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การแข่งขันหุ่นยนต์ สพม.40
มหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ความเป็นมา
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้เล็งเห็นประโยชน์ของกำรนำหุ่นยนต์มำเป็นสื่อและ
เครื่องมือในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำกำรคิดสร้ำงสรรค์ และกำรออกแบบ
เทคโนโลยี กำรนำควำมรู้ด้ำนอิเล็กทรอนิกส์ กลศำสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำบูรณำกำรกับสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ และสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ ซึ่งกำรประกวดและแข่งหุ่นยนต์ สพม.40 มหกรรมวิชำกำร
ครั้งที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558 จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริม ให้เกิดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร เกิดแรงบันดำลใจที่ประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์ผลงำน กำรออกแบบและสร้ำงหุ่นยนต์ในลักษณะต่ำง ๆ เพื่อเสริมควำมเข้มแข็งทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีให้กับนักเรียนและเยำวชนของชำติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูผู้สอน และนักเรียนที่สนใจได้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยหุ่นยนต์
และโครงงำนกำรออกแบบและเทคโนโลยี
2. เพื่อให้ครูผู้สอน และนักเรียนตระหนัก เห็นควำมสำคัญของกำรนำสื่อหุ่นยนต์ไปใช้กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ และบูรณำกำรในสำระกำรเรียนรู้ทหี่ ลำกหลำยได้อย่ำงมีคุณค่ำ
3. เพื่อพัฒนำทักษะ ควำมสำมำรถของครูนักเรียนด้ำนกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์
และกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ทำงวิศวกรรม
4. เพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดอย่ำงเป็นระบบให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกำสพัฒนำ ให้ทันต่อโลก
เทคโนโลยีในชีวิตประจ้ำวัน โดยใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อ
ขอบเขตและความหมายของหุ่นยนต์
หุ่นยนต์อัตโนมัติ(Automatic Control Robot)
หุ่นยนต์อัตโนมัติ(Automatic Control Robot) หมำยถึงกำรนำมอเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้ำวัสดุทำง กลศำสตร์
อำจมีกำรใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวตรวจจับชนิดต่ำงๆและใช้อุปกรณ์ทั่วไปอย่ำงไม่มำ ออกแบบประกอบเป็น
หุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ในกำรปฏิบัติภำรกิจต้องใช้ระบบสมองกล(Computer System) ชนิดใดชนิดหนึ่ง
และ/หรือ มีกำรเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกำรท้ำภำรกิจแบบ อัตโนมัติหลังเริ่มต้นขับเคลื่อนหุ่นยนต์
ด้วยสวิตซ์เปิด-ปิดเพียงครั้งเดียว ระห่ำงกำรแข่งขันห้ำมใช้อุปกรณ์ ควบคุมใดๆทั้งแบบมีสำยไร้สำยหรือแบบสัญญำณ
วิทยุในกำรส่งสัญญำณไปยังหุ่นยนต์ผลกำรแข่งขันขึ้นอยู่ กับกำรเขียนโปรแกรมควบคุมกลไกท้ำให้หุ่นยนต์สำมำรถ
ปฏิบัติภำรกิจตำมโจทย์กำหนดได้ทันเวลำ

หุ่นยนต์บังคับมือ(Manual Control Robot)
หุ่นยนต์บังคับมือ(Manual Control Robot) หมำยถึงกำรน้ำมอเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้ำวัสดุทำง กลศำสตร์
อำจมีกำรใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวตรวจจับชนิดต่ำงๆและใช้อุปกรณ์ทั่วไปอย่ำงไม่จำกัดมำ ออกแบบประกอบ
เป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ในกำรปฏิบัติภำรกิจจะใช้หรือไม่ใช้ระบบสมองกล (Computer System) ชนิด
ใดชนิดหนึ่งและ/หรือมีหรือไม่มีกำรเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุม กำรท้ำภำรกิจหลังเริ่มต้นในกำร
ขับเคลื่อนหุ่นยนต์สำมำรถใช้อุปกรณ์ควบคุมใดๆทั้งแบบมีสำยไร้สำยหรือแบบสัญญำณวิทยุในกำรส่งสัญญำณไปยัง
หุ่นยนต์เพื่อท้ำให้หุ่นยนต์สำมำรถปฏิบัติภำรกิจตำมโจทย์กำหนดได้ ทันเวลำ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประกวดและแข่งหุ่นยนต์ สพม.40 มหกรรมวิชำกำร ครั้งที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558 ได้กำหนดให้ผู้แข่งขันจะต้อง
ประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเองทุกทีมซึ่งกำรประกอบหุ่นยนต์จะทำให้นักเรียนได้ เรียนรู้และฝึกฝนประสบกำรณ์จะทำให้
นักเรียนมีทักษะควำมรู้ควำมชำนำญ และได้รับประสบกำรณ์ตรงจำก กำรประกอบหุ่นยนต์ดังต่อไปนี้
1. กำรปลูกฝังคุณธรรมจำกกำรแข่งขันหุ่นยนต์
1.1 มีควำมซื่อสัตย์ไม่เอำเปรียบคู่แข่งขันและมีน้ำใจนักกีฬำ
1.2 มีควำมรับผิดชอบสำมำรถท้ำงำนเป็นทีมและท้ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
1.3 ตรงต่อเวลำมีระเบียบมีวินัยมีควำมอดทนและมีสมำธิในกำรท้ำงำน
1.4 สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้
2. ทักษะเบื้องต้นและองค์ควำมรู้พื้นฐำนของกำรประกอบหุ่นยนต์ทุกประเภทคือ
2.1 ทักษะในกำรออกแบบและเขียนแบบเพื่อสร้ำงชิ้นงำน
2.2 ทักษะในกำรใช้เครื่องมือช่ำงเบื้องต้น
2.3 รู้เข้ำใจและมีทักษะทำงด้ำนกลศำสตร์ เช่น
1) สำมำรถอธิบำยเรื่องแรงต้ำนหรือแรงเสียดทำน/จุดหมุนได้
2) สำมำรถอธิบำยหลักกำรสมดุลของวัตถุและน้ำมำประยุกต์ได้
3) สำมำรถอธิบำยหลักกำรเปลี่ยนแปลงของพลังงำน จำกพลังงำนไฟฟ้ำเป็นพลังงำนกล
สำมำรถนำพลังงำนกลไปใช้ในกำรขับเคลื่อนหุ่นยนต์ได้
2.4 มีทักษะในกำรสร้ำง/ประกอบและทดสอบกำรท้ำงำนของหุ่นยนต์
1) สำมำรถประกอบเฟืองทดรอบได้หลำกหลำยรูปแบบ
2) สำมำรถน้ำรูปแบบของเฟืองทดที่ประกอบแต่ละรูปแบบไปประยุกต์ใช้งำนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
3) เข้ำใจและสำมำรถจัดกำรเชื่อมต่อวัสดุที่เป็นขำของหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ได้อย่ำงเหมำะสม

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ สพม.40
มหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
1. กติกาการแข่งขัน
กติกำกำรแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติได้ถูกจัดทำขึ้นด้วยคณะกรรมกำรผู้จัดเตรียมงำนและ ใช้ในงำน
มหกรรมวิชำกำร ครั้งที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558 เท่ำนั้น
2. คุณสมบัติการเข้าร่วมแข่งขันและองค์ประกอบของทีม
ดูรำยละเอียดได้จำกตำรำงสรุปกิจกรรมกำรประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
3. ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการแข่งขัน
1. ไม่จำกัดชนิดของวัสดุอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่นำมำใช้ในกำรแข่งขัน
2. ทีมทีเ่ ข้ำแข่งขันต้องจัดเตรียมและนำอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่จำเป็นต้องใช้ระหว่ำงกำรแข่งขันรวมทั้ง ตัวกำเนิด
พลังงำน(Battery) ซอฟต์แวร์ และคอมพิวเตอร์มำเอง
3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่สำรองมำด้วยคณะกรรมกำรจะไม่รับผิดชอบในกำรซ่อมแซมหรือ จัดหำมำ
ทดแทนไม่ว่ำในกรณีใดๆ
4. กฎข้อบังคับหุ่นยนต์อัตโนมัติ
1. ขนำดของหุ่นยนต์ก่อนเริ่มเดินต้องมีขนำดไม่เกิน 250 มม. ×250 มม. × 250 มม.
2. หุ่นยนต์ต้องทำงำนโดยอัตโนมัติเท่ำนั้น (ไม่มีกำรใช้รีโมทคอนโทรล)
3. อนุญำตให้ใช้แผงวงจรควบคุม(Microcontroler) เพียง1 แผงเท่ำนั้น
4. ไม่จำกัดจำนวนมอเตอร์และเซนเซอร์ที่ใช้กำรแข่งขัน
5. ให้ใช้กำลังไฟฟ้ำได้ไม่เกิน 12 โวลท์ หรือ ถ่ำน AA ได้ไม่เกิน 8 ก้อน
6. ห้ำมใช้(ปิด) ช่องสัญญำณสื่อสำรทุกชนิดเพื่อกำรควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่ำงกำรแข่งขัน
7. หุ่นยนต์ของแต่ละทีมต้องทำงำนอัตโนมัติและสำมำรถผ่ำนภำรกิจได้ด้วยตัวเองไม่อนุญำตให้ใช้ กำร
ควบคุมหุ่นด้วยวิธีกำรอื่นได้แก่กำรสื่อสำรผ่ำนวิทยุต่ำงๆเครื่องมือรีโมทคอนโทรลและกำรใช้สำย เชื่อมต่อทีมที่ฝ่ำฝืนกฎ
นี้จะถูกตัดสิทธิในกำรแข่งขันนัดนั้นและต้องออกจำกกำรแข่งขันทันที
5. กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน
1. ไม่อนุญำตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในพื้นที่กำรแข่งขัน
2. ให้แยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ทุกชิ้น ก่อนกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
3. ผู้เข้ำแข่งขันไม่สำมำรถเข้ำพื้นที่ในส่วนของสนำมแข่งขันได้จนกว่ำกรรมกำรจะอนุญำต
4. ผู้เข้ำแข่งขันจะต้องประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ในพื้นกำรแข่งขัน
เท่ำนั้น
5. ไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำแข่งขันน้ำหุ่นยนต์ออกจำกพื้นที่แข่งขันหลังจำกกำรรำยงำนตัวเสร็จสิ้น

6. คณะกรรมกำรจะท้ำกำรตรวจสอบควำมพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบโดยให้แต่ ละทีม
เตรียมควำมพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ที่คณะกรรมกำรจัดไว้ให้เท่ำนั้น
7. ไม่อนุญำตให้กระทำกำรใดๆ ที่เป็นกำรรบกวนหรือให้ควำมช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ในระหว่ำงกำรแข่งขัน
บุคคลใดที่ฝ่ำฝืนกฎนี้จะถูกพิจำรณำให้ออกจำกบริเวณกำรแข่งขันทันที

6. การแข่งขัน
1. กรรมกำรตัดสินท้ำกำรรวบรวมคะแนนกำรแข่งขันในแต่ละรอบเมื่อเสร็จสิ้นกำรแข่งขันของ ทุกทีม
กรรมกำรจะนำคะแนนของแต่ละทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจำกกำรแข่งขัน 2 รอบ มำเรียงจัดอันดับเพื่อ หำทีมชนะเลิศ
เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับต่อไป
2. เมื่อทุกทีมเสร็จสิ้นกำรแข่งขันในแต่ละรอบให้นำหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ที่กำหนดจนกว่ำ คณะกรรมกำร
จะประกำศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้งพร้อมกัน

อุปกรณ์และกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. ภารกิจ
ในกำรแข่งขันนั้นเป็นกำรจำลองกำรจุดธูปเพื่อสักกำระพระพุทธมหำธรรมรำชำ โดยใช้กระป๋องสีขำวแทนธูปดี
และกระป๋องสีดำแทนธูปเสีย หุ่นยนต์ทำกำรเดินตำมเส้นเท่ำนั้นจำกจุดเริ่มต้น(startposition) และทำกำรเคลื่อนย้ำย
กระป๋องสีขำวที่เปรียบเสมือนธูปดีซึ่งตำแหน่งของกระป๋องจะถูกสุ่มกำรวำงก่อนเริ่มกำร แข่งขันโดยที่หุ่นยนต์จะต้องนำ
กระป๋องสีขำวเข้ำไปเก็บในพื้นที่ที่กำหนดด้วยกำรดัน หนีบ หรือ ยกกระป๋องเข้ำไป ในบริเวณที่กำหนดตำมพื้นที่โซน
ต่ำงๆที่กำหนดไว้ ซึ่งมีทั้งหมด 5 โซนในแต่ละโซนจะมีกระป๋องอยู่จำนวน 3 กระป๋อง และจะมีสีขำวอยู่ 2 กระป๋อง สี
ดำ 1 กระป๋อง เว้นโซนบนลำนอุทยำนจะมีเพียงกระป๋องสีขำวเพียง 1 กระป๋องเท่ำนั้น(หุ่นยนต์ต้องเดินขึ้นไปบนลำน
อุทยำน เพื่อทำภำรกิจสุดท้ำย) หุ่นยนต์จะต้องเลือก เคลื่อนกระป๋องสีขำวให้ได้มำกที่สุดและผ่ำนอุปสรรคต่ำงๆไปยัง
จุดสิ้นสุด(goal position) คือบริเวณจุดเริ่มต้น โดยมีส่วนของหุ่นยนต์เข้ำไปในกรอบสี่เหลี่ยมมำกกว่ำ 50% จึงทำกำร
หยุดเวลำทีมใดทำคะแนนได้มำกสุดด้วย เวลำที่น้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะในกำรแข่งขัน(ในกรณีที่คะแนนและเวลำเท่ำกัน
หุ่นยนต์ที่มีน้ำหนักน้อย ผู้ชนะไป)
2. ข้อกาหนด

2.1 สนำมขนำด 2,400 มม. x 1,200 มม. มีลักษณะดังภำพ
2.2 กระป๋องมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 50 มม. สูง 100 มม. น้ำหนักไม่เกิน 50 กรัม สีขำว 9 กระป๋อง สีดำ 4
กระป๋อง
3. กฎกติกา
1) เวลำในกำรแข่งขัน 3 นำที
2) ผู้เข้ำแข่งขันจะต้องนำหุ่นยนต์มำวำงที่จุดเริ่มต้น (จุด Start)
3) เมื่อกรรมกำรให้สัญญำณปล่อยหุ่นยนต์ผู้เข้ำแข่งขันจะกดปุ่มที่หุ่นยนต์ให้หุ่นยนต์ทำงำนเองอย่ำง
อัตโนมัติโดยหุ่นยนต์จะต้องเดินจำกจุดเริ่มต้น ไปตำมเส้นสีดำ แล้วเคลื่อนกระป๋องสีขำว จำนวน 5 กระป๋อง
จำกจำนวนพื้นที่ 5 พื้นที่ (ด้ำนล่ำง 4 พื้นที่ ด้ำนบนอนุสำวรีย์ 1 พื้นที่) ให้เคลื่อนที่ออกจำกจุดวำงกระป๋องเข้ำ
ไปในพื้นที่สี่เหลี่ยมที่กำหนดอยู่ข้ำงหน้ำ แล้วเดินทำงไปจนถึงจุดสิ้นสุด (จุด Finish)
4) กำรขอ Retry ขอได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่ถูกตัดคะแนน เมื่อขอ Retry ผู้แข่งขันมี2 ทำงเลือก
1. ขอหยุดเกม เพื่อนับและบันทึกคะแนนที่ทำได้ (จะบันทึกเวลำกำรแข่งขันเป็น 3 นำที)
2. ขอแข่งขันต่อแต่เวลำกำรแข่งขันยังคงเดินต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดกำรแข่งขัน (ไม่หยุดเวลำ) และ
กระป๋องที่ชนออกไปในรอบนั้น จะต้องนำไปวำงยังตำแหน่งเดิม
5) กำรนับคะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. เคลื่อนย้ำยกระป๋องสีขำวที่อยู่ที่พื้นด้ำนล่ำงเข้ำในพื้นที่สี่เหลี่ยม โดยกระป๋องต้องตั้งอยู่ โดยให้
ส่วนใดส่วนหนึ่งของกระป๋องอยู่ภำยในกรอบสี่เหลี่ยม ได้กระป๋องละ 10 คะแนน แต่ถ้ำเป็นสีดำจะถูก -15 คะแนน
2. เคลื่อนย้ำยกระป๋องสีขำวที่อยู่ที่พื้นลำนอุทยำนเข้ำในพื้นที่สี่เหลี่ยม (หุ่นยนต์จะต้องขึ้นบนลำนอุทยำน
เท่ำนั้น) โดยกระป๋องต้องตั้งอยู่ โดยให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกระป๋องอยู่ภำยในกรอบสี่เหลี่ยม ได้กระป๋องละ 10 คะแนน
3. เมื่อหุ่นยนต์ทำภำรกิจเสร็จสมบูรณ์แล้วมำถึงจุดสิ้นสุด และหยุดนิ่งไม่น้อยกว่ำ 3 วินำที กรณี
ไม่มีกำรเริ่มต้นใหม่ได้โบนัส 10 คะแนน กรณีมีกำรเริ่มต้นใหม่(Retry) ได้โบนัส 5 คะแนน กำรทำภำรกิจเสร็จสมบูรณ์
หมำยถึง หุ่นยนต์ทำคะแนนได้ครบทุกภำรกิจและถูกต้องทั้งหมด
6) หุ่นยนต์ที่ได้คะแนนสูงสุด และได้เวลำดีที่สุด จะเป็นผู้ชนะกำรแข่งขัน
7) ในกรณีที่หุ่นยนต์ใช้เวลำในกำรทำภำรกิจที่เท่ำกัน หุ่นยนต์ที่มีนำหนักน้อยกว่ำจะเป็นผู้ชนะกำรแข่งขัน
8) ในกรณีที่หุ่นยนต์ที่เกิดกำรเสียหำยระหว่ำงแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถซ่อมแซมได้โดยกรรมกำรจะ
ไม่ทำกำรหยุดเวลำในกำรแข่งขัน เมื่อซ่อมแซมเสร็จให้นำหุ่นยนต์มำตั้งยังจุดเริ่มต้น (start position) เพื่อเริ่มกำร
แข่งขันใหม่โดยก่อนปล่อยหุ่นยนต์จะต้องแจ้งกรรมกำรให้ทรำบก่อนทุกครั้ง
9) กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นอันสิ้นสุด

อุปกรณ์และกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภำพจำลองสนำมหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
1. ภารกิจ
ย้ำยกระป๋องจำนวน 8 กระป๋องตำมลำดับสีที่สุ่มได้ (สีดำและสีขำว)ไปยังพื้นที่เก็บให้ตรงสีที่ถูกต้อง
2. ข้อกาหนด
2.1 สนำมขนำด 2,400 มม. x 1,200 มม. มีลักษณะดังภำพ
2.2 อุปสรรคโดยใช้สิ่งกีดขวำงขนำด กว้ำง100 มม. x ยำว 100 มม. x สูง100 มม. จำนวน 4 ชิ้น จัดวำงใน
ตำแหน่งที่สุ่มได้และทำกำรสุ่มเพียงหนึ่งครั้งก่อนกำรชี้แจงกติกำกำรแข่งขันของแต่ละรอบ (ทุกทีมเห็นพร้อมกันก่อนกำร
เขียนโปรแกรม) และใช้สำหรับกำรแข่งขันของทุกทีมในรอบนั้น
2.3 กระป๋องมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 50 มม. สูง 100 มม. น้ำหนักไม่เกิน 50 กรัม สีขำว4 กระป๋อง สีดำ 4
กระป๋อง
3. กฎกติกา
3.1 ผู้เข้ำแข่งขันสุ่มลำดับสีของกระป๋องก่อนกำรแข่งขันหรับทีมของตนเอง(จำกโปรแกรมสุ่ม)เช่น กำรสุ่มได้
ลำดับดังนี้ ลำดับที่
1 2 3
4 5 6
7
8
แสดงว่ำสุ่มได้ลำดับสีคือ ขำว ดำ ขำว ดำ ขำว ดำ ดำ ขำว
3.2 ผู้เข้ำแข่งขันนำกระป๋องแรก (เช่นสีขำว) ตำมลำดับสีที่สุ่มได้มำวำงตำแหน่งจุดวำงกระป๋อง
3.3 นำหุ่นยนต์วำงที่จุดเริ่มต้น
3.4 เมื่อสัญญำณให้เริ่มกำรแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขัน 1 คนเปิดสวิตช์หุ่นยนต์ เพื่อให้หุ่นยนต์ทำภำรกิจโดย เคลื่อนที่
มำยังจุดวำงกระป๋องและหยิบหรือจับหรือหนีบกระป๋องแล้วยกสูงจำกพื้นไปยังพื้นที่เก็บ ตำมสีของกระป๋องโดยมีพื้นที่
เก็บสีละ 2 วำงกระป๋องได้จุดละ 2 กระป๋องเท่ำนั้นโดยกระป๋องไม่ สัมผัสกับพื้นระหว่ำงเคลื่อนย้ำยจำกต้นทำงไปยัง
ปลำยทำง
3.5 ย้ำยกระป๋องได้ครั้งละ 1 กระป๋อง เท่ำนั้น

3.6 หุ่นยนต์ต้องเคลื่อนที่ตำมเส้นทำงสีดำเท่ำนั้น (เซนเซอร์ หรือล้อ คร่อมอยู่บนเส้น)ถ้ำเดินออก นอกเส้นทำง
สีดำจะถูกบังคับให้นำหุ่นยนต์ไปวำงที่จุดเริ่มต้นใหม่
3.7 หลังจำกหุนยนต์ย้ำยกระป๋องแรกไปแล้ว ให้ผู้เข้ำแข่งขันวำงกระป๋องที่ 2 ในจุดวำงกระป๋องตำมลำดับสีที่
สุ่มได้และกระป๋องที่ 3 – 8 ตำมลำดับสีที่สุ่มได้ครั้งละ 1 กระป๋องโดยผู้เข้ำแข่งขัน จะต้องวำงกระป๋องถัดไปทันที
หลังจำกที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่ออกจำกจุดวำงกระป๋องไปแล้ว
3.8 ระยะเวลำกำรแข่งขัน 180 วินำที แต่ละทีมแข่งขันได้ 2 รอบให้นับคะแนนจำกครั้งที่ได้สูงสุด แล้วนำมำ
เรียงลำดับหำผู้ชนะกำรแข่งขันและลำดับรองลงมำตำมลำดับ
3.9 หำกคะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำดังนี้
3.9.1 กรณีที่ทำภำรกิจเสร็จสมบูรณ์
- หุ่นยนต์ที่ใช้เวลำน้อยกว่ำเป็นผู้ชนะ
- แต่ถ้ำใช้เวลำเท่ำกันอีก ให้หุ่นยนต์ที่มีน้ำหนักน้อยกว่ำเป็นผู้ชนะ
- ถ้ำยังมีน้ำหนักเท่ำกันอีกให้ทีมที่มีคะแนนเท่ำกันแข่งขันกันใหม่เพื่อจัดเรียง
3.9.2 กรณีที่ทำภำรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์
- ใช้เวลำครบ 180 วินำที หรือ ถ้ำขอยุติกำรแข่งขันก่อนหมดเวลำให้ถือว่ำได้ใช้เวลำครบ 180 วินำที
เท่ำกัน
- ให้หุ่นยนต์ที่มีน้ำหนักน้อยกว่ำเป็นผู้ชนะ
- ถ้ำยังมีน้ำหนักเท่ำกันอีกให้ทีมที่มีคะแนนเท่ำกันแข่งขันกันใหม่เพื่อจัดลำดับใหม่ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมกำรตัดสิน
3.10 กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นอันสิ้นสุด

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ สพม. 40
มหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
1. กติกาการแข่งขัน
กติกำกำรแข่งขันประเภทหุ่นยนต์บังคับมือได้ถูกจัดท้ำขึ้นด้วยคณะกรรมกำรผู้จัดเตรียมงำนและใช้ใน
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีกำรศึกษำ 2555 เท่ำนั้น
2. คุณสมบัติการเข้าร่วมแข่งขันและองค์ประกอบของทีม
รำยละเอียดได้จำกตำรำงสรุปกิจกรรมกำรประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ หน้ำที่ 4
3. ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการแข่งขัน
1. ไม่จำกัดชนิดของวัสดุอุปกรณ์ที่นำมำใช้ในกำรแข่งขัน มิให้นำวัสดุสำเร็จรูปแล้วมำใช้สร้ำงหุ่นยนต์
2. ทีมที่เข้ำแข่งขันต้องจัดเตรียมและน้ำอุปกรณ์ต่ำงๆที่จ้ำเป็นต้องใช้ระหว่ำงกำรแข่งขันรวมทั้ง
แหล่งกำเนิดพลังงำน (Battery) มำเอง
3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่สำรองมำด้วยคณะกรรมกำรจะไม่รับผิดชอบในกำรซ่อมแซมหรือจัดหำมำ
ทดแทนไม่ว่ำในกรณีใดๆ
4. โครงสร้ำงของหุ่นยนต์ให้นำมำสร้ำง ตัด เจำะ ประกอบ ที่สนำมกำรแข่งขัน
5. ให้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ มำสร้ำง นำมำประกอบ เป็นหุ่นยนต์ในวันแข่งขัน มิให้นำวัสดุสำเร็จรูปแล้วมำ
ใช้สร้ำงหุ่นยนต์ ยกเว้น รีโมทคอนโทรลแบบมีสำย และชุดเฟืองทด ให้เตรียมมำได้
4. กฎข้อบังคับหุ่นยนต์
1. ขนำดของหุ่นยนต์ก่อนเริ่มเดินต้องมีขนำดไม่เกินตำมที่กติกำกำหนด
2. หุ่นยนต์ต้องท้ำงำนโดยใช้รีโมทคอนโทรลแบบมีสำย
3. ไม่อนุญำตให้กระท้ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรรบกวนหรือให้ควำมช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ใน ระหว่ำงกำร
แข่งขันบุคคลใดที่ฝ่ำฝืนกฎนี้จะถูกพิจำรณำให้ออกจำกบริเวณกำรแข่งขันทันที
5. กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน
1. ไม่อนุญำตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในพื้นที่กำรแข่งขัน
2. ไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำแข่งขันน้ำหุ่นยนต์ออกจำกพื้นที่แข่งขันระหว่ำงดำเนินกำรแข่งขัน หลังจำกกำร
รำยงำนตัวเสร็จสิ้น
3. คณะกรรมกำรจะทำกำรตรวจสอบควำมพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบโดยให้แต่ละทีม
เตรียมควำมพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ที่คณะกรรมกำรจัดไว้ให้เท่ำนั้น
4. ผู้เข้ำแข่งขันไม่สำมำรถเข้ำพื้นที่ในส่วนของสนำมแข่งขันได้จนกว่ำกรรมกำรจะอนุญำต
5. ให้สร้ำงและประกอบหุ่นยนต์ด้วยตัวเองทั้งหมดในวันสร้ำงและประกอบหุ่นยนต์มิให้ตัดชิ้นส่วนของ
หุ่นยนต์ล่วงหน้ำ
6. กรรมกำรตัดสินทำกำรรวบรวมคะแนนกำรแข่งขันในแต่ละรอบเมื่อเสร็จสิ้นกำรแข่งขันของทุกทีมและ
แจ้งให้ผู้เข้ำแข่งขันทรำบ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นอันสิ้นสุด
7. ทุกทีมที่เสร็จสิ้นกำรแข่งขันในแต่ละรอบแล้วให้น้ำหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ที่กำหนดจนกว่ำ
คณะกรรมกำรจะประกำศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้ง
8. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นอันสิ้นสุด

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สะพำน สูง 70 มม. ยำว 600 มม.
กว้ำง 400 มม.
7 cm
60 cm

รูปจำลองสนำมแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
1.สนามแข่งขัน
1) สนำมแข่งขันมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำขนำดควำมยำว 2,400 มม.กว้ำง 1,200 มม. มีขอบสูง 100
มม. โดยรอบ
2) ท่อกลมทรงสูงเก็บวัตถุเส้นผ่ำศูนย์กลำงมี 80 มม. สูง 200 มม. จำนวน 4 อัน
3) วัตถุรูปทรงกระบอก 10 ชิ้น,ทรงสี่เหลี่ยมลูกบำศก์ 10 ชิน้ ,ทรงปิระมิด 10 ชิ้น ลูกปิงปอง10 ลูกจะวำงอยู่
บนพื้นสนำมตำมจุดที่กรรมกำรกำหนด
4) สิ่งกีดขวำงเป็นท่อพีวีซีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 40 มม.สูง200 มม. จำนวน 7 ชิ้นจะวำงในสนำมแข่งขันทั้ง
สองฝั่งของสะพำนตำมจุดที่กรรมกำรก้ำหนด
5) สะพำนกว้ำง 400 มม. ยำว 600 มม. สูงจำกพื้นสนำม 70 มม.

2. คุณสมบัติหุ่นยนต์
1) หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขันเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้มอเตอร์และชุดเฟืองทดจำนวนไม่เกิน 5 ชุด ไม่จำกัดชนิดและจำนวน
ของแหล่งจ่ำยพลังงำน แต่แรงดันไฟฟ้ำของแหล่งจ่ำยพลังงำนที่ใช้ใน หุ่นยนต์ต้องไม่เกิน 12 โวลต์
2) หุ่นยนต์ที่ใช้ในกำรแข่งขัน ต้องมีควำมยำวไม่เกิน 300 มม.กว้ำงไม่เกิน 200 มม. และสูงไม่เกิน 240 มม.
น้ำหนักรวมของหุ่นยนต์พร้อมอุปกรณ์ควบคุมบรรจุแบตเตอร์รี่แล้วไม่เกิน 1,500 กรัม
3) ไม่จำกัดวิธีกำรเคลื่อนที่
4) ให้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ มำสร้ำงและประกอบหุ่นยนต์ ในวันแข่งขัน มิให้นำวัสดุ สำเร็จรูปแล้วมำใช้สร้ำง
หุ่นยนต์ ยกเว้น รีโมทคอนโทรลแบบมีสำย และชุดเฟืองทด ให้เตรียมมำได้
5) สำยสัญญำณควบคุมหุ่นยนต์ต้องมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 2000 มม.และติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์ พื้นไม่เกิน 240
มม.สำยไม่ลำกไปกับพื้นสนำมแข่งขัน
3. กฎกติกา
1) ผู้เข้ำแข่งขันจะต้องน้ำหุ่นยนต์มำวำงที่จุดเริ่มต้น(Start)
2) เมื่อกรรมกำรให้สัญญำณปล่อยหุ่นยนต์ ผู้เข้ำแข่งขันบังคับหุ่นยนต์เดินข้ำมสะพำน นำรูปทรง ต่ำง ๆ ไปใส่
ในกล่องสี่เหลี่ยมทรงสูง ตำมคณะกรรมกำรกำหนด เมือ่ ทำภำรกิจเสร็จสิ้นแล้ว หุ่นยนต์กลับข้ำมสะพำนไปสิ้นสุดที่
จุดเริ่มต้น(Start)
3) เวลำกำรแข่งขัน180 วินำที
4) กำรนับคะแนน จะนับคะแนนจำกจ้ำนวนวัตถุที่อยู่ในท่อกลมทรงสูง
วัตถุทรงสี่เหลี่ยมลูกบำศก์ ชิ้นละ
3
คะแนน
ลูกปิงปอง
ลูกละ
3
คะแนน
วัตถุทรงกระบอก
ชิ้นละ
4
คะแนน
วัตถุทรงปิรำมิด
ชิ้นละ
5
คะแนน
ข้ำมสะพำน ไปทำภำรกิจได้
5
คะแนน
ข้ำมสะพำนกลับมำยังจุดเริ่มต้นถือว่ำสิ้นสุดกำรแข่งขัน
5
คะแนน
ชนสิ่งกีดขวำงล้มหรือเคลื่อนออกจำกที่กำหนด
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คะแนน
5) ในกรณีที่หุ่นยนต์ไม่ออกจำกจุดเริ่มต้น หรือออกจำกจุดเริ่มต้นแล้ว ไม่ข้ำมสะพำนหรือข้ำมสะพำนไม่ได้ ถือ
ว่ำผิดกติกำไม่มีผลต่อกำรแข่งขันในรอบนั้น
6) ในกรณีที่หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสำมำรถน้ำหุ่นยนต์มำแก้ไข ณ จุดที่กำหนดให้ แต่จะต้องนำ
วัตถุที่เก็บได้ก่อนขัดข้องออกจำกตัวหุ่นยนต์ และนำหุ่นยนต์มำวำงที่จุดเริ่มต้นเพื่อแข่งขันต่อไป จะถูกตัดคะแนนครั้งละ
5 คะแนน โดยนับเวลำต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดกำรแข่งขัน
7) ถ้ำหุ่นยนต์ตกสะพำนให้น้ำหุ่นยนต์มำวำง ณ จุดเริ่มต้นแต่จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 5 คะแนน
8) หุ่นยนต์ที่ทำภำรกิจได้คะแนนสูงสุด และได้เวลำดีที่สุด จะเป็นผู้ชนะกำรแข่งขัน
9) แต่ละทีมแข่งขันได้ 2 รอบให้นับรอบที่ได้คะแนน และเวลำดีที่สุด แล้วนำคะแนนมำเรียงลำดับหำผู้ชนะ
10) สภำพกำรหรือกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรแข่งขันที่ไม่ได้ระบุในกติกำ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมกำร
11) กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นอันสิ้นสุด

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สะพำน สูง 70 มม. ยำว 600 มม.
กว้ำง 400 มม.
7 cm
60 cm

รูปจาลองสนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.สนามแข่งขัน
1) สนำมแข่งขันมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำขนำดควำมยำว 2,400มม.กว้ำง 1,200 มม.มีขอบสูง 100 มม.
โดยรอบ
2) ท่อกลมทรงสูงเก็บวัตถุ มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 80 มม.สูง 200 มม. 4 ชิ้น
3) แท่นวำงวัตถุ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 80 มม. สูง 50 มม. 2 ชิ้น
แท่นวำงวัตถุ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 80มม. สูง 100 มม. 2 ชิ้น
แท่นวำงวัตถุ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 80มม. สูง 150 มม. 2 ชิ้น
4) วัตถุรูปทรงกระบอกยำว 2 ชิ้น,วัตถุรูปทรงกระบอกสั้น 10 ชิ้น,ทรงสี่เหลี่ยมลูกบำศก์ 12 ชิ้น,ทรงปิระมิด 2
ชิ้น,ลูกปิงปอง 10 ชิ้นจะวำงอยู่บนพื้นสนำมตำมจุดที่กรรมกำรกำหนด
5) สิ่งกีดขวำงเป็นท่อพีวีซีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 40 มม. สูง 200 มม. จำนวน 20 ชิ้นตำมจุดที่กรรมกำร
กำหนด

2. คุณสมบัติหุ่นยนต์
1) หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขันเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้มอเตอร์และชุดเฟืองทดจ้ำนวนไม่เกิน 5 ชุด ไม่จำกัดชนิดและจำนวน
ของแหล่งจ่ำยพลังงำน แต่แรงดันไฟฟ้ำของแหล่งจ่ำยพลังงำนที่ใช้ใน หุ่นยนต์ต้องไม่เกิน 12 โวลต์
2) หุ่นยนต์ที่ใช้ในกำรแข่งขัน ต้องมีควำมยำวไม่เกิน 300 มม.กว้ำงไม่เกิน 200 มม. และสูงไม่เกิน 240 มม.
น้ำหนักรวมของหุ่นยนต์พร้อมอุปกรณ์ควบคุมบรรจุแบตเตอร์รี่แล้วไม่เกิน 1,500 กรัม
3) ไม่จำกัดวิธีกำรเคลื่อนที่
4) ให้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ มำสร้ำงและประกอบหุ่นยนต์ ในวันแข่งขัน มิให้นำวัสดุ
สำเร็จรูปแล้วมำใช้สร้ำงหุ่นยนต์ ยกเว้น รีโมทคอนโทรลแบบมีสำย และชุดเฟืองทด ให้เตรียมมำได้
5) สำยสัญญำณควบคุมหุ่นยนต์ต้องมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 2000 มม.และติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์ พื้นไม่เกิน 240
มม.สำยไม่ลำกไปกับพื้นสนำมแข่งขัน
3. กฎกติกา
1) ผู้เข้ำแข่งขันจะต้องน้ำหุ่นยนต์มำวำงที่จุดเริ่มต้น(Start)
2) เมื่อกรรมกำรให้สัญญำณปล่อยหุ่นยนต์ ผู้เข้ำแข่งขันบังคับหุ่นยนต์เดินข้ำมสะพำน นำรูปทรง ต่ำง ๆ ไปใส่
ในกล่องสี่เหลี่ยมทรงสูง ตำมคณะกรรมกำรกำหนด เมื่อทำภำรกิจเสร็จสิ้นแล้ว หุ่นยนต์กลับข้ำมสะพำนไปสิ้นสุดที่
จุดเริ่มต้น(Start)
3) เวลำกำรแข่งขัน180 วินำที
4) กำรนับคะแนน
4.1 นับคะแนนจำกจ้ำนวนวัตถุที่วำงบนแท่นวำงวัตถุ
วัตถุทรงสี่เหลี่ยมลูกบำศก์
ชิ้นละ 5
คะแนน
วัตถุทรงปิรำมิด
ชิ้นละ 5
คะแนน
วัตถุทรงกระบอกยำว
ชิ้นละ 5
คะแนน
4.2 นับคะแนนจำกจำนวนวัตถุที่อยู่ในท่อกลมทรงสูง
ลูกปิงปองลูกละ
2
คะแนน
วัตถุทรงกระบอกสั้น
ชิ้นละ 2
คะแนน
วัตถุทรงสี่เหลี่ยมลูกบำศก์
ชิ้นละ 2
คะแนน
ชนสิ่งกีดขวำงล้มหรือเคลื่อนออกจำกที่กำหนด
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คะแนน
ข้ำมสะพำน ไปทำภำรกิจได้
5
คะแนน
ข้ำมสะพำนกลับมำยังจุดเริ่มต้น
5
คะแนน
5) ในกรณีที่หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสำมำรถน้ำหุ่นยนต์มำแก้ไข ณ จุดที่กำหนดให้ และนำมำวำง
ที่จุดเริ่มต้นเพื่อแข่งขันต่อไป แต่จะถูกตัดคะแนนครั้ง 5 คะแนน โดยนับเวลำต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดกำรแข่งขัน
6) ในกรณีที่หุ่นยนต์ไม่ออกจำกจุดเริ่มต้น หรือออกจำกจุดเริ่มต้นแล้ว ไม่ทำภำรกิจตำมที่กำหนดถือว่ำ ผิด
กติกำ ไม่มีผลต่อกำรแข่งขันในรอบนั้น
7) แต่ละทีมแข่งขันได้ 2 รอบให้นับรอบที่ได้คะแนน และเวลำดีที่สุด แล้วน้ำคะแนนมำเรียงลำดับหำผู้ชนะ
8) สภำพกำรหรือกรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรแข่งขันที่ไม่ได้ระบุในกติกำ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำร
9) กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นอันสิ้นสุด

