
27TPA news 27TPA news

Cover Story

C
o
v
e
r
 
S
t
o
r
y

November 2018 ●  No. 263

รางวัล

อันทรงเกียรติ

“
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส

ให้นำาคณะผู้บริหาร ส.ส.ท. คณะกรรมการวิชาการและตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 

ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำาปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ 

และผู้ชนะเลิศการแข่งขัน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

”

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย



November 2018 ●  No. 263

28 TPA news

Cover Story

TPA news28

สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) หรอื ส.ส.ท. ในฐานะ

ผู ้ ริ เ ร่ิมน�าการแข ่งขันหุ ่นยนต ์ เข ้าสู ่ประเทศไทย และ 

ผู้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ ส.ส.ท. จัดขึ้นอย่าง 

ต่อเนือ่ง โดยเริม่จดัครัง้แรกในประเทศไทยเมือ่ปี พ.ศ. 2536 ภายใต้ชือ่ 

“การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย” เพื่อส่งเสริมให้

เยาวชนตระหนัก ถึงความส�าคัญของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  

และเทคโนโลยี ด้วยเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่ต้องการผลักดัน และ 

ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความตื่นตัว หันมาสนใจเรียนรู ้ด ้าน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พัฒนาสู่การเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ 

เรียนรู้ กระบวนการท�างานที่ต้องเป็นผู้ที่คิดเป็น ท�าเป็น และแก้ปัญหา

เป็น อันเป็นพื้นฐาน ของกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้

ความรู้ และทักษะที่ได้ จากการแข่งขันยังสามารถน�ามาคิดต่อยอด 

เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และวงการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยต่ีอไปได้ในอนาคต การแข่งขนัหุน่ยนต์จงึช่วยเปิดโลกกว้าง

ให้กบัเดก็ไทยได้แสดงศกัยภาพของตนเองอย่างเตม็ที ่และก้าวต่อไป

สู่การแข่งขันในเวทีนานาชาติ 

การแข่งขันหุ่นยนต์จึงช่วยเปิดโลกกว้างให้กับเด็กไทย ก้าว

ต่อไปสู่เวทีนานาชาติ จากประสบการณ์ และความส�าเร็จของการ

จัดการแข่งขัน ตลอดระยะเวลา 25 ปี โดยในปี พ.ศ.2561 ส.ส.ท. ได้

แบ่งการแข่งขนัหุน่ยนต์ ออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย การแข่งขนั

หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา) การแข่งขัน 

หุน่ยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยวุชน (ระดบัมธัยมศกึษา) และการแข่งขนั TPA 

PLC Competition (ระดับอดุมศึกษา) เพือ่ให้เยาวชนสามารถเข้าร่วม 

การแข่งขนัได้หลากหลายประเภทยิง่ขึน้ โดยการแข่งขนัทัง้ 3 ประเภท 

ได้ด�าเนนิการจดัรอบชงิชนะเลิศ เมือ่วันที ่8-10 มถุินายน 2561 ทีผ่่าน

มา ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ซึ่งเป็นเวที

จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ ประเทศ และประสบความส�าเร็จสู่เวที

การแข่งขันระดับนานาชาติ

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 

2561 นี้  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ ่น) ได้รับพระ

มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ในการพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ทัง้ 3 ประเภทการแข่งขนั 4 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขนัหุน่ยนต์ 

ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 25, การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- 

สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประทศไทย ครั้งที่ 18 Robo-Rescue และ 

หุน่ยนต์ดบัเพลงิ รวมถงึการแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 

ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้น�าคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริม-

เทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) น�าโดย ดร.สรุพนัธ์ เมฆนาวนิ นายกสมาคม 

พร้อมด้วย รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร เลขาธิการ และรักษาการ 

ผู้อ�านวยการสมาคม คุณพัชรินทร์ ลีฬกาญจนากุล ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก และคณะกรรมการวิชาการและ

ตัดสินการแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 2561 
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ชงิถ้วยพระราชทาน ฯ ผูช้นะเลศิการแข่งขนั เข้าเฝ้าทลูละอองพระบาท 

ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ 

เทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมทั้งกราบบังคมทูลรายงานการด�าเนินงาน 

และรับพระราชทานถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ประกอบด้วย  

● ทีม Mechatronics 1 จาก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

ผู้ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 25 

(ระดับอุดมศึกษา) เกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ลูกช่วงมังกรบิน”

● ทมี Explosion 1 จาก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ล้านนา ผูช้นะเลศิการแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท.- PLC Competition ครัง้

ที่ 13 (ระดับอุดมศึกษา) เกมการแข่งขัน “Robo Golf Hole-in-one”

● ทีม อ�านาจเจริญ จาก โรงเรียนอ�านาจเจริญ ผู้ชนะเลิศ

การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยวุชน ครัง้ที ่18 (ระดบัมธัยมศึกษา) 

เกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ Bit Racer”

● ทมี PR. Robot 1 จาก โรงเรยีนปทมุราชวงศา ผูช้นะเลศิ

การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยวุชน ครัง้ที ่18 (ระดบัมธัยมศึกษา) 

เกมการแข่งขัน “Robo Rescue - หุ่นยนต์กู้ภัย” 

เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา TPA
news


