตร และมีระยะห่าง 3.5 เมตร 
3.3 ให้หุ่นยนตไ์ปหยิบลาโกริจากพ้ืน แลว้น าขึ้นมาวางบนฐานสูง 200 mm ท่ีอยูห่่างออกไปอยา่งนอ้ย 1 เมตร  

 

วิธีการส่งคลิปวิดีโอรายงานความคืบหน้าประดิษฐ์หุ่นยนต์ 

1. กรุณาตั้งช่ือไฟลค์ลิปวิดีโอดว้ยช่ือทีม และอปัโหลดลง Google Drive จากนั้นส่งลิงคม์าท่ี Email: robot@tpa.or.th 
2. หากไม่ส่งผลงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด จะถือว่าสละสิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนั 
หมายเหต ุ การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด  
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ก าหนดการ 

ล าดับที ่ รายละเอียด ว / ด/ ป สถานที ่
1 เปิดรับสมคัรผูเ้ขา้แข่งขนั 1 ธ.ค.64 – 31 ม.ค.65 www.tpa.or.th/robot 
2 ประกาศรายช่ือผูส้มคัร  2 ก.พ. 65 www.tpa.or.th/robot 
3 การฝึกอบรม (Online) 9 ก.พ 65 ส.ส.ท. 
4 เปิดรับคลิปวิดีโอรายงานความคบืหนา้ประดิษฐ์หุ่นยนต ์ 10 ก.พ.- 31 มี.ค. 65 robot@tpa.or.th 
5 ประกาศรายช่ือทีมท่ีไดเ้ขา้การแขง่ขนัรอบคดัเลือก 8 เม.ย. 65 www.tpa.or.th/robot 
6 การแข่งขนัรอบคดัเลือก 28-29 เม.ย. 65 สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

7 ประกาศรายช่ือทีมท่ีผา่นเขา้การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 3 พ.ค. 65 www.tpa.or.th/robot 
8 การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 28-29 พ.ค. 65 ศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต 

 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ท่ี โทร. 02-2580320 ตอ่ 1111, 1113 (วนัท าการ จ. - ศ. เวลา 08.00 - 17.00 น.) 


