
 

 

 ประกาศที ่21/2564 

การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2564 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

 

เร่ือง รายละเอยีด และเกณฑ์การคดัเลือกตัวแทนระดับอุดมศึกษา  

การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี  2564 รูปแบบ Online  

เกม “ดวลเกาทณัฑ์ สานฝันสู่แดนมังกร” 

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

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 มีการระบาดหนกัอย่างแพร่หลายในวงกวา้ง และพบผูติ้ด

เช้ือเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนมากอยา่งต่อเน่ืองนั้น ทาํใหก้ารแข่งขนั ABU Robocon 2021 รอบนานาชาติไดป้รับกติกาการ

แข่งขนัเป็นแบบออนไลน์ ดงันั้น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) ไดมี้การประชุมคณะกรรมการวิชาการ

และตดัสิน เพื่อหารือแนวทางการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาํปี  2564 เกม “ดวลเกาทณัฑ ์

สานฝันสู่แดนมงักร” เพื่อคดัเลือกหาตวัแทนประเทศไทย โดยจะปรับเป็นกติกาแข่งขนัแบบออนไลน์เช่นเดียวกนั 

จึงไดข้อ้สรุปรายละเอียด และเกณฑ์การคดัเลือกตวัแทนระดบัอุดมศึกษา เพื่อเป็นตวัแทนในการแข่งขนั ABU 

ROBOCON 2021 แบบออนไลน์ ดงัน้ี 

1.   คดัเลือกตวัแทนประเทศไทยในการแข่งขนั ABU ROBOCON 2021 แบ่งเป็นทีมตวัแทนจาํนวน 2 ทีม 

ไดแ้ก่ ทีมระดบัอุดมศึกษา 1 ทีม และทีมระดบัอาชีวะศึกษา 1 ทีม 

2.  ทีมผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัอุดมศึกษา ทั้ง 22 ทีม ท่ีผา่นเขา้สู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท.  

ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจํา ปี  2564 ใ ห้ตอบรับยืนยันการเ ข้ า ร่วมการแข่งขัน  มาที่  Email: 

robot@tpa.or.th  ภายในวนัที ่31 สิงหาคม 2564  

3.   ทีมผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งส่งวีดีโอการแข่งขนัตามภารกิจจาํนวน 2 เกมส์ (คลิปวีดิโอ) ตามกติกาแบบ

ออนไลน์กาํหนดไวอ้ย่างสมบูรณ์ โดย ส่งวิดีโอการแข่งขันภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 มาที่ Email: 

robot@tpa.or.th ทั้งน้ี คณะกรรมการวิชาการและตดัสิน จะทาํการเลือกทีมท่ีทาํคะแนนเฉล่ียไดสู้งท่ีสุด

เป็นตวัแทนประเทศในระดบัอุดมศึกษา 

4. การถ่ายคลิปวิดีโอทีมผูเ้ขา้แข่งขนัแบบออนไลน์ มีหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข ดงัน้ี 

4.1. ตอ้งใชก้ลอ้งจาํนวน 2 ตวั ในการบนัทึกการแข่งขนักติกาแบบออนไลน์  

4.2. ตอ้งเป็นการถ่ายแบบต่อเน่ืองไม่มีการตดัต่อ วิดีโอมีความยาว 3 นาที แสดงการจบัเวลาในการ

แข่งขนั และทาํการรวบรวมคะแนนในการทาํภารกิจใหช้ดัเจน  



 

4.3. กลอ้งตวัท่ี 1 จะตอ้งอยูก่บัท่ี และถ่ายจากมุมกวา้งจากฝ่ัง Throwing Area สามารถเห็นสนาม

ทั้งหมดรวมทั้งถ่ายใหเ้ห็นเวลา หรือนาฬิกาเพื่อยนืยนัการแข่งขนัตามกติกาแบบออนไลน์  

4.4. กลอ้งตวัท่ี 2 เคล่ือนท่ีไดโ้ดยถ่ายจากมุมกลอ้งในฝ่ังตรงขา้มกบักลอ้งตวัท่ี 1 (ถ่ายจากฝ่ัง 

Scoring Area) โดยถ่ายแบบอยูก่บัท่ีช่วงแข่งขนั 3 นาที และเดินเขา้ไปถ่ายใหเ้ห็นลกัษณะภายในกระถาง

ก่อนนบัคะแนนทั้ง 4 จุด ก่อนท่ีจะถ่ายมุมใกลข้ณะนบัคะแนนของแต่ละจุดในขณะนบัคะแนนอนุญาตให้

ใชค้นเดียวเท่านั้นท่ีสามารถเดินเขา้สนาม เพื่อนบัคะแนนนอกเหนือไปจากผูถ่้ายวิดีโอของกลอ้งตวัท่ี 2 

5. ประกาศผลคะแนนเฉล่ียของทุกทีมหลงัจากพิจารณาการปฏิบติัตามกติกาการแข่งขนัแบบออนไลน์ และ

ประกาศรายช่ือตัวแทนประเทศระดับอุดมศึกษา ภายในวนัที ่30 กนัยายน 2564 

6. อนุญาตให้ทุกทีมสร้างสนามการแข่งขนัข้ึนเอง เพื่อถ่ายวิดิโอการแข่งขนัตามกติกาแบบออนไลน์ได ้ 

หรือหากทีมใดไม่สามารถสร้างสนามเองได ้สามารถขอใชส้นามท่ีสถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั โดยทาํการ

แจง้ความประสงคใ์นการเขา้ใชส้นามไดท่ี้ คณะทาํงานฝ่ายจดัการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศ

ไทย โทร.  02-258-0320-5 ต่อ 1111, 1113 มือถือ 080-0729477 ตามกาํหนดการท่ีระบุไว ้

7. ทีมผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีขอใชส้นามของสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั จะตอ้งซ้ือชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit 

จากร้านขายยา เพื่อทาํการตรวจคดักรองเช้ือ และแสดงผลท่ีเป็นลบ ให้เจา้หน้าท่ีจากสถาบนัเทคโนโลยี

ปทุมวนัแบบต่อหนา้ก่อนจึงจะสามารถเขา้ไปในอาคารท่ีมีสนามแข่งขนัได ้

8. ขอใหผู้เ้ขา้แข่งขนัทุกท่าน ปฏิบติัตนตามแนวทางปฏิบติัเพื่อการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) อยา่งเคร่งครัด มีการสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 

 กาํหนดการการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจําปี 2564 แบบออนไลน์ 

ลาํดบั รายละเอยีด ว/ด/ป สถานที่ 

1 ประกาศรายละเอียด และเกณฑก์ารคดัเลือก 23 ส.ค. 2564 www.tpa.or.th/robot  
และ facebook : TPA ROBOT 

2 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอบรับยนืยนัการเขา้ร่วมการแข่งขนั ภายใน 31 ส.ค. 2564 ท่ี  email: robot@tpa.or.th 

3 ผูเ้ขา้แข่งขนัส่งวดีิโอเขา้ร่วมการแข่งขนั วนัน้ี - 24 ก.ย. 2564 ท่ี  email: robot@tpa.or.th 

4 แจง้ความประสงคใ์นการเขา้ใชส้นามของสถาบนั
เทคโนโลยปีทุมวนั  
*สาํหรับทีมท่ีไม่มีสนามในการถ่ายวิดีโอ 

16 – 17 ก.ย. 2564 ติดต่อท่ี Email: robot@tpa.or.th  
โทร. โทร.  02-258-0320-5 ต่อ 1111 
มือถือ 080-0729477 

5 เขา้ใชส้นามของสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั  
*สาํหรับทีมท่ีไม่มีสนามในการถ่ายวิดีโอ 

20 – 23 ก.ย. 2564 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

ชั้น 6 อาคารกรมพระสวสัดิวดัน
วเิศษฎ ์ สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 

6 ประกาศผลการแข่งขนั  30 ก.ย. 2564 www.tpa.or.th/robot  
และ facebook : TPA ROBOT 



 

 

รายช่ือทมีทีผ่่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลศิการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2564 
ลาํดบัที่ ช่ือสถานศึกษา ช่ือทมี 

1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ iRAP Super Saiyan 
2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี MER-Cy : Neo Armstrong 
3 มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ NEU Sky Robot 
4 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี MODFIRE@FIET 
5 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี MODFIRE@FIET2021 
6 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

วทิยาเขตพระนครเหนือ 
Brainstorm Secret 7 ดอย 

7 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา คนัคลองแม่กวง 
8 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุ์พรรณบุรี ขนุพลชา้งศึกยทุธหตัถีสุพรรณบุรีโรบอท 
9 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี MER-Cy: Endurance 

10 มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลูกเจา้พอ่มเหศกัด์ิ 
11 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา หนุ่มลาํตะคอง : The Bad Company 
12 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ IND.Dragon Robot 
13 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถมัภ ์
Valaya_The Revive 

14 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ลูกพอ่ขนุเเสนเเสบ 
15 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี กนัเกรา 
16 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี KanKrao Plus 
17 สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น สามคนอา้ยมาสามคน 
18 สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั GOLDGEAR 
19 สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั PIT-BOT 
20 สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั MECHATRONICS 1 
21 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั LKB Station 
22 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

วทิยาเขตชุมพร 
ปะทิวโรบอท 

ติดต่อสอบถาม  

พีระพนัธ์ุ คนคง  โทร.02-2580320 ต่อ 1111, 1113 มือถือ 080-0729477 

Email: robot@tpa.or.th   (เวลาทาํการ จ-ศ 8.00-17.00 น.) 

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

ประกาศ ณ วนัที ่23 สิงหาคม 2564 
คณะทาํงานฝ่ายจัดการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2564 


