
 

 

ประกาศท ี /  

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาํปี  

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรือง เปิดรับสมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition เกม ROBO SALENG 

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

 การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. PLC Competition เป็นการแข่งขนัโดยใชอุ้ปกรณ์ Program Logic Controller เป็นส่วนประกอบ

หลกัในการประดิษฐหุ่์นยนต ์โดยกติกาการแข่งขนัจะแตกต่างกนัไปในแต่ละปี อาทิ ดดัแปลงจากเกมกีฬา การละเล่นพืนบา้น และ

งานในภาคอุตสาหกรรม เป็นตน้ ซึงผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งใชท้กัษะทีหลากหลายมาประยุกต์เขา้ดว้ยกนัเพือประดิษฐ์หุ่นยนต์และเขียน

โปรแกรมควบคุมหุ่นยนตใ์ห้ปฏิบติัภารกิจตามทีกาํหนด 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. คณะ / มหาวิทยาลยัจะสมคัรไดไ้ม่เกิน  ทีม  

2. สมาชิกในทีมประกอบดว้ย อาจารยท์ปีรึกษา  คน  และ นกัศึกษา  คน  (  คน / ทีม)  

3. ไม่อนุญาตใหน้กัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมทีม 

วธีิการสมัคร 

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

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

3. กรอกขอ้มลูลงใน "แบบฟอร์มใบสมคัร" ใหถู้กตอ้งและครบถว้น 

4. ระบุเอกสารประกอบการสมคัรโดยเลือกส่งอย่างใดอย่างหนึง  

5. กรณีทีขอ้มูลของท่านถูกตอ้งและครบถว้นแลว้กดปุ่ ม “Submit” 

6. รอเจา้หน้าทีตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัผลการสมคัรจากอีเมลทีท่านกรอกขอ้มูลใหไ้วภ้ายใน  วนัหลงัจากส่งใบสมคัร 

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

แจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

การฝึกอบรม  

1. ระยะเวลาฝึกอบรม จาํนวน  วนั  

2. ห้วขอ้ฝึกอบรม ไดแ้ก่ 

หวัขอ้ที   FX5 User’s Manual (Positioning Control) 

หวัขอ้ที   FX5U Training Manual  

การสนับสนุน  

1. ทีมทีผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศ จาํนวน  ทมี จะไดรั้บเงินสนุบสนุน จาํนวน ,  บาท / ทีม   

2. ทีมทีผา่นการพิจารณาคลิปวิดีโอรายงานความคืบหน้าประดิษฐหุ่์นยนต ์จะไดรั้บเงินสนบัสนุน จาํนวน ,  บาท / ทีม   

3. การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ ทีมทีหุ่นยนตส์ามารถทาํภารกิจไดต้ามทกีาํหนด จะไดร้ับเงินสนบัสนุน จาํนวน ,  บาท / ทมี 

หมายเหตุ  ทีมทีไดรั้บการสนบัสนุนดงักล่าว แต่ไม่เขา้ร่วมการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะตอ้งคืนเงินทีไดรั้บใหผู้จ้ดั

งานทงัหมด และจะถูกตดัสิทธ์การสมคัรในปีต่อไป 

 



รางวัลการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 

1.  รางวลัชนะเลศิ  

ถว้ยรางวลัพระราชทานจากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เงินรางวลั ,  บาท เหรียญรางวลั, เกียรติบตัร และชุดอุปกรณ ์PLC และ SERVO (รวมมูลค่า ,000 บาท)  

2.  รางวลั รองชนะเลิศ อนัดบั    

ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั ,  บาท เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 

3.  รางวลั รองชนะเลิศ อนัดบั  (จาํนวน  รางวลั) 

ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั ,  บาท เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 

4.  รางวลั ความคิดสร้างสรรค์ 

ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั ,  บาท และเกียรติบตัร 

หลกัเกณฑ์การพจิารณาคลปิวดิโีอรายงานความคืบหน้าประดษิฐ์หุ่นยนต์ 

1.  ความยาวทงัหมดของคลิปวดิีโอ -  นาที 

2. วธีิการส่งผลงาน 

2.1  กรุณาตงัชือไฟลค์ลิปวิดีโอดว้ยชือทีม และอปัโหลดลง Google Drive จากนนัส่งลิงคม์าที Email: robot@tpa.or.th 

2.2 หากไม่ส่งผลงานตามระยะเวลาทีกาํหนด จะถือว่าสละสิทธิเขา้ร่วมการแข่งขนั 

หมายเหตุ การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นทีสินสุด 

กาํหนดการ 

ลาํดับที รายละเอยีด ว / ด/ ป สถานที 

1 เปิดรับสมคัรผูเ้ขา้แข่งขนั 9 พ.ย. -  ธ.ค.  www.tpa.or.th/robot 

2 ประกาศรายชือทีมทีไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม / การแข่งขนัรอบคดัเลือก  ม.ค.  www.tpa.or.th/robot 

3 การฝึกอบรม / การแข่งขนัรอบคดัเลือก 27 - 2  ม.ค.  ส.ส.ท. 

4 ประกาศรายชือทีมทีผ่านการคดัเลือก (  ทีม)  ก.พ.  www.tpa.or.th/robot 

5 รับอุปกรณ์หุ่นยนต ์  มี.ค.  บ.มิตซูบิชิฯ 

6 เปิดรับคลิปวิดีโอรายงานความคืบหน้าประดิษฐ์หุ่นยนต ์ 23 - 2  เม.ย.   robot@tpa.or.th 

7 ประกาศรายชือทีมทีไดเ้ขา้การแข่งขนัรอบชิงชนะเลศิ  พ.ค.  www.tpa.or.th/robot 

8 การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 29 - 3  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 


