
ระเบียบการจัดการ 

แข่งขันหุ่นยนต์ “วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”97 ปี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ระหว่างวันที่ ๑๗– ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ณ สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

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

หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

1. คุณสมบัต ิการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2ระดับคือ 

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  

2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

ส่งตัวแทนระดับการศึกษาละ 1 ทีมทีมละ 4 คนประกอบด้วยครูผู้ควบคุมทีม 1 คนและนักเรียน 3 คน 

3. ประเภทการแข่งขัน 

หุ่นยนต์อัตโนมัติ(Automatic Control)  
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  

 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

     4. หลักการแข่งขัน 
 4.1 กรณีผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 4.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน 30 นาท ี(หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่
ก าหนดให้กรรมการฯพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน)  
 4.3 กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้ 
  4.3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
  4.3.2 หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
   ทั้งนี้กรณีเอกสารไม่ครบตาม 4.3.1 และ 4.3.2 ให้กรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
     5. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control)  
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6  
 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) หมายถึงการน ามอเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุทาง
กลศาสตร์ที่อาจมีการใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวตรวจจับชนิดต่างๆและใช้อุปกรณ์ทั่วไปอย่างไม่จ ากัดมา
ออกแบบประกอบเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ในการปฏิบัติภารกิจต้องใช้ระบบสมองกล  (Computer 
System) ชนิดใดชนิดหนึ่งและ/หรือมีการเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เพ่ือควบคุมการท าภารกิจแบบอัตโนมัติหลัง
เริ่มต้นขับเคลื่อนหุ่นยนต์ด้วยสวิตช์เปิด - ปิดเพียงครั้งเดียวระหว่างการแข่งขันห้ามใช้อุปกรณ์ควบคุมใดๆทั้งแบบมี



สายไร้สายหรือแบบสัญญาณวิทยุในการส่งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์ผลการแข่งขันขึ้นอยู่ กับการเขียนโปรแกรมควบคุม
กลไกท าให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติภารกิจตามโจทย์ก าหนดได้ทันเวลา 
 5.1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
  5.1.1 สนามแข่งขัน 
   5.1.1.1 รายละเอียดภายในสนาม 
    (1) สนามมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความกว้าง 1,200 มิลลิเมตร 
ความยาว 2,400 มิลลิเมตร 
    (2) พ้ืนที่เก็บกระป๋องมี 2 สีคือสีขาวและสีดามีขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตร 
และความยาว 250 มิลลิเมตร 
    (3) พ้ืนที่จุดเริ่มต้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตรและ 
ความยาว 250 มิลลิเมตร 
   5.1.1.2 วัตถุและอุปกรณ์ภายในสนาม 
   กระป๋องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตรสูง 100 มิลลิเมตรน้ าหนักไม่เกิน 50 กรัมม ี2 สีคือ
สีขาวจ านวน 5 อันและสีด าจ านวน 5 อัน 
   5.1.2 คุณสมบัติของหุ่นยนต์ 
   5.1.2.1 หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันมีขนาดความกว้างไม่เกิน 250 มิลลิเมตรความยาวไม่เกิน 250 
มิลลิเมตรและความสูงไม่เกิน 250 มิลลิเมตร 
   5.1.2.2 หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขัน 1 ตัวไม่จ ากัดชนิดของวัสดุและอุปกรณ์รวมทั้งจ านวนมอเตอร์และ
เซนเซอร์ที่ใช้ 
   5.1.2.3 หุ่นยนต์ต้องท างานโดยอัตโนมัติเท่านั้นไม่ให้ควบคุมด้วยรีโมท 
   5.1.2.4 ให้ใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องส าหรับเขียนโปรแกรมโดยไม่จ ากัดซอฟต์แวร์ 
   5.1.2.5 ห้ามใช้ช่องสัญญาณสื่อสารทุกชนิดเพ่ือการควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่างแข่งขัน (ปิด
ช่องสัญญาณ)  
  5.1.3 กฎและกติกาการแข่งขัน 
   หุ่นยนต์มีภารกิจต้องเคลื่อนที่ไปตามเส้นสีด าเท่านั้น (เซนเซอร์หรือล้อคร่อมอยู่บนเส้น) เพ่ือไปเก็บ
กระป๋องแต่ละสีและน ากระป๋องที่เก็บได้ไปวางบริเวณพ้ืนที่เก็บกระป๋องให้ตรงตามสีจนครบทุกกระป๋องและน า
หุ่นยนต์กลับมาที่จุดเริ่มต้นภายในระยะเวลา 180 วินาทีทีมใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ 
   5.1.3.1 วิธีการแข่งขัน 
    (1) ก่อนเข้าสนามแข่งขันอุปกรณ์ทุกชิ้นของหุ่นยนต์ต้องไม่มีการประกอบมาก่อน (ให้แยก
ชิ้นส่วนทุกชิ้น)  
    (2) การประกอบหุ่นยนต์ภายในพ้ืนที่ที่คณะกรรมการก าหนด 
    (3) ให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตัวเองภายในพ้ืนที่ที่คณะกรรมการก าหนด 
    (4) เมื่อถึงเวลาแข่งขันทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องน าหุ่นยนต์มาวางที่จุดเริ่มต้นและรอสัญญาณ
แข่งขันจากกรรมการ 
    (5) เมื่อกรรมการให้สัญญาณแข่งขันหุ่นยนต์จึงเริ่มท าภารกิจโดยท างานแบบอัตโนมัติไม่
อนุญาตให้ควบคุมหุ่นยนต์โดยวิธีอ่ืนใดเช่นควบคุมด้วยรีโมทควบคุมด้วยระบบช่องสัญญาณเป็นต้น 



    (6) ทีมท่ีเข้าแข่งขันล าเลียงกระป๋องไปยังพ้ืนที่เก็บกระป๋องตามพ้ืนที่สีที่ก าหนดสีขาววางไว้ที่
พ้ืนที่เก็บกระป๋องสีขาวสีด าวางไว้ที่พ้ืนที่เก็บกระป๋องสีด าจนครบทุกกระป๋องและนาหุ่นยนต์กลับมาที่จุดเริ่มต้นถือว่า
ท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ 
   5.1.3.2 วิธีนับคะแนน 
    (1) เก็บกระป๋องและน ามาวางที่พ้ืนที่เก็บกระป๋อง  +10 คะแนน 
    (2) หุ่นยนต์ล าเลียงวัตถุไปยังพ้ืนที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิ้น 
และกลับมาที่จุดเริ่มต้นถือว่าท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ +30 คะแนน 
    (3) ถ้ากระป๋องเคลื่อนออกจากจุดที่ก าหนด   -5 คะแนน 
    (4) วางกระป๋องผิดพื้นที่เก็บกระป๋อง (ผิดสี)    -5 คะแนน 
    (5) ถ้ากระป๋องที่วางบนพื้นที่เก็บกระป๋องล้มกระป๋องละ -5 คะแนน 
    (6) หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มใหม่  -5 คะแนน 
    (7) หุ่นยนต์ไม่ขัดข้องขณะแข่งขันแต่ต้องการเริ่มใหม่ (Retry)  -5 คะแนน 
    (8) การเก็บกระป๋องต้องใช้วิธีหนีบจับและยกลอยสูง -5 คะแนน 
จากพ้ืนเท่านั้นห้ามไถไปกับพ้ืนถ้าไถกับพ้ืน 
   5.1.3.3 การขอเริ่มต้นใหม่ (Retry)  
    (1) ผู้เข้าแข่งขันขอเริ่มต้นใหม่ต้องให้กรรมการตัดสินอนุญาตก่อนจึงเริ่มต้นใหม่ได้และน า
หุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้น 
    (2) ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอเริ่มต้นใหม่ได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้งแต่จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 5 
คะแนนและวัตถุที่อยู่ในสนามต้องอยู่ในต าแหน่งเดิมโดยถือเป็นอุปสรรคของการแข่งขัน 
   5.1.3.4 ข้อบังคับ 
    (1) กรณีท่ีหุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันผู้แข่งขันสามารถน าหุ่นยนต์มาแก้ไขได้ณจุดที่
คณะกรรมการก าหนดให้เมื่อแก้ไขเสร็จต้องนาหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้นเพ่ือเริ่มการแข่งขันใหม่แต่จะถูกตัดคะแนน
ทุกครั้งที่มีการแก้ไขครั้งละ 5 คะแนนและเวลาในการแข่งขันจะด าเนินต่อไปจนครบระยะเวลาที่ก าหนดไว้การเริ่มต้น
แข่งขันใหม่จะนับคะแนนให้เฉพาะภารกิจที่ท าได้ก่อนหน้านี้เท่านั้น 
    (2) กรณีท่ีหุ่นยนต์ไม่สามารถออกจากจุดเริ่มต้นหรือออกจากจุดเริ่มต้นแล้วไม่สามารถท า
ภารกิจต่อได้ (หยุดอยู่กับท่ี) ภายในเวลา 20 วินาทีกรรมการให้เริ่มต้นใหม่ 
    (3) แต่ละทีมแข่งได้ 2 รอบและน าคะแนนสูงสุดมาเรียงล าดับหาผู้ชนะ 
    (4) กรณีท่ีท าภารกิจส าเร็จแต่คะแนนเท่ากันจะพิจารณาทีมแข่งขันที่ใช้เวลาน้อยที่สุดและ
จ านวนครั้งที่เริ่มต้นใหม่น้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ 
    (5) กรณีท่ีหมดเวลาและท าภารกิจไม่ส าเร็จแต่คะแนนเท่ากันจะพิจารณาน้ าหนักหุ่นยนต์ของ
ทีมท่ีมีน้ าหนักท่ีน้อยที่สุดและจ านวนครั้งที่เริ่มต้นใหม่น้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ 
    (6) ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่แข่งขัน 
    (7) ไม่อนุญาตให้ทีมที่เข้าแข่งขันนาหุ่นยนต์ออกจากพ้ืนที่ที่คณะกรรมการก าหนดในระหว่าง
การแข่งขัน 
 
 



  6. ดุลพินิจของคณะกรรมการ 
 สภาพการและกรณีใดๆท่ีเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันทุกประเภทและทุกระดับที่ไม่ได้ระบุในกติกาให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

7. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไปได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ได้คะแนน 70-79 คะแนนได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดงได้คะแนน 60-69 คะแนนได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ได้คะแนน 50-59 คะแนนได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 
           - เข้าร่วมแข่งขัน ได้คะแนนต่ ากว่า50 คะแนนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน 
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