เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
(ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 พ.ย. 2562 สาหรับการแข่งขันระดับชาติ ภาคเหนือ)

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
(ฉบับปรับปรุงวันที่ 1 พ.ย. 2562 สาหรับการแข่งขันระดับชาติ ภาคเหนือ)

จัดทาโดย
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถนนราชดาเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
https://www.facebook.com/groups/2296391320414570/
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ตารางสรุปกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชื่อกิจกรรม
1. หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน
2. หุ่นยนต์ระดับกลาง
3. หุ่นยนต์ระดับสูง
4. หุ่นยนต์ผสม
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ข้อกาหนด / คุณสมบัติผู้เข้าประกวดแข่งขันหุ่นยนต์
1. การแข่งขันเป็นทีมแต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียนและครูที่ปรึกษาไม่เกินจานวนตามตารางข้างต้น
2. โรงเรียนสามารถสมัครเข้าประกวดแข่งขันได้ทุกประเภทไม่เกินประเภทละ 1 ทีมในแต่ละกติกา
3. วิธกี ารและขั้นตอนการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ให้เป็นไปตามกติกาที่สพฐ. กาหนด
4. ผู้เข้าประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ต้องเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
5. กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกิจกรรมแข่งขัน ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกิจกรรมที่นักเรียนตนเองเข้า
ร่วมแข่งขัน
6. ดาวน์โหลดกติกาการแข่งขันได้ที่ www.sillapa.net
7. หากมีคาถาม - คาตอบ (FAQ) ทางคณะกรรมการจะนาขึ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
www.sillapa.net และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกติกาการแข่งขัน
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
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การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ความเป็นมา
ด้ ว ยส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานได้ เล็ ง เห็นประโยชน์ของการนาหุ่ นยนต์
มาเป็นสื่อและเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน และให้ความสาคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์
และการออกแบบเทคโนโลยี การนาความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ กลศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาบูรณา
การกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ซึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์
สพฐ. งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ 69 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 จะช่ ว ยกระตุ้ น และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
การเรียนรู้แบบบูรณาการ เกิดแรงบันดาลใจที่ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ผลงาน การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ใน
ลักษณะต่าง ๆ เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนและเยาวชนของชาติ
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ค รู ผู้สอน และนัก เรี ย นที่ ส นใจได้ พั ฒนาการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เน้นผู้ เรี ย นเป็นส าคั ญ
ด้วยหุ่นยนต์
2. เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ สอน และนั ก เรี ย นตระหนัก เห็ นความส าคั ญ ของการน าสื่ อ หุ่ น ยนต์ ไ ปใช้ ใ น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า
3. เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถของครู นักเรียนด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม
หุ่นยนต์
4. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
ให้ทันต่อโลกเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน โดยใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อ
5. เพื่อค้นหาและพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านหุ่นยนต์ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน
ในเวทีระดับนานาชาติต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การแข่งขันหุ่นยนต์สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ได้กาหนด
ให้ผู้แข่งขันจะต้องประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเองทุกทีม ซึ่งการประกอบหุ่นยนต์จะทาให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกฝนประสบการณ์จะทาให้นักเรียนมีทักษะความรู้ความชานาญและได้รับประสบการณ์ตรงจากการประกอบ
หุ่นยนต์ดังต่อไปนี้
1. การปลูกฝังคุณธรรมจากการแข่งขันหุ่นยนต์
1.1 มีความซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบคู่แข่งขันและมีน้าใจนักกีฬา
1.2 มีความรับผิดชอบสามารถทางานเป็นทีมและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.3 ตรงต่อเวลามีระเบียบมีวินัยมีความอดทนและมีสมาธิในการทางาน
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1.4 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
2. ทักษะเบื้องต้นและองค์ความรู้พื้นฐานของการประกอบหุ่นยนต์ทุกประเภทคือ
2.1 ทักษะในการออกแบบและเขียนแบบเพื่อสร้างชิ้นงาน
2.2 ทักษะในการใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น
2.3 ทักษะในด้านคอมพิวเตอร์และด้านการคิดคานวณ
2.4 รู้เข้าใจและมีทักษะทางด้านกลศาสตร์เช่น
1) สามารถอธิบายเรื่องแรงต้านหรือแรงเสียดทาน /จุดหมุนได้
2) สามารถอธิบายหลักการสมดุลของวัตถุและนามาประยุกต์ได้
3) สามารถอธิบายหลักการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน จากพลังงานไฟฟูาเป็นพลังงานกลและ
สามารถนาพลังงานกลไปใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ได้
2.5 มีทักษะในการสร้าง /ประกอบและทดสอบการทางานของหุ่นยนต์
1) สามารถประกอบเฟืองทดรอบได้หลากหลายรูปแบบ
2) สามารถนารูปแบบของเฟืองทดที่ประกอบแต่ละรูปแบบไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) เข้าใจและสามารถจัดการเชื่อมต่อวัสดุที่เป็นขาของหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ได้อย่างสมดุล
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กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา
“หุ่นยนต์เลี้ยงแกะ”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
 สถานการณ์จาลอง
ในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่ง หมู่บ้านนี้นิยมเลี้ยงแกะไว้จานวนมาก ทั้งเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว
แต่สิ่งที่เจ้าของฟาร์มเลี้ยงแกะจะต้องดูแลเป็นพิเศษคือ การปูองกันหมาปุาที่มักจะคอยแอบเข้าไปกินแกะ
ในฟาร์มก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก การแข่งขั นนี้จึงเป็นเกมที่ต้องใช้ความคิดในการประดิษฐ์
และออกแบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ได้อย่างคล่องตัว สมมุติให้หุ่นยนต์ มีหน้าที่เลี้ยงแกะ โดยหุ่น ยนต์
จะต้องนาแกะ(ลูกปิงปองสีขาว) เข้าคอกแกะ และไล่หมาปุา(ลูกปิงปองสีส้ม) ออกจากคอกแกะ
 จุดมุ่งหมายการเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการออกแบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบขา
2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการออกแบบกลไกพิเศษเพิ่มเติมในการทาภารกิจ
 วัสดุและอุปกรณ์
✦ สาหรับผู้จัดกิจกรรม
1. อุปกรณ์และจอภาพสาหรับฉายการจับเวลาในการประกอบสร้างและแข่งขัน
2. จอภาพสาหรับแสดง สถิติและผลการแข่งขันของทุกทีมในขณะที่ทาการแข่งขัน
3. คอมพิวเตอร์สาหรับการประมวลผล
4. นาฬิกาหรือโปรแกรมจับเวลา
5. เครื่องพิมพ์ (Printer) และกระดาษขนาด A4
6. แบบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แบบลงทะเบียน , แบบบันทึกคะแนน, แบบสรุปผลการแข่งขัน ฯลฯ
สามารถพิมพ์ได้จากในระบบของ https://www.sillapa.net/
7. อุปกรณ์สนามตามกติกาข้อสนามแข่งขัน
✦ สาหรับผู้เข้าแข่งขัน
1. ชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของหุ่นยนต์
2. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมและนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ระหว่างการแข่งขันรวมทั้ง ตัว
กาเนิดพลังงาน (Battery)
3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่สารองมาด้วย คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือจัดหามา
ทดแทนไม่ว่าในกรณีใด ๆ
 กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน
1. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน
2. ก่อนเข้าพื้นที่แข่งขันกรรมการจะตรวจวัสดุที่นามาสร้างหุ่นยนต์
3. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าพื้นที่ในส่วนของสนามแข่งขันได้ จนกว่ากรรมการจะอนุญาต
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ในพื้นที่การแข่งขัน
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5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนาหุ่นยนต์ออกจากพื้นที่จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้น
6. คณะกรรมการจะทาการตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบ โดยให้แต่ละทีม
เตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น
7. ไม่อนุญาตให้กระทาการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ ในระหว่างการ
แข่งขัน
8. ห้ามมิให้ผู้แข่งขันขึ้นไปบนสนามแข่งขัน
9. หากมีการกระทาผิดกฎข้อบังคับ กรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันในรอบดังกล่าวได้
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน
2. ผู้เข้าแข่งขันตรวจอุปกรณ์และเข้าไปนั่งในพื้นที่สาหรับการสร้างหุ่นยนต์ตามที่กรรมการกาหนด
3. กรรมการชี้แจงกฎกติกา
4. นักเรียนทาการสร้างหุ่นยนต์โดยใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
5. เมื่อหมดเวลาการสร้างหุน่ ยนต์ ให้นาหุ่นยนต์ส่งให้กรรมการตรวจขนาดและทาสัญลักษณ์บนหุ่นยนต์
ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน วางไว้ที่จุดกรรมการกาหนด
6. กรรมการชี้แจงลาดับการแข่งขัน
7. เริ่มทาการแข่งขันตามลาดับ
8. เมื่อทีมแข่งขันเสร็จในแต่ละรอบให้กรรมการแจ้งผลสถิติการแข่งขันให้ทีมพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับทราบ
สถิติการแข่งขันและกรรมการทาการบันทึกสถิติสาหรับใช้ในการคิดคะแนนต่อไป
9. เมื่อทุกทีมเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรอบให้นาหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ทีก่ าหนด จนกว่า
คณะกรรมการจะประกาศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้งพร้อมกัน
 สถานที่จัดกิจกรรม
1. สถานที่นั่งสาหรับการสร้าง
2. ให้ทาการแข่งขันในอาคารในร่ม หรือพื้นที่ซึ่งมีลักษณะภายในอาคาร (indoor) มีขนาดกว้าง-ยาว
กว้างขวางพอที่จะจัดการแข่งขันได้ มีแสงสว่างคงที่
 คณะกรรมการ
1. กรรมการวิชาการ
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
2. กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบันทึกคะแนน
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
3. กรรมการจัดลาดับและเรียกทีมเข้าแข่งขัน
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
4. กรรมการรายงานตัวและประมวลผลคะแนน
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
5. กรรมการจับเวลา
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
6. คณะทางานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้จัดกิจกรรม
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 กฎข้อบังคับหุ่นยนต์

1. ใช้หุ่นยนต์ 1 ตัวสาหรับการแข่งขัน หุ่นยนต์เมื่อขยายเต็มที่ต้องมีความยาวไม่เกิน 30 ซม. กว้างไม่เกิน
20 ซม. สูงไม่เกิน 24 ซม. มีน้าหนักโดยรวมอุปกรณ์ทุกอย่างทั้งแบตเตอรี่และชุดรีโมท (รวมสายไฟ)
ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม
2. หุ่นยนต์สามารถใช้มอเตอร์ได้ไม่เกินจานวน 3 ตัว ไม่จากัดชนิดของมอเตอร์ มอเตอร์แต่ละตัวต้องไม่
เกิน 6 โวลต์ มาบัดกรีทสี่ นามแข่งขัน กรณีใช้มอเตอร์ GearBox สามารถประกอบ GearBox
มาล่วงหน้าได้
3. การเคลื่ อ นไหวของหุ่น ยนต์ จ ะต้ อ งเคลื่ อ นไหวเสมื อ นการก้ า วเดิ น ภายใต้ ก ารควบคุ ม โดยรี โ มท
คอนโทรลแบบมีสาย ไม่กาหนดความยาวของสายไฟแต่ต้องติดตั้งให้สายไฟอยู่สูงจากพื้นและไม่สัมผัส
พื้นสนามตลอดเวลาแข่งขัน
4. แบตเตอรี่ที่ใช้ในการแข่งขัน จะต้องเป็นแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ขนาด AA 1.5 v จานวนไม่เกิน 6 ก้อน
5. ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการแข่งขัน ใช้วัสดุที่ทาโครงสร้างหุ่นยนต์ได้อย่างไม่จากัด เช่น
พลาสติก ไม้ และโลหะ เป็นต้น หรือวัสดุที่ขึ้นเป็นรูปทรงเพื่อใช้งานทัว่ ไป เช่น ท่อทรงกระบอก(ทัง้
แบบกลวงและตัน) ท่อ PVC หรืออลูมิเนียมฉากแบบเป็นเส้นยาว สามารถใช้ได้ โดยโครงสร้างของ
หุ่นยนต์ให้นามาสร้าง ตัด เจาะ ประกอบ ที่สนามการแข่งขัน วัสดุที่นามาใช้จะต้องไม่ทาให้สนาม
เสียหาย มิให้นาวัสดุสาเร็จรูปแล้วมาใช้สร้างหุ่นยนต์ เช่น วัสดุขึ้นรูปจากเครื่องพิมพ์ 3D (ยกเว้นข้อ
เหวี่ยงสามารถใช้วัสดุขึ้นรูป 3D ได้) แผ่นเพลทพาสติกเจาะรู เหล็กฉากสาหรับยึดอุปกรณ์หุ่นยนต์
พลาสติกฉากรวมทั้งบล็อกพลาสติกสาเร็จรูปแบบอเนกประสงค์ของหุ่นยนต์บางชนิด ไม่สามารถเจาะรู
วัสดุรวมทั้งร่างแบบลงบนวัสดุมาล่วงหน้าได้ กรณีใช้ไม้ไอศกรีมสามารถใช้ได้แต่ต้องมีการตัดทั้งทางด้าน
กว้างและด้านยาว
 สนามแข่งขัน
1.สนามที่ใช้ในการแข่งขัน มีความกว้าง 120 ซม. ยาว 240 ซม. มีขอบสูงประมาณ 5 ซม.
2. ลูกปิงปองสีขาว 50 ลูก ลูกปิงปองสีส้ม 25 ลูก
3. จุด Start มีขนาด 20 ซม. x 30 ซม. ช่องประตูคอกแกะ มีความกว้าง 30 ซม.
4. ไฟล์สนามสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.sillapa.net/
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 ภารกิจ
หุ่นยนต์จะถูกนาไปวางยัง จุด Start หุ่นยนต์มีหน้าที่นาลูกปิงปองสีส้ม (หมาปุา) ออกจากคอกแกะ
และนาลูกปิงปองสีขาว(แกะ)ไปไว้ในพื้นที่คอกแกะ
 รูปแบบการแข่งขัน
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน อาจจะใช้การแข่งขันดังนี้
1. แข่งขัน 2 ครั้ง แล้วนาคะแนนครั้งที่ดีที่สุด หรือ คะแนนจาก 2 ครั้งมารวมกันแล้วหาผู้ชนะ โดย
- จับสลากลาดับการแข่งขันของแต่ละทีม หรือใช้ลาดับจากระบบ https://www.sillapa.net/
- ให้ผู้แข่งขันลงสนามทาภารกิจครั้งละ 1 ทีม (กรรมการจะจับเวลาการทาภารกิจของแต่ละทีม)
2. แข่งขันแบบเป็นรอบ
การแข่งขันในรอบแรก เป็นการทาภารกิจแข่งกับเวลา ใช้สถิติของแต่ละทีมจัดลาดับเข้าสู่รอบสอง
- จับสลากลาดับการแข่งขันของแต่ละทีม แต่ละทีมแข่ง 2 ครั้ง เอาคะแนนที่ดีที่สุด หรือ
เอาคะแนนจาก 2 ครั้งมารวมกันแล้วจัดอันดับเข้ารอบสอง
- ให้ผู้แข่งขันลงสนามทาภารกิจครั้งละ 1 ทีม (กรรมการจะจับเวลาการทาภารกิจของแต่ละทีม)
การแข่งขันในรอบ 2 ใช้สถิติการแข่งขันของแต่ละทีมในรอบแรก มาเรียงลาดับเข้าสายแข่งขัน
- ใช้การแข่งขันแบบแพ้คัดออกไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ (Elimination Knock-Out Tournament)
- ตั้งแต่รอบ 8 ทีม สุดท้าย ใช้ผลแพ้ชนะแบบ 2 ใน 3 เกม (รอบแรกใช้การแข่งขันแบบเกมเดียว)
หรือการแข่งขันในรอบ 2 อาจใช้การแข่งขันแบบแข่งกับตัวเองอีกทีมละ 2 ครั้งแล้วนาคะแนนมาจัด
อันดับหาผู้ชนะเลิศ
กรณี แข่งขัน 2 ครั้ง ช่วงเวลาระหว่างการหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในครั้งที่ 1 ถึงก่อนเริ่มเก็บหุ่นยนต์ในครั้ง
ที่ 2 ควรให้เวลาผู้เข้าแข่งขันปรับปรุงหุ่นยนต์อย่างน้อย 30 นาที
และกรณีที่ใช้การแข่งขันแบบเป็นรอบๆ ในช่วงระหว่างรอบจะให้เวลาผู้เข้าแข่งขันปรับปรุงหุ่นยนต์
อย่างน้อย 30 นาที
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 เวลาที่ต้องใช้
1. เวลาในการสร้างและทดสอบสนาม จานวน 3 ชัว่ โมง
2. เวลาจัดการแข่งขันแต่ละทีมมีเวลา Setup 30 วินาที และใช้เวลาแข่งขันทีมละ 2 นาที
 กติกาการแข่งขัน
1. เมื่อครบเวลา 3 ชัว่ โมงในการสร้างหุ่นยนต์ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งหุ่นยนต์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
แล้วนาไปวางที่จดุ ที่กรรมการกาหนด
2. เมื่อกรรมการเรียกทีมมาแข่งขันที่สนาม ผู้เข้าแข่งขันสามารถทาการ setup หุ่นยนต์ที่สนามแข่งขัน
โดยใช้เวลา 30 วินาที
3. เมื่อจะเริ่มแข่งขัน หุ่นยนต์จะถูกนาไปวางยังจุด Start กรรมการสนามจะบรรจุลกู ปิงปองสีขาวและสี
ส้มลงในตะกร้า(ตะกร้าละ 1 สี) จากนั้นจะปล่อยลูกปิงปองสีขาวลงในพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และลูกปิงปอง
สีส้มที่คอกแกะ แล้วเริ่มการแข่งขันโดยใช้เวลาการแข่งขัน 2 นาที (การปล่อยลูกปิงปองให้ใช้วิธีการ
นาลูกปิงปองใส่ตระกร้าหรือกล่องกระดาษ สีละ 1 ใบ แล้วคว่าที่สนามตามจุดที่กาหนดแต่ละสี เมือ่
กรรมการให้สัญญาณเริ่มแข่งขันให้ยกตระกร้าหรือกล่องกระดาษขึ้น)
4. หุ่นยนต์จะต้องนาลูกปิงปองสีขาว(แกะ)ไปไว้ในพื้นที่คอกแกะ และนาลูกปิงปองสีส้ม(หมาปุา) ออก
จากคอกแกะ ไม่จากัดวิธี (ลาก,ผลัก,ดัน เป็นต้น)
5. เมื่อหมดเวลาการแข่งขันจะตัดสินโดยนับจานวนลูกปิงปองที่อยู่ในคอกแกะ ทีมใดมีคะแนนสูงสุด
และเวลาดีที่สุด จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
6. การคิดคะแนน จะนับเฉพาะลูกปิงปองที่อยู่ในคอกแกะเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ลูกปิงปองสีขาว 5 คะแนน
- ลูกปิงปองสีส้ม -10 คะแนน
7. ในกรณีที่หุ่นยนต์เกิดการขัดข้องในระหว่างแข่งขันกรรมการอนุญาตให้ยกออกมาซ่อมได้ แต่หากมี
วัตถุติดอยูก่ ับตัวหุ่นจะต้องนาออกกลับไปไว้ที่เดิม เมื่อซ่อมเสร็จต้องยกมาวางยังจุดเริ่มต้น แล้ว
แข่งขันต่อโดยไม่ต่อเวลา
8. เมื่อทุกทีมเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรอบให้นาหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ทีก่ าหนด จนกว่า
คณะกรรมการจะประกาศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้งพร้อมกัน
9. กรณีหุ่นยนต์ทาภารกิจได้ครบ คือนาลูกปิงปองสีขาวเข้าคอกแกะได้ครบแล้วนาลูกปิงปองสีส้มออก
นอกคอกแกะได้ครบ แล้วหุ่นยนต์มาหยุดนิ่งที่จุด Start กรรมการจะหยุดเวลาแล้วบันทึกเวลาทีท่ า
ภารกิจได้
10. ในกรณีที่หุ่นยนต์ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน และใช้เวลาในการทาภารกิจที่เท่ากัน ให้นาคะแนนทั้ง 2
ครั้งมารวมกัน ทีมที่มีคะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน แต่หากคะแนนเท่ากันอีก ให้นับ
จานวนครั้งที่ Retry ทีมที่มีจานวนครั้งในการ Retry น้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน หากจานวน
ครั้งในการ Retry เท่ากันอีก ให้จัดการแข่งขันใหม่เฉพาะทีมที่มีคะแนนเท่ากัน
11. สาหรับการกระทาอื่นทีไ่ ม่ระบุไว้ในกติกา กรรมการตัดสินจะเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และถือว่าการ
ตัดสินใดของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
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กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
หุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ “หุ่นยนต์วิ่งเร็วแบบขา”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
 สถานการณ์จาลอง
โครงการสารวจพื้นที่ใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มนุษย์เดินทางเข้าถึงได้ยากลาบาก ซึ่งในระหว่างทางเต็มไป
ด้วยอุปสรรคเช่นพื้นผิว ขรุขระ เนินสะพาน ทางขาดเป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสารวจพื้นที่ใหม่ที่ต้องการ
ประสิทธิภาพจึงได้ใช้หุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมาสารวจเส้นทาง
หุ่น ยนต์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะคื อ หุ่น ยนต์ ที่ ใ ช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น สมองในการควบคุ ม
การทางาน ตรวจสอบ สั่งงาน หรือหมายถึง ไม่ใช้ Microcontroller ในการควบคุมการทางานต่างๆ โดย
มีกลไกการทางานอย่างอิสระ โดยการเคลื่อนที่อนุญาตให้ใช้ขาหรือการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่ล้อ
ได้อย่างไม่จากัดจานวนและรูปแบบ ทีมใดที่เคลื่อนที่ได้ที่เข้าเส้นชัยโดยใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
การแข่งขัน
 จุดมุ่งหมายการเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการออกแบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบขา
2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
 วัสดุและอุปกรณ์
✦ สาหรับผู้จัดกิจกรรม
1. อุปกรณ์และจอภาพสาหรับฉายการจับเวลาในการประกอบสร้างและแข่งขัน
2. จอภาพสาหรับแสดง สถิติและผลการแข่งขันของทุกทีมในขณะที่ทาการแข่งขัน
3. คอมพิวเตอร์สาหรับการประมวลผล
4. นาฬิกาหรือโปรแกรมจับเวลา
5. เครื่องพิมพ์ (Printer) และกระดาษขนาด A4
6. แบบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แบบลงทะเบียน , แบบบันทึกคะแนน, แบบสรุปผลการแข่งขัน ฯลฯ
สามารถพิมพ์ได้จากในระบบของ https://www.sillapa.net/
7. อุปกรณ์สนามตามกติกาข้อสนามแข่งขัน
✦ สาหรับผู้เข้าแข่งขัน
1. ชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของหุ่นยนต์
2. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมและนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ระหว่างการแข่งขันรวมทั้ง ตัว
กาเนิดพลังงาน (Battery)
3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่สารองมาด้วย คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือจัดหามา
ทดแทนไม่ว่าในกรณีใด ๆ
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 กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน
1. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน
2. ก่อนเข้าพื้นที่แข่งขันกรรมการจะตรวจวัสดุที่นามาสร้างหุ่นยนต์
3. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าพื้นที่ในส่วนของสนามแข่งขันได้ จนกว่ากรรมการจะอนุญาต
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ในพื้นที่การแข่งขัน
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนาหุ่นยนต์ออกจากพื้นที่จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้น
6. คณะกรรมการจะทาการตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบ โดยให้แต่ละทีม
เตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น
7. ไม่อนุญาตให้กระทาการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ ในระหว่างการ
แข่งขัน
8. ห้ามมิให้ผู้แข่งขันขึ้นไปบนสนามแข่งขัน
9. หากมีการกระทาผิดกฎข้อบังคับ กรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันในรอบดังกล่าวได้
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน
2. ผู้เข้าแข่งขันตรวจอุปกรณ์และเข้าไปนั่งในพื้นที่สาหรับการสร้างหุ่นยนต์ตามที่กรรมการกาหนด
3. กรรมการชี้แจงกฎกติกา
4. นักเรียนทาการสร้างหุ่นยนต์โดยใช้เวลา 4 ชัว่ โมง
5. เมื่อหมดเวลาการสร้างหุน่ ยนต์ ให้นาหุ่นยนต์ส่งให้กรรมการตรวจขนาดและทาสัญลักษณ์บนหุ่นยนต์
ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน วางไว้ที่จุดกรรมการกาหนด
6. กรรมการชี้แจงลาดับการแข่งขัน
7. เริ่มทาการแข่งขันตามลาดับ
8. เมื่อทีมแข่งขันเสร็จในแต่ละรอบให้กรรมการแจ้งผลสถิติการแข่งขันให้ทีมพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับทราบ
สถิติการแข่งขันและกรรมการทาการบันทึกสถิติสาหรับใช้ในการคิดคะแนนต่อไป
9. เมื่อทุกทีมเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรอบให้นาหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ทีก่ าหนด จนกว่า
คณะกรรมการจะประกาศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้งพร้อมกัน
 สถานที่จัดกิจกรรม
1. สถานที่นั่งสาหรับการสร้าง
2. ให้ทาการแข่งขันในอาคารในร่ม หรือพื้นที่ซึ่งมีลักษณะภายในอาคาร (indoor) มีขนาดกว้าง-ยาว
กว้างขวางพอที่จะจัดการแข่งขันได้ มีแสงสว่างคงที่
 คณะกรรมการ
1. กรรมการวิชาการ
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
2. กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบันทึกคะแนน
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
3. กรรมการจัดลาดับและเรียกทีมเข้าแข่งขัน
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
4. กรรมการรายงานตัวและประมวลผลคะแนน
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
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5. กรรมการจับเวลา
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
6. คณะทางานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้จัดกิจกรรม
 กฎข้อบังคับหุ่นยนต์
1. การแข่งขันแต่ละทีมใช้หุ่นยนต์ 1 ตัวสาหรับการแข่งขัน
2. ก่อนการแข่งขันกรรมการจะตรวจสอบว่าหุ่นยนต์สามารถเดินตามเส้นได้หรือไม่ โดยตรวจสอบการจับ
เส้น หากผู้เข้าแข่งขันตรวจไม่ผ่าน ให้นาหุ่นวางไว้ที่เก็บหุ่น แล้วรอจนกว่าจะถึงรอบที่แก้ไข จึงจะ
สามารถที่จะนาหุ่นยนต์ออกไปแก้ไขในรอบต่อไปได้
3. หุ่นยนต์ต้องมีขนาดไม่เกินความกว้าง 25 ซม.ความยาว 25 ซม. ความสูงและน้าหนักไม่จากัด
4. แหล่งจ่ายพลังงานใช้ได้เฉพาะถ่านอัลคาร์ไลน์ ขนาด AA 1.5 V ไม่เกิน 4 ก้อน (ห้ามใช้ถ่านชาร์ต)
5. การทาภารกิจต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ต้องทางานได้เองโดยการเปิด-ปิด สวิตซ์เพียงครั้งเดียว
6. หุ่นยนต์ที่ใช้ต้องทางานด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบประกอบวงจงพื้นฐานบนบอร์ดทดลอง ชนิดที่ไม่
ต้ อ งบั ด กรี แ ละไม่ ถู ก ควบคุ ม ด้ ว ย Microcontroller
หรื อ การเขี ย นโปรแกรมในการควบคุ ม
การทางาน
7. ใช้เซนเซอร์ ได้ไม่เกิน 2 ตัว โดยเซนเซอร์ให้เป็นไปตามอย่างที่กาหนด มาบัดกรีที่สนามแข่งขัน ไม่
สามารถออกแบบให้มีส่วนของเซนเซอร์ลากไปกับพื้นได้
8. ใช้มอเตอร์ได้ไม่เกิน 2 ตัว ไม่จากัดประเภท มอเตอร์แต่ละตัวต้องไม่เกิน 6 โวลต์ มาบัดกรี
ที่สนามแข่งขัน กรณีใช้มอเตอร์ GearBox สามารถประกอบ GearBox มาล่วงหน้าได้
9. ใช้วสั ดุสาหรับประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบพื้นฐาน ตามตัวอย่างที่กาหนด หรือนาวัสดุ ตามแบบ
ของตนมาใช้ในการแข่งขันได้ แต่ต้องเป็นวงจรแบบทรานซิสเตอร์เท่านั้น และต้องผ่านการอนุมัติของ
กรรมการตัดสินก่อนนาเข้าสู่พื้นที่ประกอบหุ่นยนต์
10. ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการแข่งขัน ใช้วัสดุที่ทาโครงสร้างหุ่นยนต์ได้อย่างไม่จากัด เช่น
พลาสติก ไม้ และโลหะ เป็นต้น หรือวัสดุที่ขึ้นเป็นรูปทรงเพื่อใช้งานทัว่ ไป เช่น ท่อทรงกระบอก
(ทั้งแบบกลวงและตัน) ท่อ PVC หรืออลูมิเนียมฉากแบบเป็นเส้นยาว สามารถใช้ได้ โดยโครงสร้างของ
หุ่นยนต์ให้นามาสร้าง ตัด เจาะ ประกอบ ที่สนามการแข่งขัน วัสดุที่นามาใช้จะต้องไม่ทาให้สนาม
เสียหาย มิให้นาวัสดุสาเร็จรูปแล้วมาใช้สร้างหุ่นยนต์ เช่น วัสดุขึ้นรูปจากเครื่องพิมพ์ 3D แผ่นเพลท
พลาสติกเจาะรู เหล็กฉากสาหรับยึดอุปกรณ์หุ่นยนต์ พลาสติกฉากรวมทั้งบล็อกพลาสติกสาเร็จรูป
แบบอเนกประสงค์ของหุ่นยนต์บางชนิด ไม่สามารถเจาะรูวัสดุรวมทั้งร่างแบบลงบนวัสดุมาล่วงหน้าได้
11. หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันต้องเคลื่อนไหวเสมือนการเดินหรือวิ่ง มีจานวน 4 ขาหรือมากกว่า 4 ขา
ขึ้นไป โดยใช้ขาของหุ่นยนต์ต้องสามารถยกขึ้นพ้นจากพื้นสนามได้ ปลายขาไม่สามารถติดตั้งชุดล้อ
ขับเคลื่อนได้
12. ผู้แข่งขันนาอุปกรณ์ให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนเข้าพื้นที่ประกอบหุ่นยนต์
13. ผู้แข่งขันต่อวงจรหุ่นยนต์บนบอร์ดทดลอง โดยไม่มีการบัดกรี (เซนเซอร์ที่ต่อบนบอร์ด
เอนกประสงค์ มอเตอร์และตัวต้านทานปรับค่าได้ ให้บัดกรีที่สนามแข่งขัน)
14. ไม่อนุญาตให้นาเอกสารแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารใดๆ เข้ามาในสนามแข่งขัน
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15. ตลอดระยะเวลาการแข่งขันไม่สามารถเปลี่ยนหรือดัดแปลงชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันได้
16. ในระหว่างการแข่งขัน ห้ามใช้อุปกรณ์ทั้งแบบมีสาย ไร้สาย และสัญญาณวิทยุ บลูทูธ
ในการควบคุมหุ่นยนต์
17. ในระหว่างการแข่งขันหุ่นยนต์จะต้องไม่มีการกระทาใด ๆ ที่เป็นการทาลายหรือทาร้ายสิ่งของ เช่น
สนามแข่งขัน อุปสรรค ภารกิจต่าง ๆ
18. หากมีสิ่งใดที่ไม่ได้ทาการชี้แจงขอให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
 สนามแข่งขัน
สนามแข่งขันมีขนาดความกว้าง 120 ซม. ความยาว 240 ซม. พื้นสนามเป็นไวนิลสีขาวเส้นทางการ
เดินของหุ่นยนต์เป็นสีดาขนาดความกว้างไม่เกิน 25 มม. โดยจะมีตาแหน่งการให้คะแนนจานวน 10 จุด และ
จะมีอุปสรรคในการแข่งขัน คือไม้ตะเกียบติดลงกับพื้นในสนามและมีเนินสะพาน

โดยมีรายละเอียดของอุปสรรคดังนี้
1. อุปสรรคในการแข่งขันอุปสรรคทาจากไม้ตะเกียบติดลงกับพื้นในสนาม
ให้ใช้ตะเกียบความสูงไม่เกิน 5 มม. ติดในตาแหน่งที่กรรมการกาหนด
2. สะพานมีขนาดความกว้าง 30 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 5 ซม. ทางเดินของหุ่นยนต์เป็นสีดาขนาด
ความกว้างไม่เกิน 25 มม.
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 ภารกิจ
ผู้แข่งขันปล่อยหุ่นยนต์ให้วิ่งจับเส้นไปตามเส้นทางที่กาหนด โดยไม่หลุดออกจากเส้น จนถึงเส้น
ชัย/Finish ทีมใดที่ใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
 รูปแบบการแข่งขัน
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน อาจจะใช้การแข่งขันดังนี้
1. แข่งขัน 2 ครั้ง แล้วนาคะแนนครั้งที่ดีที่สุด หรือ คะแนนจาก 2 ครั้งมารวมกันแล้วหาผู้ชนะ โดย
- จับสลากลาดับการแข่งขันของแต่ละทีม หรือใช้ลาดับจากระบบ https://www.sillapa.net/
- ให้ผู้แข่งขันลงสนามทาภารกิจครั้งละ 1 ทีม (กรรมการจะจับเวลาการทาภารกิจของแต่ละทีม)
2. แข่งขันแบบเป็นรอบ
การแข่งขันในรอบแรก เป็นการทาภารกิจแข่งกับเวลา ใช้สถิติของแต่ละทีมจัดลาดับเข้าสู่รอบสอง
- จับสลากลาดับการแข่งขันของแต่ละทีม แต่ละทีมแข่ง 2 ครั้ง เอาคะแนนที่ดีที่สุด หรือ คะแนนจาก
2 ครั้งมารวมกัน แล้วจัดอันดับเข้ารอบสอง
- ให้ผู้แข่งขันลงสนามทาภารกิจครั้งละ 1 ทีม (กรรมการจะจับเวลาการทาภารกิจของแต่ละทีม)
การแข่งขันในรอบ 2 ใช้สถิติการแข่งขันของแต่ละทีมในรอบแรก มาเรียงลาดับเข้าสายแข่งขัน
- ใช้การแข่งขันแบบแพ้คัดออกไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ (Elimination Knock-Out Tournament)
หรือการแข่งขันในรอบ 2 อาจใช้การแข่งขันแบบแข่งกับตัวเองอีกทีมละ 2 ครั้งแล้วนาคะแนนมาจัด
อันดับหาผู้ชนะเลิศ
กรณี แข่งขัน 2 ครั้ง ช่วงเวลาระหว่างการหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในครั้งที่ 1 ถึงก่อนเริ่มเก็บหุ่นยนต์ในครั้ง
ที่ 2 ควรให้เวลาผู้เข้าแข่งขันปรับปรุงหุ่นยนต์อย่างน้อย 30 นาที
และกรณีที่ใช้การแข่งขันแบบเป็นรอบๆ ในช่วงระหว่างรอบจะให้เวลาผู้เข้าแข่งขันปรับปรุงหุ่นยนต์
อย่างน้อย 30 นาที
 เวลาที่ต้องใช้
1. เวลาในการสร้างและทดสอบสนาม จานวน 4 ชั่วโมง
2. เวลาจัดการแข่งขันแต่ละทีมมีเวลา Setup 30 วินาที และใช้เวลาแข่งขันทีมละ 3 นาที
 กติกาการแข่งขัน
1. เมื่อครบเวลา 4 ชั่วโมงในการสร้างหุ่นยนต์ ผู้เข้าแข่งขันส่งหุ่นยนต์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วนาไป
วางที่จดุ ที่กรรมการกาหนด
2. เมื่อกรรมการเรียกทีมมาแข่งขันที่สนาม ผู้เข้าแข่งขันสามารถ ทาการ setup หุ่นยนต์ที่สนามแข่งขัน
โดยใช้เวลา 30 วินาที
3. การแข่งขันหุ่นยนต์ใช้เวลาในการแข่งขันรอบละ 3 นาที
4. ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องนาหุ่นยนต์มาวางทีจ่ ุดเริ่มต้น (จุด start)
5. เมื่อได้ยินสัญญาณ ผู้แข่งขันปล่อยหุ่นยนต์ให้วิ่งจับเส้นไปตามเส้นทางที่กาหนด โดยไม่หลุดออกจาก
เส้น จนถึงเส้นชัย/Finish หากหลุดออกจากเส้นหรือมีการ Retry ให้ผู้เข้าแข่งขันนาหุ่นยนต์กลับไปเริ่ม
ใหม่ที่จุดเริ่มต้น จะไม่ตัดคะแนนและไม่หยุดเวลา
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6. บนเส้นทางวิ่งจะมีจุดชี้คะแนน หมายเลข 1-10 เพื่อใช้ในการบันทึกระยะทางที่ได้
7. ทุกครั้งที่ Retry กรรมการจะทาสัญลักษณ์เพื่อระบุตาแหน่งทีห่ ุ่นยนต์วิ่งไปได้ เก็บไว้เป็นระยะทาง
(สถิติของหุ่นยนต์)
8. หากหุ่นยนต์ถึงเส้นชัย/Finish กรรมการจะบันทึกเวลา
9. เมื่อทุกทีมเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรอบให้นาหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ทีก่ าหนด จนกว่า
คณะกรรมการจะประกาศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้งพร้อมกัน
10. คะแนนเต็ม 100 คะแนน บนเส้นทางวิ่งจะมีจุดชี้คะแนน หมายเลข 1-10 เพื่อใช้ในการบันทึก
ระยะทางที่ได้ 1 จุดมีคะแนน 10 คะแนน
- กรณีหุ่นยนต์เดินหลุดเส้นระว่าง จุดที่ 2 และจุดที่ 3 กรณีนี้กรรมการจะบันทึกคะแนนเป็นจุดที่
2 ก็จะได้ 20 คะแนน
- กรณี คะแนนการวิ่งไกลที่สุดเท่ากัน มีวิธีการหาผูช้ นะดังนี้
1. ให้นับจานวนครั้งที่ Retry ทีมที่ Retry น้อยกว่าเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
2. หากจานวนครั้งที่ Retry เท่ากัน ให้ดรู ะยะทางที่ได้ลาดับรองลงมา ทีมที่เดินได้ไกลกว่า
จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
3. หากระยะในอันดับรองลงมาเท่ากัน ให้นาระยะทางทั้งหมดมารวมกัน ทีมที่มีระยะ
ทางเดินมากที่สดุ จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
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ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบพื้นฐาน
ผู้แข่งขันสามารถนาวัสดุ ตามแบบของตนมาใช้ในการแข่งขันได้ แต่ต้องผ่านการอนุมตั ิของกรรมการตัดสินก่อน
นาเข้าสู่พื้นที่ประกอบหุ่นยนต์
ที่
รายการ
ที่
รายการ
ตัวต้านทาน 100 โอห์ม
8
ตัวเก็บประจ 0.1 ไมโครฟารัด
1

2

ตัวต้านทาน 1 กิโลโอห์ม

9

หลอด LED

3

ตัวต้านทานปรับค่าได้ 50 กิโลโอห์ม

10

บอร์ดทดลอง ขนาดไม่จากัด

4

ทรานซิสเตอร์ BC337

11

บอร์ดเอนกประสงค์ (ต่อวงจรเซนเซอร์)

5

ทรานซิสเตอร์ BD679

12

สายไฟ

6

ไดโอด 1N4001

13

รังถ่าน AA ขนาด 3 หรือ 4 ก้อน

7

อินฟาเรดเซนเซอร์
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กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
“หุ่นยนต์บาสเกตบอล”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
 สถานการณ์จาลอง
การแข่งขันบาสเกตบอลเป็นเกมกีฬาสากลที่ผู้คนนิยมเล่นเป็นจานวนมาก การแข่งขันแบ่งออกเป็น
2 ทีม แต่ละทีมจะต้องพยายามทาคะแนนโดยการโยนลูกเข้าห่วงหรือตะกร้า ทีมที่ได้คะแนนมากทีส่ ุดจะเป็นผู้
ชนะการแข่งขัน
สาหรับการแข่งขันหุ่นยนต์บาสเกตบอล เป็นการแข่งขันทีเ่ ลียนแบบการแข่งขันบาสเกตบอลของ
มนุษย์ แต่ละทีมมีหุ่นยนต์ 1 ตัว ที่มีความสามารถที่ดีในการรับและโยนลูกบอล การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2
ครึ่งๆละ 3 นาที ทีมที่มีคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
 จุดมุ่งหมายการเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการออกแบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบขา
2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการออกแบบกลไกพิเศษเพิ่มเติมในการทาภารกิจ
 วัสดุและอุปกรณ์
✦ สาหรับผู้จัดกิจกรรม
1. อุปกรณ์และจอภาพสาหรับฉายการจับเวลาในการประกอบสร้างและแข่งขัน
2. จอภาพสาหรับแสดง สถิติและผลการแข่งขันของทุกทีมในขณะที่ทาการแข่งขัน
3. คอมพิวเตอร์สาหรับการประมวลผล
4. นาฬิกาหรือโปรแกรมจับเวลา
5. เครื่องพิมพ์ (Printer) และกระดาษขนาด A4
6. แบบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แบบลงทะเบียน , แบบบันทึกคะแนน, แบบสรุปผลการแข่งขัน ฯลฯ
สามารถพิมพ์ได้จากในระบบของ https://www.sillapa.net/
7. อุปกรณ์สนามตามกติกาข้อสนามแข่งขัน
✦ สาหรับผู้เข้าแข่งขัน
1. ชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของหุ่นยนต์
2. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมและนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ระหว่างการแข่งขันรวมทั้ง ตัว
กาเนิดพลังงาน (Battery)
3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่สารองมาด้วย คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือจัดหามา
ทดแทนไม่ว่าในกรณีใด ๆ
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 กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน
1. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน
2. ก่อนเข้าพื้นที่แข่งขันกรรมการจะตรวจวัสดุที่นามาสร้างหุ่นยนต์
3. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าพื้นที่ในส่วนของสนามแข่งขันได้ จนกว่ากรรมการจะอนุญาต
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ในพื้นที่การแข่งขัน
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนาหุ่นยนต์ออกจากพื้นที่จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้น
6. คณะกรรมการจะทาการตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบ โดยให้แต่ละทีม
เตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น
7. ไม่อนุญาตให้กระทาการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ ในระหว่างการ
แข่งขัน
8. ห้ามมิให้ผู้แข่งขันขึ้นไปบนสนามแข่งขัน
9. หากมีการกระทาผิดกฎข้อบังคับ กรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันในรอบดังกล่าวได้
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน
2. ผู้เข้าแข่งขันตรวจอุปกรณ์และเข้าไปนั่งในพื้นที่สาหรับการสร้างหุ่นยนต์ตามที่กรรมการกาหนด
3. กรรมการชี้แจงกฎกติกา
4. นักเรียนทาการสร้างหุ่นยนต์โดยใช้เวลา 5 ชัว่ โมง
5. เมื่อหมดเวลาการสร้างหุน่ ยนต์ ให้นาหุ่นยนต์ส่งให้กรรมการตรวจขนาดและทาสัญลักษณ์บนหุ่นยนต์
ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน วางไว้ที่จุดกรรมการกาหนด
6. กรรมการชี้แจงลาดับการแข่งขัน
7. เริ่มทาการแข่งขันตามลาดับ
8. เมื่อทีมแข่งขันเสร็จในแต่ละรอบให้กรรมการแจ้งผลสถิติการแข่งขันให้ทีมพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับทราบ
สถิติการแข่งขันและกรรมการทาการบันทึกสถิติสาหรับใช้ในการคิดคะแนนต่อไป
9. เมื่อทุกทีมเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรอบให้นาหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ทีก่ าหนด จนกว่า
คณะกรรมการจะประกาศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้งพร้อมกัน
 สถานที่จัดกิจกรรม
1. สถานที่นั่งสาหรับการสร้าง
2. ให้ทาการแข่งขันในอาคารในร่ม หรือพื้นที่ซึ่งมีลักษณะภายในอาคาร (indoor) มีขนาดกว้าง-ยาว
กว้างขวางพอที่จะจัดการแข่งขันได้ มีแสงสว่างคงที่
 คณะกรรมการ
1. กรรมการวิชาการ
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
2. กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบันทึกคะแนน
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
3. กรรมการจัดลาดับและเรียกทีมเข้าแข่งขัน
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
4. กรรมการรายงานตัวและประมวลผลคะแนน
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
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5. กรรมการจับเวลา
6. คณะทางานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้จัดกิจกรรม

อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม

 กฎข้อบังคับหุ่นยนต์
1. แต่ละทีมสามารถสร้างหุน่ ยนต์ได้ 2 ตัว (ใช้แข่งขันจริง 1 ตัว ใช้เป็นตัวสารอง 1 ตัว)
2. ไม่จากัดชนิดของมอเตอร์ แต่ใช้มอเตอร์ไม่เกิน 5 ตัว
3. หุ่นยนต์ต้องมีขนาดเมื่อขยายสุด ความกว้างไม่เกิน 20 ซม. ความยาวไม่เกิน 30 ซม. และสูง ไม่เกิน
24 ซม. มีน้าหนักโดยรวมอุปกรณ์ทุกอย่างทั้งแบตเตอรี่และชุดรีโมท(รวมสายไฟ) ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม
4. การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์จะต้องเคลื่อนไหวเสมือนการก้าวเดิน
5. หุ่นยนต์จะต้องบังคับจากรีโมทคอนโทรลแบบมีสายเท่านั้น ระหว่างการแข่งขันห้ามสายรีโมทสัมผัส
พื้นสนาม
6. แบตเตอรี่ที่ใช้ในการแข่งขันไม่จากัดชนิดของแบตเตอรี่แต่จะต้องไม่เกิน 7.4 v
7. ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการแข่งขัน ใช้วัสดุที่ทาโครงสร้างหุ่นยนต์ได้อย่างไม่จากัด เช่น
พลาสติก ไม้ และโลหะ เป็นต้น หรือวัสดุที่ขึ้นเป็นรูปทรงเพื่อใช้งานทัว่ ไป เช่น ท่อทรงกระบอก(ทัง้
แบบกลวงและตัน) ท่อ PVC หรืออลูมิเนียมฉากแบบเป็นเส้นยาว สามารถใช้ได้ โดยโครงสร้างของ
หุ่นยนต์ให้นามาสร้าง ตัด เจาะ ประกอบ ที่สนามการแข่งขัน วัสดุที่นามาใช้จะต้องไม่ทาให้สนาม
เสียหาย มิให้นาวัสดุสาเร็จรูปแล้วมาใช้สร้างหุ่นยนต์ เช่น วัสดุขึ้นรูปจากเครื่องพิมพ์ 3D แผ่นเพลท
พลาสติกเจาะรู เหล็กฉากสาหรับยึดอุปกรณ์หุ่นยนต์ พลาสติกฉากรวมทั้งบล็อกพลาสติกสาเร็จรูป
แบบอเนกประสงค์ของหุ่นยนต์บางชนิด ไม่สามารถเจาะรูวัสดุรวมทั้งร่างแบบลงบนวัสดุมาล่วงหน้าได้
 สนามแข่งขัน
1. สนามที่ใช้ในการแข่งขัน มีความยาว 240 ซม. กว้าง 120 ซม.
2. แผงกั้นรอบสนามบาสเกตบอลทั้ง 4 ด้าน สามารถทาได้โดยใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด แผ่นลังกระดาษ
หรือแผงโปร่งใส สูง 40 ซม.
3. เส้นผ่านศูนย์กลางของห่วงบาสเกตบอล 18 ซม. อยู่เหนือพื้นสนาม 24 ซม. แปูนบาสเกตบอลมี
ขนาด กว้าง 30 ซม. สูง 20 ซม.
4. ลูกปิงปองสีส้มจะใช้เป็นลูกบาสเกตบอล
5. ไฟล์สนามสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.sillapa.net/
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 ภารกิจ
แต่ละทีมใช้หุ่นยนต์ 1 ตัว ลงทาการแข่งขัน หุ่นยนต์แต่ละทีมมีหน้าที่ในการเก็บลูกบอลและโยนลูก
บอลลงห่วงของฝุายตรงข้าม ทีมที่มีคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆ ละ
3 นาที
 รูปแบบการแข่งขัน
1. การแข่งขันรอบแรกเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมด (League หรือ Round Robin
Tournament) ซึ่งการจัดสายการแข่งขันนั้นจะใช้วิธกี ารจับฉลาก และจัดสายก็ต่อเมื่อแต่ละทีมส่ง
หุ่นยนต์ให้กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของหุ่นยนต์เบื้องต้น โดยกรรมการจะตรวจสอบว่าสามารถให้
แข่งขันได้หรือไม่โดยตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
- เดินได้หรือไม่
- สามารถโยนลูกบอลได้หรือไม่
หากทาหุ่นยนต์ 2 ตัวก็จะต้องผ่านทั้ง 2 ตัว หากไม่ผ่าน 1 ตัว ก็ใช้แข่งได้เพียงตัวเดียว
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

หุ่นยนต์หน้า 22

หากทีมที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นนี้จะไม่ได้รับการจับฉลากแบ่งกลุ่มแข่งขันและจะถือว่าเข้าร่วมการ
แข่งขัน
2. รอบสองเป็นการแข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก (Elimination Knock-Out Tournament)
3. จานวนทีมในแต่ละสายต้องมีไม่น้อยกว่า 3 ทีม และไม่เกิน 5 ทีม
ตัวอย่างการแบ่งสาย
จานวนทีม
จานวนสาย
หมายเหตุ
2
แข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก
3
A
แข่งแบบพบกันหมด จัดอันดับคะแนนหาผู้ชนะเลิศ
4
A
แข่งแบบพบกันหมด จัดอันดับคะแนนหาผู้ชนะเลิศ
5
A
แข่งแบบพบกันหมด จัดอันดับคะแนนหาผู้ชนะเลิศ
6
A,B
A=3 ทีม / B=3 ทีม /แข่งแบบพบกันหมด (มีรอบ 2)
7
A,B
A=4 ทีม / B=3 ทีม /แข่งแบบพบกันหมด (มีรอบ 2)
8
A,B
A=4 ทีม / B=4 ทีม /แข่งแบบพบกันหมด (มีรอบ 2)
จานวนทีม
จานวนสาย
หมายเหตุ
9
A,B
A=5 ทีม / B=4 ทีม /แข่งแบบพบกันหมด (มีรอบ 2)
10
A,B
A=5 ทีม / B=5 ทีม /แข่งแบบพบกันหมด (มีรอบ 2)
11
A,B,C
A=4 ทีม / B=4 ทีม / C=3 ทีม /แข่งแบบพบกันหมด
(มีรอบ 2)
12
A,B,C
A=4 ทีม / B=4 ทีม / C=4 ทีม /แข่งแบบพบกันหมด
(มีรอบ 2)
การแข่งขันในรอบที่ 2 เป็นการแข่งขันแบบแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก
กรณี มี 2 สาย คือ สาย A และ สาย B
คู่ที่
ทีม
1 1 A พบ 2 B
2 1 B พบ 2 A
3 ผู้แพ้คู่ที่ 1 พบ ผู้แพ้คทู่ ี่ 2
4 ผู้ชนะคู่ที่ 1 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 2
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กรณี มี 3 สาย คือ สาย A สาย B และ สาย C
คู่ที่
ทีม
1 1 A พบ 2 C
2 1 B พบ 2 A
3 1 C พบ 2 B
4 ผู้แพ้คู่ที่ 2 พบ ผู้แพ้คู่ที่ 3
5 ผู้แพ้คู่ที่ 1 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 4
6 ผู้ชนะคู่ที่ 1 พบ ผู้ชนะคูท่ ี่ 5
7 ผู้ชนะคู่ที่ 2 พบ ผู้ชนะคูท่ ี่ 3
8 ผู้แพ้คู่ที่ 6 พบ ผู้แพ้คทู่ ี่ 7
9 ผู้ชนะคู่ที่ 6 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 7
กรณี มี 4 สาย คือ สาย A สาย B สาย C และ สาย D
คู่ที่
ทีม
1 1 A พบ 2 D
2 1 B พบ 2 C
3 1 C พบ 2 B
4 1 D พบ 2 A
5 ผู้ชนะคู่ที่ 1 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 2
6 ผู้ชนะคู่ที่ 3 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 4
7 ผู้แพ้คู่ที่ 5 พบ ผู้แพ้คทู่ ี่ 6
8 ผู้ชนะคู่ที่ 5 พบ ผู้ชนะคู่ที่ 6

หมายเหตุ

ชิงอันดับ 3
ชิงชนะเลิศ

หมายเหตุ

รอบรองชนะเลิศ
รอบรองชนะเลิศ
ชิงอันดับ 3
ชิงชนะเลิศ

หากมีจานวนทีมมากกว่า 12 ทีมมากกว่าตัวอย่างนี้ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการในการจัดสาย
การแข่งขันโดยใช้รูปแบบดังตัวอย่างข้างต้น
 เวลาที่ต้องใช้
1. เวลาในการสร้างและทดสอบสนาม จานวน 5 ชั่วโมง
2. เวลาจัดการแข่งขันแต่ละทีมมีเวลา Setup 30 วินาที และใช้เวลาแข่งขันคู่ละ 6 นาที แบ่งเป็น 2 ครึ่งๆ
ละ 3 นาที เมื่อหมดเวลาแข่งขันในครึ่งเวลาแรก ให้เปลี่ยนแดนทันทีแล้วเริ่มทาการแข่งขันต่อ
 กติกาการแข่งขัน
1. เมื่อครบเวลา 5 ชั่วโมงในการสร้างหุ่นยนต์ ผู้เข้าแข่งขันส่งหุ่นยนต์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วนาไป
วางที่จดุ ที่กรรมการกาหนด
2. แต่ละทีมอาจมีหุ่นยนต์ 2 ตัว สาหรับการแข่งขัน 1 ตัว และตัวสารอง 1 ตัว
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3. เมื่อกรรมการเรียกทีมมาแข่งขันที่สนาม ผู้เข้าแข่งขันสามารถ ทาการ setup หุ่นยนต์ที่สนามแข่งขัน
โดยใช้เวลา 30 วินาที
4. การเริ่มต้นแข่งขัน หุ่นยนต์แต่ละทีมจะต้องวางในเขตโทษของตนเองและผู้ตัดสินจะวางลูกปิงปองที่
กึ่งกลางสนาม เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มแข่งขันจากกรรมการ หุ่นยนต์ทั้ง 2 ทีมจะต้องวิ่งแย่งลูกปิงปอง
แล้วโยนลงห่วงฝั่งตรงข้าม

5. หุ่นยนต์ไม่ควรครอบครองลูกปิงปองนานกว่า 5 วินาที กรรมการจะต้องออกเสียงนับ 1..2..3..4..5
ตามจังหวะเวลา 1 วินาที เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้ยิน หากผู้เข้าแข่งขันถือครองลูกปิงปองเกิน 5 วินาที
กรรมการจะให้สิทธิแก่ฝาุ ยตรงข้ามในการเริ่มต้นการแข่งขัน โดยการเริ่มต้นการแข่งขันกรณีนี้หุ่นยนต์
ทั้ง 2 ทีมจะต้องอยู่ในเขตโทษของตัวเองลูกปิงปองกรรมการวางทีก่ ลางสนาม เมื่อได้ยินสัญญาณ
เริ่มต้น ให้ทีมที่ได้เริ่มเล่นใหม่เดินไปที่ลูกปิงปองเมื่อมีการสัมผัสลูกปิงปองได้แล้ว อีกทีมถึงจะสามารถ
เคลื่อนที่ออกมาจากเขตโทษได้
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6. ทีมที่โยนลูกปิงปองลงในห่วงของฝุายตรงข้ามจะได้คะแนน 2 คะแนน หากลูกปิงปองกระดอนจากพื้น
หรือชนแปูนบาสเกตบอลแล้วลงห่วงถือว่าได้คะแนน 2 คะแนน แต่หากชนแผงกั้นรอบสนามแล้วลง
ห่วงกรณีนี้จะไม่ได้คะแนน
7. หากหุ่นยนต์เสียระหว่างการแข่งขัน ทีมที่มีหุ่นยนต์สารองก็สามารถนาหุ่นยนต์ตัวสารองมาทาการ
แข่งขันต่อ แต่หากทีมที่ไม่มีหุ่นยนต์สารองสามารถซ่อมแซมหุ่นยนต์ได้ ณ บริเวณสนามแข่งขัน แต่
การแข่งขันในสนามยังคงดาเนินต่อไปไม่หยุดเวลา (ทีม A ซ่อมหุ่นยนต์ ส่วนทีม B แข่งขันในสนาม)
การดาเนินการเปลี่ยนตัวหุ่นยนต์และขอซ่อมแซมหุ่นยนต์จะต้องได้รับการอนุญาตจากกรรมการตัดสิน
ก่อน
1.1 หลังจากมีการโยนลูกปิงปองลงห่วงได้แล้ว ให้ฝุายที่โดนโยนลงห่วงเริ่มเกมที่เขตโทษของ
ตัวเองโดย กรรมการวางลูกปิงปองที่เส้นเขตโทษ ฝุายตรงข้ามอยูท่ ี่เส้นเขตโทษของตัวเอง
เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มต้น ให้ทีมที่ได้เล่นเดินไปที่ลูกปิงปองเมื่อมีการสัมผัสลูกปิงปองได้แล้ว
อีกทีมถึงจะสามารถเคลื่อนที่ออกมาจากเขตโทษได้

8. ในขณะแข่งขันหุ่นยนต์ของทั้งสองฝุายเข้าสู่เขตโทษเกิน 5 วินาที จะได้รบั การเตือนจากกรรมการ
กรรมการจะให้สิทธิแก่ฝาุ ยตรงข้ามในการเริ่มต้นการแข่งขัน โดยการเริ่มต้นการแข่งขันกรณีนี้
หุ่นยนต์ทั้ง 2 ทีมจะต้องอยู่ในเขตโทษของตัวเอง ลูกปิงปองกรรมการวางที่กลางสนาม เมื่อได้ยิน
สัญญาณเริ่มต้น ให้ทีมทีไ่ ด้เริ่มเล่นใหม่เดินไปที่ลูกปิงปองเมื่อมีการสัมผัสลูกปิงปองได้แล้ว อีกทีม
ถึงจะสามารถเคลื่อนที่ออกมาจากเขตโทษได้
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9. การยิงลูกโทษ หากทีมใดได้รับการเตือน 2 ครั้ง (การเตือนมีสาเหตุจาก ครอบครองลูกปิงปองเกิน
5 วินาที , เข้าสู่เขตโทษเกิน 5 วินาที , เจตนาชนคู่ต่อสู่ ,เจตนาถ่วงเวลา ,หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของกรรมการว่าเหตุการณ์ใดที่สามารถจะมีการเตือนได้แต่ต้องแจ้งให้กับผู้เข้าแข่งขันทราบก่อน)
ฝุายตรงข้ามจะได้รับโอกาสเพื่อยิงลูกโทษ 1 ครั้ง หากลูกปิงปองถูกโยนลงในห่วงจะได้รับ 2
คะแนน หากโยนไม่ลงห่วงก็สามารถเล่นต่อได้เลย การยิงลูกโทษกรรมการจะวางลูกปิงปองไว้ที่
กึ่งกลางเส้นเขตโทษ เมื่อได้สัญญาณเริ่ม หุ่นยนต์ต้องเดินมาที่ลูกปิงปองเพื่อเริ่มยิงลูกโทษ ส่วน
ฝุายตรงข้ามให้รอที่เส้นกึง่ กลางสนาม เมื่อมีการสัมผัสลูกปิงปองแล้วสามารถเดินออกมาได้

10. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆละ 3 นาที ทีมทีม่ ีคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
หากเป็นการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่ม ทีมที่ชนะจะได้รับ 3 คะแนน เสมอ 1 คะแนน แพ้ 0 คะแนน
แต่หากเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก หากเสมอกัน ให้ต่อเวลาออกไป 2 นาที การจับเวลา
กรณีที่มีการหยุดเล่นเช่น การตั้งหุ่นตามจุดต่างๆ การยิงลูกโทษ กรณีเวลาจะหยุดและจะเริ่มจับ
เวลาอีกครั้งเมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น
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11. หากไม่มีคะแนนหรือคะแนนเท่ากันในการแข่งขันต่อเวลา จะตัดสินโดยการการโยนลูกปิงปองลง
ห่วงโดยไม่มีการปูองกัน ภายใน 1 นาที โดยกรรมการจะวางลูกปิงปองไว้ทกี่ ึ่งกลางเส้นเขตโทษ
และหุ่นยนต์อยู่ที่กึ่งกลางสนาม (หุ่นยนต์ฝุายตรงข้ามอยู่นอกสนาม) เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่ม
หุ่นยนต์ต้องเดินมาที่ลูกปิงปอง เพื่อเริ่มโยนลูกปิงปองลงห่วง(โยนได้ห่วงเดียวโดยก่อนเริ่ม
กรรมการว่าจะต้องโยนลงห่วงไหน) หากยิงไปแล้วไม่ลงแล้วลูกปิงปองกระเด้งไปทางทิศทางใดๆ
ในสนาม หุ่นยนต์จะต้องวิ่งไปเก็บเองแล้วโยนลงห่วง หากโยนลงห่วงกรรมการจะวางลูกปิงปองไว้
ที่กึ่งกลางเส้นเขตโทษ แล้วหุ่นยนต์ต้องรีบมาเล่นต่อ ภายใน 1 นาทีทีมที่โยนได้มากที่สดุ จะเป็นผู้
ชนะการแข่งขัน

12. สาหรับการกระทาอื่นที่ไม่ระบุไว้ในกติกา กรรมการตัดสินจะเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด และถือว่าการ
ตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
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กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับกลางชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
“หุ่นยนต์กู้ภัย”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ภาพจาลองสนามหุ่นยนต์
 สถานการณ์จาลอง
ณ ดินแดนอันห่างไกล ทีมหุ่นยนต์ได้รับภารกิจให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆ โดยการนาถุงยัง
ชีพไปวางไว้ในจุดทีก่ าหนด การขนย้ายถุงยังชีพต้องนาใส่หุ่นยนต์ไปได้เพียงครั้งเดียวและนาไปวางตามจุดที่ได้
กาหนดไว้ โดยหุ่นยนต์ตอ้ งเคลื่อนที่อยู่ในพื้นที่สีขาว หรือ Safe zone และไม่ข้ามไปในเขตอันตราย หรือเขต
เส้นสีดา เมื่อทาภารกิจเสร็จเรียบร้อยหุ่นยนต์จะต้องไปที่จุด START
 จุดมุ่งหมายการเรียนรู้
1. เพื่ อให้นัก เรี ยนได้ ศึ กษาเรื่อ งการออกแบบหุ่นยนต์ ให้ทาภารกิจ โดยอัต โนมัติ โ ดยการประยุ กต์ ใ ช้
การเขียนโปรแกรมควบคุมกล่องสมองกลในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
2. เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่โดยการคานวณรอบของล้อ
3. เพื่อศึกษากลไกในการปล่อยถุงยังชีพตามภารกิจ
 วัสดุและอุปกรณ์
✦ สาหรับผู้จัดกิจกรรม
1. อุปกรณ์และจอภาพสาหรับฉายการจับเวลาในการประกอบสร้างและแข่งขัน
2. จอภาพสาหรับแสดง สถิติและผลการแข่งขันของทุกทีมในขณะที่ทาการแข่งขัน
3. คอมพิวเตอร์สาหรับการประมวลผล
4. นาฬิกาหรือโปรแกรมจับเวลา
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5. เครื่องพิมพ์ (Printer) และกระดาษขนาด A4
6. แบบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แบบลงทะเบียน , แบบบันทึกคะแนน, แบบสรุปผลการแข่งขัน ฯลฯ
สามารถพิมพ์ได้จากในระบบของ https://www.sillapa.net/
7. อุปกรณ์สนามตามกติกาข้อสนามแข่งขัน
✦ สาหรับผูเ้ ข้าแข่งขัน
1. ชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของหุ่นยนต์
2. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมและนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ระหว่างการแข่งขันรวมทั้ง ตัว
กาเนิดพลังงาน (Battery)
3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่สารองมาด้วย คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือจัดหามา
ทดแทนไม่ว่าในกรณีใด ๆ
 กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน
1. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน
2. ก่อนเข้าพื้นที่แข่งขันกรรมการจะตรวจวัสดุที่นามาสร้างหุ่นยนต์
3. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าพื้นที่ในส่วนของสนามแข่งขันได้ จนกว่ากรรมการจะอนุญาต
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ในพื้นที่การแข่งขัน
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนาหุ่นยนต์ออกจากพื้นที่จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้น
6. คณะกรรมการจะทาการตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบ โดยให้แต่ละทีม
เตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น
7. ไม่อนุญาตให้กระทาการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ ในระหว่างการ
แข่งขัน
8. ห้ามมิให้ผู้แข่งขันขึ้นไปบนสนามแข่งขัน
9. หากมีการกระทาผิดกฎข้อบังคับ กรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันในรอบดังกล่าวได้
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน
2. ผู้เข้าแข่งขันตรวจอุปกรณ์และเข้าไปนั่งในพื้นที่สาหรับการสร้างหุ่นยนต์ตามที่กรรมการกาหนด
3. กรรมการชี้แจงกฎกติกา และกรรมการตัดสินการแข่งขันต้องกาหนดเส้นทางและรูปแบบสนามให้
เสร็จสิ้น ภายในเวลา 1 ชั่วโมงหลังจากอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันประกอบหุ่นยนต์
4. นักเรียนทาการสร้างหุ่นยนต์โดยใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
5. เมื่อหมดเวลาการสร้างหุน่ ยนต์ ให้นาหุ่นยนต์ส่งให้กรรมการตรวจขนาดและทาสัญลักษณ์บนหุ่นยนต์
ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน วางไว้ที่จุดกรรมการกาหนด
6. กรรมการชี้แจงลาดับการแข่งขัน
7. เริ่มทาการแข่งขันตามลาดับ
8. เมื่อทีมแข่งขันเสร็จในแต่ละรอบให้กรรมการแจ้งผลสถิติการแข่งขันให้ทีมพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับทราบ
สถิติการแข่งขันและกรรมการทาการบันทึกสถิติสาหรับใช้ในการคิดคะแนนต่อไป
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9. เมื่อทุกทีมเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรอบให้นาหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ทีก่ าหนด จนกว่า
คณะกรรมการจะประกาศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้งพร้อมกัน
 สถานที่จัดกิจกรรม
1. สถานที่นั่งสาหรับการสร้าง
2. ให้ทาการแข่งขันในอาคารในร่ม หรือพื้นที่ซึ่งมีลักษณะภายในอาคาร (indoor) มีขนาดกว้าง-ยาว
กว้างขวางพอที่จะจัดการแข่งขันได้ มีแสงสว่างคงที่
 คณะกรรมการ
1. กรรมการวิชาการ
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
2. กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบันทึกคะแนน
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
3. กรรมการจัดลาดับและเรียกทีมเข้าแข่งขัน
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
4. กรรมการรายงานตัวและประมวลผลคะแนน
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
5. กรรมการจับเวลา
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
6. คณะทางานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้จัดกิจกรรม
 กฎข้อบังคับหุ่นยนต์
1. ขนาดของหุ่นยนต์เมื่อขยายเต็มที่ต้องมีขนาดไม่เกิน 200 มม. × 200 มม. ไม่มีข้อจากัดด้านน้าหนัก
และความสูง
2. หุ่นยนต์ต้องทางานโดยอัตโนมัติเท่านั้น (ไม่มีการใช้รีโมทคอนโทรล)
3. อนุญาตให้ใช้แผงวงจรควบคุม (Microcontroler) เพียง 1 แผงเท่านั้น
4. ไม่จากัดจานวนมอเตอร์และเซนเซอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
5. ให้ใช้กาลังไฟฟูาได้ไม่เกิน 12 โวลต์ (ไม่เกิน 13.5 โวลต์ ขณะชาร์ตแบตเต็ม) หรือ ถ่าน AA 1.5 โวลต์ ได้ไม่เกิน
8 ก้อน
6. ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการแข่งขัน ใช้วัสดุที่ทาโครงสร้างหุ่นยนต์ได้อย่างไม่จากัด เช่น
พลาสติก ไม้ แผ่นพลาสวูด โลหะ วัสดุขึ้นรูปจากเครื่องพิมพ์ 3D แผ่นเพลทพลาสติกเจาะรู เป็นต้น
สามารถใช้ได้ โดยโครงสร้างของหุ่นยนต์แยกชิ้นส่วนมาแล้วนามาประกอบที่สนามแข่งขัน
7. หุ่นยนต์จะต้องสร้างขึ้นหรือประกอบโดยผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น ส่วนหุ่นยนต์ที่สร้างจากชิ้นส่วนบริค (เล
โก้) สามารถใช้แข่งขันได้
8. ห้ามใช้ ช่องสัญญาณสื่อสารทุกชนิด เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่างการแข่งขัน
9. หุ่นยนต์ของแต่ละทีมต้องทางานอัตโนมัติและสามารถผ่านภารกิจได้ด้วยตัวเอง ไม่อนุญาตให้ใช้ การ
ควบคุมหุ่นด้วยวิธกี ารอืน่ ได้แก่ การสื่อสารผ่านวิทยุต่าง ๆ เครื่องมือรีโมทคอนโทรล และการใช้สาย
เชื่อมต่อ ทีมที่ฝุาฝืนกฎนีจ้ ะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันนัดนั้น และต้องออกจากการแข่งขันทันที
10. หุ่นยนต์อาจได้รับความเสียหายในขณะแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องตรวจสอบและปูองกันด้วยตนเอง
11. ควรระวังเรื่องแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน ควรเก็บไว้ในถุงนิรภัยเพื่อปูองกันอันตรายจากการลัดวงจร
และสารเคมีรั่วไหล
 สนามแข่งขัน
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1. สนามแข่งในระดับเขตพื้นที่มีขนาดความกว้างประมาณ 120 ซม.ยาว 240 ซม. หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่
กับการวางแผ่นลายสนามของกรรมการ ไม่มีขอบสูงรอบสนาม พื้นสนามเป็นสีขาว เส้นทางเดินของ
หุ่นยนต์เป็นสีขาว มีขอบสีดาขนาดความกว้าง 20 มม.(บวกลบไม่เกิน 5 มม)
2. สนามแข่งในระดับภาค มีขนาดความกว้างประมาณ 120 ซม.ยาว 240 ซม. หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับ
การวางแผ่นลายสนามของกรรมการ ไม่มีขอบสูงรอบสนาม พื้นสนามเป็นสีขาว เส้นทางเดินของ
หุ่นยนต์เป็นสีขาว มีขอบสีดาขนาดความกว้าง 20 มม.(บวกลบไม่เกิน 5 มม)
3. แผ่นลายสนาม กาหนดให้มีจานวน 10 ลายหลัก แต่ละแผ่นมีขนาด 30 ซม. X 30 ซม.

4. แผ่นจุดลายจุด Check Point กาหนดให้มีจานวน 4 ลายหลัก แต่ละแผ่นมีขนาด 30 ซม. X 30 ซม.
(สติ๊กเกอร์สีเหลืองขนาด 50 มม x50 มม) กาหนดให้เลือกวางในสนามจานวน 2 แผ่น

ตัวอย่างแผ่นลายจุด Check Point
5. แผ่นจุดปล่อยถุงยังชีพ กาหนดให้มจี านวน 2 ลายหลัก แต่ละแผ่นมีขนาด 30 ซม. X 30 ซม.
กาหนดให้วางในสนามจานวน 4 แผ่น
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6. การติดตั้งสนามกรรมการจะต้องติดตั้งสนามให้เกิดรอยแยกระหว่างแผ่นน้อยที่สุดอาจมีการยึดหรือ
ตรึงแต่ละแผ่น หากมีรอยแยกของสนามระหว่างแผ่นลายสนามให้ถือเป็นอุปสรรคระหว่างการแข่งขัน
7. การวางลายสนาม กรรมการควรวางให้มีเส้นสีดาอยู่รอบสนาม
8. ถุงยังชีพมีลักษณะเป็นทรงลูกบาศก์ ขนาดความกว้าง x ยาว x สูง เท่ากันทุกด้าน
ด้านละ 1.5 - 2 เซนติเมตร และมีน้าหนักแต่ละชิน้ ไม่เกิน 100 กรัม

9. อุปสรรค
1. หลุมดา เรียกว่า แผ่นหลุมดา ดังรูป

แผ่นหลุมดา มีความหมายได้ 2 ประเภทดังนี้ คือ
1. เป็นอุปสรรคของการสนามแข่งขันประเภท หุ่นยนต์ห้ามเดินผ่าน
2. เป็นอุปสรรคของการสนามแข่งขันประเภท หุ่นยนต์เดินผ่านได้
โดยกรรมการจะต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบในช่วงแจ้งกติกาก่อนว่าแผ่นไหนเป็นแบบเดิน
ผ่านได้หรือแบบเดินผ่านไม่ได้ ทั้งนี้ในสนามอาจมีแผ่นหลุมดาทั้ง 2 ประเภทอยู่ในสนาม
เดียวกันได้ หรือมีประเภทเดียวในสนามก็ได้
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2. ลูกระนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 5 -10 มม. จานวน 7 อันวางอยู่บนแผ่นลาย
สนาม

ตำแหน่งยึดตะเกียบ

3. สะพาน ที่มีความสูง 5 ซ.ม .(บวกลบไม่เกิน 2 เซนติเมตร ดังรูป

4. อุปสรรคแต่ละระดับมีดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา มีอุปสรรคเป็นหลุมดา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีอุปสรรคเป็นหลุมดาและลูกระนาด
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอุปสรรคเป็นหลุมดา ลูกระนาด และสะพาน
*** ข้อแตกต่างระหว่างระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
คือลายสนามและขนาดของอุปสรรค
ภาพจาลองสนามหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษา
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ภาพจาลองสนามหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพจาลองสนามหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ภารกิจ
หุ่นยนต์จะต้องบรรจุถุงยังชีพก่อนเดินออกจากจุด STRAT โดยสามารถบรรจุได้ตามความต้องการและ
ไม่เกินจานวน 10 ชิ้น เดินไปตามเส้นทางที่กาหนด โดยส่วนล้อของหุ่นยนต์จะต้องไม่มีการคร่อมเส้นหรือพื้นที่
สีดา และทาการขนย้ายวัสดุ (ถุงยังชีพ) ไปวางในพื้นที่ต่างๆ ที่กรรมการกาหนด เมื่อทาภารกิจครบแล้วหุ่นยนต์
จะต้องเดินกลับไปยังจุด START
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 รูปแบบการแข่งขัน
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน อาจจะใช้การแข่งขันดังนี้
1. แข่งขัน 2 ครั้ง แล้วนาคะแนนครั้งที่ดีที่สุด หรือ คะแนนจาก 2 ครั้งมารวมกันแล้วหาผู้ชนะ โดย
- จับสลากลาดับการแข่งขันของแต่ละทีม หรือใช้ลาดับจากระบบ https://www.sillapa.net/
- ให้ผู้แข่งขันลงสนามทาภารกิจครั้งละ 1 ทีม (กรรมการจะจับเวลาการทาภารกิจของแต่ละทีม)
2. แข่งขันแบบเป็นรอบ
การแข่งขันในรอบแรก เป็นการทาภารกิจแข่งกับเวลา ใช้สถิติของแต่ละทีมจัดลาดับเข้าสู่รอบสอง
- จับสลากลาดับการแข่งขันของแต่ละทีม แต่ละทีมแข่ง 2 ครั้ง เอาคะแนนที่ดีที่สุด หรือ คะแนน
จาก 2 ครั้งมารวมกัน แล้วจัดอันดับเข้ารอบสอง
- ให้ผู้แข่งขันลงสนามทาภารกิจครั้งละ 1 ทีม (กรรมการจะจับเวลาการทาภารกิจของแต่ละทีม)
การแข่งขันในรอบ 2 ใช้สถิติการแข่งขันของแต่ละทีมในรอบแรก มาเรียงลาดับเข้าสายแข่งขัน
- ใช้การแข่งขันแบบแพ้คัดออกไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ (Elimination Knock-Out Tournament)
หรือการแข่งขันในรอบ 2 อาจใช้การแข่งขันแบบแข่งกับตัวเองอีกทีมละ 2 ครั้งแล้วนาคะแนนมาจัด
อันดับหาผู้ชนะเลิศ
กรณี แข่งขัน 2 ครั้ง ช่วงเวลาระหว่างการหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในครั้งที่ 1 ถึงก่อนเริ่มเก็บหุ่นยนต์ในครั้ง
ที่ 2 ควรให้เวลาผู้เข้าแข่งขันปรับปรุงหุ่นยนต์อย่างน้อย 30 นาที
และกรณีที่ใช้การแข่งขันแบบเป็นรอบๆ ช่วงกรรมการเปลี่ยนสนามใหม่หรือเปลี่ยนตาแหน่งวางถุงยัง
ชีพแต่ละครั้งจะให้เวลาผูเ้ ข้าแข่งขันปรับปรุงหุ่นยนต์อย่างน้อย 30 นาที
 เวลาที่ต้องใช้
1. เวลาในการสร้างและทดสอบสนาม จานวน 3 ชัว่ โมง
2. เวลาจัดการแข่งขันแต่ละทีมมีเวลา Setup 1 นาที และใช้เวลาแข่งขันทีมละ 3 นาที
 กติกาการแข่งขัน
1. เมื่อครบเวลา 3 ชัว่ โมงในการสร้างและทดสอบหุ่นยนต์ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งหุ่นยนต์เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติ แล้วนาไปวางที่จุดที่กรรมการกาหนด
2. เมื่อกรรมการเรียกทีมมาแข่งขันที่สนาม ผู้เข้าแข่งขันสามารถทาการ setup หุ่นยนต์ที่สนามแข่งขัน
โดยใช้เวลา 1 นาที ผู้เข้าแข่งขันจะต้องบรรจุถุงยังชีพได้ตามความต้องการและไม่เกินจานวน 10 ชิ้น
โดยบรรจุได้ครั้งเดียว
3. เมื่อจะเริ่มแข่งขัน หุ่นยนต์จะถูกนาไปวางยังจุด Start เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขัน
กดปุุมเริ่มการทางานของหุ่นยนต์ เพื่อให้หุ่นยนต์ทางานตามภารกิจทีก่ าหนด จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้า
แข่งขันสัมผัสหุ่นยนต์ ถ้าสัมผัสหุ่นยนต์ กรรมการจะบังคับRetry
4. หุ่นยนต์ทาการเคลื่อนที่ไปในสนามผ่านจุด Checkpoint ที่กาหนด ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคะแนน 15
คะแนน
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- จุด Check Point มีจานวน 2 จุด
- การผ่านจุด Check Point หมายถึง ส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ทับจุด Check Point
- เมื่อมีการผ่านจุด Check Point และได้คะแนนไปแล้วหากมีการเดินผ่านจุด Check Point ที่
ได้คะแนนไปแล้วอีกครั้ง กรณีนี้จะไม่ได้รับคะแนนในจุดนี้อีกครั้ง
5. เมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปถึงพื้นที่ปล่อยถุงยังชีพที่กาหนด และสามารถปล่อยถุงยังชีพในพื้นที่ที่กาหนด
ได้ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคะแนน 15 คะแนน กรรมการจะทาการนับคะแนนไว้ และคะแนนจะไม่ถูก
ล้าง เมื่อมีการ Retry เกิดขึ้น ในการ Retry ไม่อนุญาตให้เก็บถุงยังชีพที่ปล่อยแล้วกลับมาทาภารกิจ
อีกครั้ง
6. เมื่อมีการ Retry ผู้เข้าแข่งขันต้องกลับไปเริ่มต้นที่จุด Start ทุกครั้ง (ไม่สามารถบรรจุถุงยังชีพเพีมได้)
7. เมื่อมีการเริ่มต้นการทางานใหม่ แล้วหุ่นยนต์นาถุงยังชีพไปวางที่จดุ เดิม จะไม่นับคะแนนเพิ่ม
8. ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอหยุดการแข่งขันได้ตลอดเวลา แต่จะนับเวลาเป็น 3 นาที
9. ในการ Retry เวลาการแข่งขันยังคงเดินต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดการแข่งขัน(ไม่หยุดเวลา)
10. การนับคะแนนจะนับจากจานวน ถุงยังชีพที่วางถูกต้องตามจุด จานวน 4 จุด จุด Check Point 2 จุด
และกลับไปยังจุด START โดยจะนับคะแนนให้เมื่อทาภารกิจสาเร็จทันที
11. ในระหว่างหุ่นยนต์ทาภารกิจ
- หุ่นยนต์ห้ามสัมผัสเส้นสีดาของแผ่นลายสนามต่างๆ เกิน 5 วินาที หากเกิน 5 วินาที กรรมการจะ
บังคับ Retry หรือหากมีเจตนาในการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นสีดา กรณีนี้กรรมการ
จะบังคับ Retry
- อุปสรรคที่เป็นหลุมดา ในกรณีที่กรรมการระบุเป็นประเภทเดินผ่านได้ หุ่นยนต์จะต้องใช้เวลาใน
การเดินผ่านไม่เกิน 5 วินาที
- หากหุ่นยนต์ปล่อยถุงยังชีพผิดจากจุดที่กาหนดจะถือว่าเป็นอุปสรรคเพิ่มเติม กรรมการจะไม่เก็บ
ออกจากสนาม
- หากหุ่นยนต์หลุดออกจากสนาม กรรมการจะบังคับ Retry
12. ระยะเวลาการแข่งขัน 3 นาที คะแนนทั้งหมด 100 คะแนนดังนี้
- ทีมที่สามารถเคลื่อนที่ไปยังจุด Checkpoint ได้ จะได้รับคะแนนจุดละ 15 คะแนน
จานวน 2 จุด
- ทีมที่สามารถนาถุงยังชีพไปวางยังพื้นที่ทกี่ าหนดได้ถูกต้อง โดยถุงยังชีพต้องมีส่วนใดส่วน
หนึ่งอยู่ในพื้นที่ที่กาหนด ได้คะแนนจุดละ 15 คะแนน จานวน 4 จุด
- ทีมที่สามารถทาภารกิจได้ครบ (ได้ Checkpoint 2 จุด/ปล่อยถุงยังชีพได้ถูกต้อง 4 จุด)
แล้วหุ่นยนต์สามารถเดินกลับเข้าถึงจุด START และหยุดนิ่งที่จุด START โดยมีส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์อยู่
ที่จุด START ได้คะแนน 10 คะแนน
13. หุ่นยนต์ที่ได้คะแนนสูงสุด และได้เวลาดีที่สุด จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
14. ในกรณีที่หุ่นยนต์ใช้เวลาในการทาภารกิจที่เท่ากัน ให้นาคะแนนทั้ง 2 ครั้งมารวมกัน ทีมที่มีคะแนน
มากกว่าจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน แต่หากคะแนนเท่ากันอีก ให้นับจานวนครั้งที่ Retry ทีมที่มีจานวนครั้งในการ
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Retry น้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน หากจานวนครั้งในการ Retry เท่ากันอีก ให้จัดการแข่งขันใหม่เฉพาะ
ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน
15. ในกรณีที่หุ่นยนต์ที่เกิดการเสียหายระหว่างแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันสามารถซ่อมแซมได้ โดยกรรมการจะ
ไม่ทาการหยุดเวลาในการแข่งขัน แต่ไม่สามารถอัพโหลดโปรแกรมลงไปใหม่ได้ เมื่อซ่อมแซมเสร็จให้นา
หุ่นยนต์มาตั้งยังจุดเริ่มต้น (Start) เพื่อเริ่มการแข่งขันใหม่โดยก่อนปล่อยหุ่นยนต์จะต้องแจ้งกรรมการให้ทราบ
ก่อนทุกครั้ง
16. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
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กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับสูง ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
“หุ่นยนต์กู้ภัย”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ภาพจาลองสนามหุ่นยนต์
 สถานการณ์จาลอง
ดินแดนที่ยากเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทีมหุ่นยนต์จะต้องพบกับอุปสรรคที่ยาก
หุ่นยนต์จะต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยอัตโนมัติ โดยปราศจากการควบคุมและช่วยเหลือจาก
มนุษย์หุ่นยนต์ต้องมีความทนทานและฉลาดพอที่จะเดินทางขนย้ายอุปกรณ์ช่วยเหลือแต่ ละสีใส่หุ่นยนต์ไป
ได้ในครั้งเดียวและนาไปวางตามจุดที่ได้กาหนดไว้ โดยหุ่นยนต์ต้องเคลื่อนที่อยู่ในพื้นที่สีขาว หรือ safe
zone และไม่ข้ามไปในเขตอันตราย หรือเขตเส้นสีดา หลังจากที่ทาภารกิจส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือเสร็จแล้ว
หุ่นยนต์ต้องแสดงสัญลักษณ์ยกธงเพื่อเป็นการแสดงว่าได้ทาภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว
 จุดมุ่งหมายการเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการออกแบบหุ่นยนต์ให้ทาภารกิจโดยอัตโนมัติโดยการประยุกต์ใช้
การเขียนโปรแกรมควบคุมกล่องสมองกลในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
2. เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่โดยการคานวณรอบของล้อ
3. เพื่อศึกษากลไกในการปล่อยอุปกรณ์ช่วยเหลือตามภารกิจ
4. เพื่อศึกษากลไกการสร้างอุปกรณ์ยกธง
 วัสดุและอุปกรณ์
✦ สาหรับผู้จัดกิจกรรม
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

อุปกรณ์และจอภาพสาหรับฉายการจับเวลาในการประกอบสร้างและแข่งขัน
จอภาพสาหรับแสดง สถิติและผลการแข่งขันของทุกทีมในขณะที่ทาการแข่งขัน
คอมพิวเตอร์สาหรับการประมวลผล
นาฬิกาหรือโปรแกรมจับเวลา
เครื่องพิมพ์ (Printer) และกระดาษขนาด A4
แบบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แบบลงทะเบียน , แบบบันทึกคะแนน, แบบสรุปผลการแข่งขัน ฯลฯ
สามารถพิมพ์ได้จากในระบบของ https://www.sillapa.net/
7. อุปกรณ์สนามตามกติกาข้อสนามแข่งขัน
✦ สาหรับผูเ้ ข้าแข่งขัน
1. ชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของหุ่นยนต์
2. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมและนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ระหว่างการแข่งขันรวมทั้ง ตัว
กาเนิดพลังงาน (Battery)
3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่สารองมาด้วย คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือจัดหามา
ทดแทนไม่ว่าในกรณีใด ๆ
 กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน
1. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน
2. ก่อนเข้าพื้นที่แข่งขันกรรมการจะตรวจวัสดุที่นามาสร้างหุ่นยนต์
3. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าพื้นที่ในส่วนของสนามแข่งขันได้ จนกว่ากรรมการจะอนุญาต
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ในพื้นที่การแข่งขัน
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนาหุ่นยนต์ออกจากพื้นที่จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้น
6. คณะกรรมการจะทาการตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบ โดยให้แต่ละทีม
เตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น
7. ไม่อนุญาตให้กระทาการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ ในระหว่างการ
แข่งขัน
8. ห้ามมิให้ผู้แข่งขันขึ้นไปบนสนามแข่งขัน
9. หากมีการกระทาผิดกฎข้อบังคับ กรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันในรอบดังกล่าวได้
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน
2. ผู้เข้าแข่งขันตรวจอุปกรณ์และเข้าไปนั่งในพื้นที่สาหรับการสร้างหุ่นยนต์ตามที่กรรมการกาหนด
3. กรรมการชี้แจงกฎกติกา และกรรมการตัดสินการแข่งขันต้องกาหนดเส้นทางและรูปแบบสนามฝีก
ซ้อมให้เสร็จสิ้น ภายในเวลา 1 ชั่วโมงหลังจากอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันประกอบหุ่นยนต์ (รูปแบบสนาม
ฝึกซ้อม ไม่ใช่ลายสนามแข่งจริงจริง)
4. นักเรียนทาการสร้างหุ่นยนต์โดยใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
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5. เมื่อหมดเวลาการสร้างหุน่ ยนต์ ให้นาหุ่นยนต์ส่งให้กรรมการตรวจขนาดและทาสัญลักษณ์บนหุ่นยนต์
ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน วางไว้ที่จุดกรรมการกาหนด กรรมการกาหนดรูปแบบสนามแข่งขันจริง
6. กรรมการชี้แจงลาดับการแข่งขัน
7. เริ่มทาการแข่งขันตามลาดับ
8. เมื่อทีมแข่งขันเสร็จในแต่ละรอบให้กรรมการแจ้งผลสถิติการแข่งขันให้ทีมพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับทราบ
สถิติการแข่งขันและกรรมการทาการบันทึกสถิติสาหรับใช้ในการคิดคะแนนต่อไป
9. เมื่อทุกทีมเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรอบให้นาหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ทีก่ าหนด จนกว่า
คณะกรรมการจะประกาศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้งพร้อมกัน
 สถานที่จัดกิจกรรม
1. สถานที่นั่งสาหรับการสร้าง
2. ให้ทาการแข่งขันในอาคารในร่ม หรือพื้นที่ซึ่งมีลักษณะภายในอาคาร (indoor) มีขนาดกว้าง-ยาว
กว้างขวางพอที่จะจัดการแข่งขันได้ มีแสงสว่างคงที่
 คณะกรรมการ
1. กรรมการวิชาการ
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
2. กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบันทึกคะแนน
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
3. กรรมการจัดลาดับและเรียกทีมเข้าแข่งขัน
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
4. กรรมการรายงานตัวและประมวลผลคะแนน
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
5. กรรมการจับเวลา
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
6. คณะทางานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้จัดกิจกรรม
 กฎข้อบังคับหุ่นยนต์
1. ขนาดของหุ่นยนต์เมื่อขยายเต็มที่ต้องมีขนาดไม่เกิน 200 มม. × 200 มม. ไม่มีข้อจากัดด้านน้าหนัก
และความสูง
2. หุ่นยนต์ต้องทางานโดยอัตโนมัติเท่านั้น (ไม่มีการใช้รีโมทคอนโทรล)
3. อนุญาตให้ใช้แผงวงจรควบคุม (Microcontroler) เพียง 1 แผงเท่านั้น
4. ไม่จากัดจานวนมอเตอร์และเซนเซอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
5. ให้ใช้กาลังไฟฟูาได้ไม่เกิน 12 โวลต์ (ไม่เกิน 13.5 โวลต์ ขณะชาร์ตแบตเต็ม) หรือ ถ่าน AA 1.5 โวลต์ ได้ไม่เกิน
8 ก้อน
6. ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการแข่งขัน ใช้วัสดุที่ทาโครงสร้างหุ่นยนต์ได้อย่างไม่จากัด เช่น
พลาสติก ไม้ แผ่นพลาสวูด โลหะ วัสดุขึ้นรูปจากเครื่องพิมพ์ 3D แผ่นเพลทพลาสติกเจาะรู เป็นต้น
สามารถใช้ได้ โดยโครงสร้างของหุ่นยนต์แยกชิ้นส่วนมาแล้วนามาประกอบที่สนามแข่งขัน
7. หุ่นยนต์จะต้องสร้างขึ้นหรือประกอบโดยผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น ส่วนหุ่นยนต์ที่สร้างจากชิ้นส่วนบริค
(เลโก้) สามารถใช้แข่งขันได้
8. ห้ามใช้ ช่องสัญญาณสื่อสารทุกชนิด เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่างการแข่งขัน
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9. หุ่นยนต์ของแต่ละทีมต้องทางานอัตโนมัติและสามารถผ่านภารกิจได้ด้วยตัวเอง ไม่อนุญาตให้ใช้ การ
ควบคุมหุ่นด้วยวิธกี ารอืน่ ได้แก่ การสื่อสารผ่านวิทยุต่าง ๆ เครื่องมือรีโมทคอนโทรล และการใช้สาย
เชื่อมต่อ ทีมที่ฝุาฝืนกฎนีจ้ ะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันนัดนั้น และต้องออกจากการแข่งขันทันที
10.เพื่อความปลอดภัยของผูเ้ ข้าแข่งขัน อนุญาตให้ใช้เลเซอร์คลาส 1 และ 2 เท่านั้น
11.บลูทูธคลาส 2,3 และ ZigBee เป็นการเชื่อมต่อไร้สายที่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันได้ นอกนั้นให้ปิด
การใช้งาน
12.หุ่นยนต์อาจได้รับความเสียหายในขณะแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องตรวจสอบและปูองกันด้วยตนเอง
13.ควรระวังเรื่องแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน ควรเก็บไว้ในถุงนิรภัยเพื่อปูองกันอันตรายจากการลัดวงจร
และสารเคมีรั่วไหล
 สนามแข่งขัน
1. สนามแข่งในระดับเขตพื้นที่มีขนาดความกว้างประมาณ 120 ซม.ยาว 240 ซม. หรือมากกว่านั้น
ขึ้นอยู่กับการวางแผ่นลายสนามของกรรมการ ไม่มีขอบสูงรอบสนาม พื้นสนามเป็นสีขาว เส้นทาง
เดินของหุ่นยนต์เป็นสีขาว มีขอบสีดาขนาดความกว้าง 20 มม.(บวกลบไม่เกิน 5 มม)
2. สนามแข่งในระดับภาค มีขนาดความกว้างประมาณ 120 ซม.ยาว 240 ซม. หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่
กับการวางแผ่นลายสนามของกรรมการ ไม่มีขอบสูงรอบสนาม พื้นสนามเป็นสีขาว เส้นทางเดิน
ของหุ่นยนต์เป็นสีขาว มีขอบสีดาขนาดความกว้าง 20 มม.(บวกลบไม่เกิน 5 มม)
3. แผ่นลายสนาม กาหนดให้มีจานวน 10 ลายหลัก แต่ละแผ่นมีขนาด 30 ซม. X 30 ซม.

4. แผ่นจุดลายจุด Check Point กาหนดให้มีจานวน 4 ลายหลัก แต่ละแผ่นมีขนาด 30 ซม. X 30 ซม.
(สติ๊กเกอร์สีเหลืองขนาด 50 มม x50 มม) กาหนดให้เลือกวางในสนามจานวน 2 แผ่น
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ตัวอย่างแผ่นลายจุด Check Point
5. แผ่นจุดปล่อยถุงยังชีพ 4 แผ่น แต่ละแผ่นมีขนาด 30 ซม. X 30 ซม.

6. การติดตั้งสนามกรรมการจะต้องติดตั้งสนามให้เกิดรอยแยกระหว่างแผ่นน้อยที่สุดอาจมีการยึดหรือ
ตรึงแต่ละแผ่น หากมีรอยแยกของสนามระหว่างแผ่นลายสนามให้ถือเป็นอุปสรรคระหว่างการแข่งขัน
7. การวางลายสนาม กรรมการควรวางให้มีเส้นสีดาอยู่รอบสนาม
8. ถุงยังชีพมีลักษณะเป็นทรงลูกบาศก์ ขนาดความกว้าง x ยาว x สูง เท่ากันทุกด้าน ด้านละ 1.5 - 2
เซนติเมตร และมีน้าหนักแต่ละชิ้นไม่เกิน 100 กรัม โดยมีทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีเหลือง สีเขียว สีน้าเงิน
สีแดง จานวน สีละ3 ชิ้น ทั้งนี้กรรมการจัดการแข่งขันจะต้องแจ้งขนาดที่จะใช้แข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขัน
ทราบก่อนวันแข่งขัน
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9. อุปสรรค
1. หลุมดา เรียกว่า แผ่นหลุมดา ดังรูป

แผ่นหลุมดา มีความหมายได้ 2 ประเภทดังนี้ คือ
1. เป็นอุปสรรคของการสนามแข่งขันประเภท หุ่นยนต์ห้ามเดินผ่าน
2. เป็นอุปสรรคของการสนามแข่งขันประเภท หุ่นยนต์เดินผ่านได้
โดยกรรมการจะต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบในช่วงแจ้งกติกาก่อนว่าแผ่นไหนเป็นแบบเดิน
ผ่านได้หรือแบบเดินผ่านไม่ได้ ทั้งนี้ในสนามจะมีแผ่นหลุมดาได้ประเภทเดียวเท่านั้น
3. ลูกระนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 5 -10 มม. จานวน 7 อันวางอยู่บนแผ่นลาย
สนาม
ตำแหน่งยึดตะเกียบ

4. สะพาน ที่มีความสูง 5 ซ.ม .(บวกลบไม่เกิน 2 เซนติเมตร ดังรูป
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5. อุปสรรคแต่ละระดับมีดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา มีอุปสรรคเป็นหลุมดา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีอุปสรรคเป็นหลุมดาและลูกระนาด
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอุปสรรคเป็นหลุมดา ลูกระนาด และสะพาน
*** ข้อแตกต่างระหว่างระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
คือลายสนามและขนาดของอุปสรรค
ภาพจาลองสนามหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษา

ภาพจาลองสนามหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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ภาพจาลองสนามหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ภารกิจ
หุ่นยนต์จะต้องบรรจุถุงยังชีพก่อนเดินออกจากจุด STRAT โดยสามารถบรรจุได้ตามความต้องการและ
ไม่เกินจานวนสีละ 3 ชิ้น เดินไปตามเส้นทางที่กาหนด โดยส่วนล้อของหุ่นยนต์จะต้องไม่มีการคร่อมเส้นหรือ
พื้นที่สีดา และทาการขนย้ายวัสดุ (ถุงยังชีพ) ไปวางในพื้นที่ต่างๆ ที่กรรมการกาหนด เมื่อทาภารกิจครบแล้ว
หุ่นยนต์จะต้องยกธงเพื่อแสดงสัญญาณเสร็จสิ้นภารกิจ
 รูปแบบการแข่งขัน
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน อาจจะใช้การแข่งขันดังนี้
1. แข่งขัน 2 ครั้ง แล้วนาคะแนนครั้งที่ดีที่สุด หรือ คะแนนจาก 2 ครั้งมารวมกันแล้วหาผู้ชนะ โดย
- จับสลากลาดับการแข่งขันของแต่ละทีม หรือใช้ลาดับจากระบบ https://www.sillapa.net/
- ให้ผู้แข่งขันลงสนามทาภารกิจครั้งละ 1 ทีม (กรรมการจะจับเวลาการทาภารกิจของแต่ละทีม)
2. แข่งขันแบบเป็นรอบ
การแข่งขันในรอบแรก เป็นการทาภารกิจแข่งกับเวลา ใช้สถิติของแต่ละทีมจัดลาดับเข้าสู่รอบสอง
- จับสลากลาดับการแข่งขันของแต่ละทีม แต่ละทีมแข่ง 2 ครั้ง เอาคะแนนที่ดีที่สุด หรือ คะแนน
จาก 2 ครั้งมารวมกัน แล้วจัดอันดับเข้ารอบสอง
- ให้ผู้แข่งขันลงสนามทาภารกิจครั้งละ 1 ทีม (กรรมการจะจับเวลาการทาภารกิจของแต่ละทีม)
การแข่งขันในรอบ 2 ใช้สถิติการแข่งขันของแต่ละทีมในรอบแรก มาเรียงลาดับเข้าสายแข่งขัน
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- ใช้การแข่งขันแบบแพ้คัดออกไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ (Elimination Knock-Out
Tournament)
หรือการแข่งขันในรอบ 2 อาจใช้การแข่งขันแบบแข่งกับตัวเองอีกทีมละ 2 ครั้งแล้วนาคะแนนมาจัด
อันดับหาผู้ชนะเลิศ
กรณี แข่งขัน 2 ครั้ง ช่วงเวลาระหว่างการหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในครั้งที่ 1 ถึงก่อนเริ่มเก็บหุ่นยนต์ในครั้ง
ที่ 2 ควรให้เวลาผู้เข้าแข่งขันปรับปรุงหุ่นยนต์อย่างน้อย 30 นาที
และกรณีที่ใช้การแข่งขันแบบเป็นรอบๆ ช่วงกรรมการเปลี่ยนสนามใหม่หรือเปลี่ยนตาแหน่งวางถุงยัง
ชีพแต่ละครั้งจะให้เวลาผูเ้ ข้าแข่งขันปรับปรุงหุ่นยนต์อย่างน้อย 30 นาที
 เวลาที่ต้องใช้
1. เวลาในการสร้างและทดสอบสนาม จานวน 3 ชัว่ โมง
2. เวลาจัดการแข่งขันแต่ละทีมใช้เวลาแข่งขันทีมละ 5 นาที ไม่มีการ Setup หุ่นยนต์
 กติกาการแข่งขัน
1. เมื่อครบเวลา 3 ชัว่ โมงในการสร้างและทดสอบหุ่นยนต์ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งหุ่นยนต์เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติ แล้วนาไปวางที่จุดที่กรรมการกาหนด หลังจากนั้นกรรมการจะทาการสุ่มสนามใหม่อีกครั้ง
หลังจากทุกทีมส่งหุ่นยนต์ครบ โดยทุกทีมจะได้แข่งลายสนามเหมือนกัน
2. เมื่อกรรมการเรียกทีมมาแข่งขันที่สนาม ผู้เข้าแข่งขันสามารถต้องบรรจุถุงยังชีพได้ตามความต้องการ
และไม่เกิน สีละ 3 ชิ้นรวมจานวน 12 ชิ้น โดยบรรจุได้ครั้งเดียว (สีเหลือง สีเขียว สีน้าเงิน สีแดง
จานวน สีละ3 ชิ้น)
3. เมื่อจะเริ่มแข่งขัน หุ่นยนต์จะถูกนาไปวางยังจุด Start เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขัน
กดปุุมเริ่มการทางานของหุ่นยนต์ เพื่อให้หุ่นยนต์ทางานตามภารกิจทีก่ าหนด จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้า
แข่งขันสัมผัสหุ่นยนต์ ถ้าสัมผัสหุ่นยนต์ กรรมการจะบังคับRetry
4. หุ่นยนต์ทาการเคลื่อนที่ไปในสนามผ่านจุด Checkpoint ที่กาหนด ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคะแนน 15
คะแนน
- จุด Check Point มีจานวน 2 จุด
- การผ่านจุด Check Point หมายถึง ส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ทับจุด Check Point
- เมื่อมีการผ่านจุด Check Point และได้คะแนนไปแล้วหากมีการเดินผ่านจุด Check Point ที่
ได้คะแนนไปแล้วอีกครั้ง กรณีนี้จะไม่ได้รับคะแนนในจุดนี้อีกครั้ง
5. หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปถึงพื้นที่ปล่อยถุงยังชีพที่กาหนด และสามารถปล่อยถุงยังชีพในพื้นที่ทกี่ าหนดได้ ผู้
เข้าแข่งขันจะได้รับคะแนน 15 คะแนน กรรมการจะทาการนับคะแนนไว้ และคะแนนจะไม่ถูกล้าง
เมื่อมีการ Retry เกิดขึ้น ในการ Retry ไม่อนุญาตให้เก็บถุงยังชีพที่ปล่อยแล้วกลับมาทาภารกิจอีกครั้ง
6. เมื่อมีการ Retry ผู้เข้าแข่งขันต้องกลับไปเริ่มต้นที่จุด start ทุกครั้ง
7. ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอหยุดการแข่งขันได้ตลอดเวลา แต่จะนับเวลาเป็น 5 นาที
8. ในการ Retry เวลาการแข่งขันยังคงเดินต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดการแข่งขัน (ไม่หยุดเวลา)
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9. การนับคะแนนจะนับจากจานวน ถุงยังชีพที่วางถูกต้องตามจุด จานวน 4 จุด จุด Checkpoint 2จุด
และทาการยกธงเพื่อแสดงการจบภารกิจและหยุดเวลา (การยกธงจะได้คะแนนเมื่อทาภารกิจ
สมบูรณ์) โดยจะนับคะแนนให้เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน
10. ในระหว่างหุ่นยนต์ทาภารกิจ
- หุ่นยนต์ห้ามสัมผัสเส้นสีดาของแผ่นลายสนามต่างๆ เกิน 5 วินาที หากเกิน 5 วินาที กรรมการจะ
บังคับ Retry หรือหากมีเจตนาในการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นสีดา กรณีนี้กรรมการ
จะบังคับ Retry
- อุปสรรคที่เป็นหลุมดา กรณีทกี่ รรมการระบุเป็นประเภทเดินผ่านได้ หุ่นยนต์จะต้องใช้เวลาในการ
เดินผ่านไม่เกิน 5 วินาที
- หากหุ่นยนต์ปล่อยถุงยังชีพผิดจากจุดที่กาหนดจะถือว่าเป็นอุปสรรคเพิ่มเติม กรรมการจะไม่เก็บ
ออกจากสนาม
- หากหุ่นยนต์หลุดออกจากสนาม หรือตกสะพาน กรรมการจะบังคับ Retry
11. ระยะเวลาการแข่งขัน 5 นาที คะแนนทั้งหมด 100 คะแนนดังนี้
- ทีมที่สามารถเคลื่อนที่ไปยังจุด Checkpoint ได้ จะได้รับคะแนน 15 คะแนน จานวน 2 จุด
- ทีมที่สามารถนาถุงยังชีพไปวางยังพื้นที่ทกี่ าหนดได้ถูกต้อง โดยถุงยังชีพต้องมีส่วนใดส่วน
หนึ่งอยู่ในพื้นที่ที่กาหนด ได้คะแนนจุดละ 15 คะแนน จานวน 4 จุด
- ทีมที่สามารถทาภารกิจได้ครบ (ได้ Checkpoint 2 จุด/ปล่อยถุงยังชีพได้ถูกต้อง 4 จุด)
และหุ่นยนต์ยกธงแสดงการสิ้นสุดภารกิจ ได้คะแนน 10 คะแนน (ธงติดตัง้ อยู่บนตัวหุ่นยนต์ มีกลไก
การยกขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจน)
12. หุ่นยนต์ที่ได้คะแนนสูงสุด และได้เวลาดีที่สุด จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
13. ในกรณีที่หุ่นยนต์ใช้เวลาในการทาภารกิจที่เท่ากัน ให้นาคะแนนทั้ง 2 ครัง้ มารวมกัน ทีมที่มีคะแนน
มากกว่าจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน แต่หากคะแนนเท่ากันอีก ให้นับจานวนครั้งที่ Retry ทีมที่มีจานวน
ครั้งในการ Retry น้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน หากจานวนครั้งในการ Retry เท่ากันอีก ให้
จัดการแข่งขันใหม่เฉพาะทีมที่มีคะแนนเท่ากัน
14. ในกรณีที่หุ่นยนต์ที่เกิดการเสียหายระหว่างแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันสามารถซ่อมแซมได้ โดยกรรมการจะ
ไม่ทาการหยุดเวลาในการแข่งขัน แต่ไม่สามารถอัพโหลดโปรแกรมลงไปใหม่ได้ เมื่อซ่อมแซมเสร็จให้
นาหุ่นยนต์มาตั้งยังจุดเริม่ ต้น (start position) เพื่อเริ่มการแข่งขันใหม่โดยก่อนปล่อยหุ่นยนต์จะต้อง
แจ้งกรรมการให้ทราบก่อนทุกครั้ง
15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
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กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

 สถานการณ์จาลอง
พระราม เคลื่อนทัพมาประชิดกรุงลงกา ตั้งทัพอยู่เชิงเขามรกต จึงได้ปรึกษาเหล่าขุนพล ขุนพล
จึงเสนอว่า ควรส่งสารไปบอกทศกัณฑ์ กรุงลงกาก่อน จึงสั่งองคตวานรลิ้นทองผู้เป็นบุตรพญาพาลีเป็นราชทูต
ถือสารไปเข้าเฝูาทศกัณฐ์ เมื่อองคตไปถึงประตูเมืองก็ตะโกนให้ยักษ์เฝูาประตูมาเปิดประตูพร้อมกับนิมิตกาย
ใหญ่โตบดบังพระอาทิตย์ทาให้กรุงลงกามืดมน ยักษ์ประตูเมืองไปรายงานทศกัณฐ์ ครั้นจะไปส่ง สาร ต้องผ่าน
อุปสรรค ๆ ต่าง จากทหารของทศกัณฑ์ แต่ในที่สุดก็บุกเข้าท้องพระโรงแล้วขดหางเป็นวงต่างตั่งนั่งสูงเสมอ
ทศกัณฐ์ แล้วอ่านสารจากพระราม ความว่า ถ้าทศกัณฐ์ยอมคืนนางสีดาสงครามจะไม่เกิด สันติสุขจะยังคงมีอยู่
ถ้วนหน้า
 จุดมุ่งหมายการเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการออกแบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบขา
2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการออกแบบกลไกพิเศษเพิ่มเติมในการทาภารกิจ
3. เพื่ อให้นัก เรี ยนได้ ศึ กษาเรื่อ งการออกแบบหุ่นยนต์ ให้ทาภารกิจ โดยอัต โนมัติ โ ดยการประยุ กต์ ใ ช้
การเขียนโปรแกรมควบคุมกล่องสมองกลในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
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 วัสดุและอุปกรณ์
✦ สาหรับผู้จัดกิจกรรม
1. อุปกรณ์และจอภาพสาหรับฉายการจับเวลาในการประกอบสร้างและแข่งขัน
2. จอภาพสาหรับแสดง สถิติและผลการแข่งขันของทุกทีมในขณะที่ทาการแข่งขัน
3. คอมพิวเตอร์สาหรับการประมวลผล
4. นาฬิกาหรือโปรแกรมจับเวลา
5. เครื่องพิมพ์ (Printer) และกระดาษขนาด A4
6. แบบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แบบลงทะเบียน , แบบบันทึกคะแนน, แบบสรุปผลการแข่งขัน ฯลฯ
สามารถพิมพ์ได้จากในระบบของ https://www.sillapa.net/
7. อุปกรณ์สนามตามกติกาข้อสนามแข่งขัน
 สาหรับผู้เข้าแข่งขัน
1. ชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของหุ่นยนต์
2. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมและนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ระหว่างการแข่งขันรวมทั้ง
ตัวกาเนิดพลังงาน (Battery)
3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่สารองมาด้วย คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือจัดหามา
ทดแทนไม่ว่าในกรณีใด ๆ
 กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน
1. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน
2. ก่อนเข้าพื้นที่แข่งขันกรรมการจะตรวจวัสดุที่นามาสร้างหุ่นยนต์
3. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าพื้นที่ในส่วนของสนามแข่งขันได้ จนกว่ากรรมการจะอนุญาต
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ในพื้นที่การแข่งขัน
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนาหุ่นยนต์ออกจากพื้นที่จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้น
6. คณะกรรมการจะทาการตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบ โดยให้แต่ละทีม
เตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น
7. ไม่อนุญาตให้กระทาการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ ในระหว่างการ
แข่งขัน
8. ห้ามมิให้ผู้แข่งขันขึ้นไปบนสนามแข่งขัน
9. หากมีการกระทาผิดกฎข้อบังคับ กรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันในรอบดังกล่าวได้
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน
2. ผู้เข้าแข่งขันตรวจอุปกรณ์และเข้าไปนั่งในพื้นที่สาหรับการสร้างหุ่นยนต์ตามที่กรรมการกาหนด
3. กรรมการชี้แจงกฎกติกา
4. นักเรียนทาการสร้างหุ่นยนต์และทดสอบสนามโดยใช้เวลา 3 ชั่วโมง
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5. เมื่อหมดเวลาการสร้างหุน่ ยนต์ ให้นาหุ่นยนต์ส่งให้กรรมการตรวจขนาดและทาสัญลักษณ์บนหุ่นยนต์
ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน วางไว้ที่จุดกรรมการกาหนด
6. กรรมการชี้แจงลาดับการแข่งขัน
7. เริ่มทาการแข่งขันตามลาดับ
8. เมื่อทีมแข่งขันเสร็จในแต่ละรอบให้กรรมการแจ้งผลสถิติการแข่งขันให้ทีมพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับทราบ
สถิติการแข่งขันและกรรมการทาการบันทึกสถิติสาหรับใช้ในการคิดคะแนนต่อไป
9. เมื่อทุกทีมเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรอบให้นาหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ทีก่ าหนด จนกว่า
คณะกรรมการจะประกาศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้งพร้อมกัน
 สถานที่จัดกิจกรรม
1. สถานที่นั่งสาหรับการสร้าง
2. ให้ทาการแข่งขันในอาคารในร่ม หรือพื้นที่ซึ่งมีลักษณะภายในอาคาร (indoor) มีขนาดกว้าง-ยาว
กว้างขวางพอที่จะจัดการแข่งขันได้ มีแสงสว่างคงที่
 คณะกรรมการ
1. กรรมการวิชาการ
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
2. กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบันทึกคะแนน
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
3. กรรมการจัดลาดับและเรียกทีมเข้าแข่งขัน
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
4. กรรมการรายงานตัวและประมวลผลคะแนน
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
5. กรรมการจับเวลา
อย่างน้อยจานวน 1 คนต่อ 1สนาม
6. คณะทางานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้จัดกิจกรรม
 กฎข้อบังคับหุ่นยนต์
1. การแข่งขันแต่ละทีมใช้หุ่นยนต์ 2 ตัว สาหรับการแข่งขัน
หุ่นยนต์ตัวที่ 1 หุ่นยนต์บังคับมือ (หุ่นยนต์แบบมีล้อ)
- หุ่นยนต์ทั้งแบบบังคับมือหรือแบบกึ่งอัตโนมัติ
- หุ่นยนต์ก่อนเริ่มการแข่งขันต้องมีความยาวไม่เกิน 25 ซม. กว้างไม่เกิน 25 ซม.
สูงไม่เกิน 25 ซม. ระหว่างการแข่งขันสามารถขยายขนาดได้ไม่จากัด
- ไม่จากัดน้าหนักของหุ่นยนต์
- ไม่จากัดจานวนของมอเตอร์และชนิดของมอเตอร์
- ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ทนี่ ามาใช้ในการแข่งขัน ใช้วสั ดุที่ทาโครงสร้างหุ่นยนต์ได้อย่างไม่จากัด
เช่น พลาสติก ไม้ แผ่นพลาสวูด โลหะ วัสดุขึ้นรูปจากเครื่องพิมพ์ 3D แผ่นเพลทพาสติก
เจาะรู เป็นต้น สามารถใช้ได้ โดยโครงสร้างของหุ่นยนต์แยกชิ้นส่วนมาแล้วนามาประกอบที่
สนามแข่งขัน
- การควบคุมหุ่นยนต์ สามารถทาได้โดยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายหรือมีสาย โดยแบบมีสาย
ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร สายต้องไม่ลากไปกับพื้น
- ไม่จากัดชนิดและจานวนของแหล่งจ่ายพลังงาน แต่แรงดันไฟฟูาของแหล่งจ่ายพลังงานที่ใช้
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ในหุ่นยนต์รวมต้องไม่เกิน 24 โวลต์ และไม่เกิน 25 โวลต์ ขนาดชาร์จเต็ม
หุ่นยนต์ตัวที่ 2 หุ่นยนต์อัตโนมัติ (หุ่นยนต์แบบขา)
- ขนาดของหุ่นยนต์ก่อนเริ่มการแข่งขันต้องมีความกว้างไม่เกิน 25 ซม. ยาวไม่เกิน 25 ซม.
และสูงไม่เกิน 25 ซม. ระหว่างการแข่งขันสามารถขยายขนาดได้ไม่จากัด
- ไม่จากัดน้าหนักของหุ่นยนต์
- การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์อัตโนมัติจะต้องเคลื่อนไหวเสมือนการก้าวเดิน
- หุ่นยนต์ต้องทางานโดยอัตโนมัติเท่านั้น (ไม่มีการใช้รีโมทคอนโทรล)
- อนุญาตให้ใช้แผงวงจรควบคุม (Microcontroller) ไม่จากัด
- ไม่จากัดจานวนมอเตอร์และเซนเซอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
- ไม่จากัดชนิดและจานวนของแหล่งจ่ายพลังงาน แต่แรงดันไฟฟูาของแหล่งจ่ายพลังงานที่ใช้
ในหุ่นยนต์รวมต้องไม่เกิน 24 โวลต์ และไม่เกิน 25 โวลต์ ขนาดชาร์จเต็ม
- ห้ามใช้เซนเซอร์ที่ติดเป็นแผ่นเดียวกับแผงวงจรหรือตัวโครงสร้างหุ่นยนต์ในการแข่งขัน คือ
เซนเซอร์ที่มีตัว MCU ติดเป็นแผ่นเดียวกับแผงวงจรหรือตัวโครงสร้างหุ่นยนต์ ตัวอย่างเช่น
หุ่นยนต์ Robo Robo หรือ Pololu 3pi Robot เป็นต้น
- หุ่นยนต์ของแต่ละทีมต้องทางานอัตโนมัติและสามารถผ่านภารกิจได้ด้วยตัวเอง ไม่อนุญาต
ให้ใช้ การควบคุมหุ่นด้วยวิธีการอื่น ได้แก่ การสื่อสารผ่านวิทยุต่าง ๆ เครื่องมือรีโมทคอนโทรล
และการใช้สายเชื่อมต่อ ทีมที่ฝุาฝืนกฎนี้จะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันนัดนั้น และ ต้องออกจาก
การแข่งขันทันที
2. การสร้างหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ทั้ง 2 ประเภทให้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และชุดมอเตอร์ มาสร้างใหม่
หรือสร้างเสร็จแล้วนามาประกอบในวันแข่งขัน โดยชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการ
แข่งขัน ใช้วัสดุที่ทาโครงสร้างหุ่นยนต์ได้อย่างไม่จากัด เช่น พลาสติก ไม้ และโลหะ เป็นต้น
หรือวัสดุที่ขึ้นเป็นรูปทรงเพื่อใช้งานทั่วไป เช่น ท่อทรงกระบอก(ทั้งแบบกลวงและตัน) ท่อ PVC
หรืออลูมิเนียมฉากแบบเป็นเส้นยาว สามารถใช้ได้ วัสดุสาเร็จรูปเช่น วัสดุขึ้นรูปจากเครื่องพิมพ์
3D นามาใช้ได้ รีโมทคอนโทรลแบบมีสายให้เตรียมมาได้ โดยโครงสร้างของหุ่นยนต์สามารถ
สร้างใหม่หรือประกอบที่สนามการแข่งขัน วัสดุที่นามาใช้จะต้องไม่ทาให้สนามเสียหาย กรณี
ประกอบหุ่นยนต์ ให้แยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ทุกชิ้นรวมถึงชุดหยิบจับของหุ่นยนต์ ก่อนการเข้าร่วม
การแข่งขันชิ้นส่วนทุกชิ้นที่ยึดด้วยน๊อตและกาวหรือชิ้นส่วนที่ออกแบบมาแบบเข้ามุม หรือร่อง
พอดีจะต้องมีการแยกชิ้นส่วน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ด้วยตนเอง ในพื้นที่การแข่งขันเท่านั้น
3. วิธีการควบคุมหุ่นยนต์ ในการแข่งขันแต่ละครั้ง หุ่นยนต์ต้องมีผู้ควบคุมหุ่นยนต์ตัวละ 1 คน
เท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันที่เหลือสามารถช่วยจับสายรีโมทได้ เมื่อเริ่มการแข่งขันแล้ว
4. หากมีสิ่งใดที่ไม่ได้ทาการชี้แจงขอให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
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 สนามแข่งขัน
1. สนามแข่งขันมีขนาดประมาณ 120 ซม. x 240 ซม. ไม่มีขอบสูงโดยรอบ
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2. อุปสรรค(ลูกระนาด)
อุปสรรคลูกระนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 5 -10 มม. จานวน 7 อันวางอยู่บน
แผ่นลายสนาม ดังรูป
ตำแหน่งยึดตะเกียบ

3. สะพาน

4. จุดปักเสาหลักชัย
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5. จุดวางเสาหลักชัย
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดวางหลักชัยเอง ภายในพื้นที่ที่กาหนดโดยไม่กาหนดรูปแบบการวาง

6. หลักชัย
หลักชัยทาจากกระป๋องน้าผลไม้หรือน้าอัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.สูง 104 มม.

7. กระบอกสาร
กระบอกสารทาจากกระป๋องน้าผลไม้หรือน้าอัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 55 มม.สูง 133 มม.
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8. ซุ้มประตู
ซุ้มประตูทาจากไม้หรือพลาสวูดที่มีขนาดภายในช่องประตูเท่ากับกว้าง 250 มม. สูง 250 มม.

9. แท่นวางสาร
แท่นวางสารทาจากไม้หรือพลาสวูดที่มีขนาดกว้าง 280 มม.Xยาว 300 มม.X สูง 300 มม.

10. ธงชัยโย
ธงชัยโยต้องมีขนาดไม่นอ้ ยกว่าขนาดความกว้าง 50 มม.Xยาว 50 มม. ยึดติดกับกลไกลที่
เคลื่อนไหวได้(ไม่จากัดสีและวัสดุ)
50 มม.

50 มม.
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 ภารกิจ
การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม (Automatic Control & Manual Control) หมายถึง การนาหุ่นยนต์
2 ชนิด คือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ จานวน 1 ตัว เป็นหุ่นยนต์ขา และหุ่นยนต์บังคับมือ จานวน 1 ตัว เป็น
หุ่นยนต์แบบมีล้อ มาปฏิบัติภารกิจร่วมกันตามที่กติกาการแข่งขันกาหนดไว้ โดยภารกิจการแข่งขันในครั้ง
นี้ เป็นภารกิจในการส่งสารที่มีลักษณะเป็นกระบอก หุ่นยนต์บังคับมือจะต้องถือกระบอกสารไปส่งให้กับ
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ในเขตพื้นที่ที่กาหนด และหุ่นยนต์อัตโนมัติจะนาสารไปตั้งบนแท่นที่กาหนดโดยผ่าน
อุปสรรคต่างๆ ทีมใดที่ทาภารกิจสาเร็จก่อนหรือ ทาคะแนนได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน
 รูปแบบการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสมนี้ รูปแบบวิธีการแข่งขันจะเหมือน ABU Robot Contest ในระดับ
มหาวิทยาลัยที่เป็นการแข่งขันแบบจับคู่แข่งขันกันซึ่งในรอบแรกแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มพบกับหมดและใน
รอบถัดไปจะเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออกและส่วนใหญ่การแพ้ชนะการแข่งขันจะเป็นการแพ้ชนะแบบ
Knock-Out (ทาภารกิจสุดท้ายสาเร็จ)
วิธีการแพ้ชนะของหุ่นยนต์ผสมนั้นมี 2 แบบดังนี้คือ
1. ชนะด้วยวิธีการ Knock-Out คือการยกธงไชโย ทีมใดที่ยกธงไชโยได้ก่อนจะเป็นฝุายชนะ
แม้คะแนนการทาภารกิจในสนามจะน้อยกว่า ให้พิจารณาการแพ้ชนะด้วยการ ยกธงไชโย
เป็นอันดับแรก
2. หากหมดเวลาการแข่งขัน แล้วไม่มีทีมใด ทาการ Knock-Out คือการยกธงไชโยได้ กรณีนี้
จะใช้คะแนนการทาภารกิจในสนามซึ่งหากทีมใดมีมากกว่า ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
วิธีการแข่งขันหุ่นยนต์ผสมมีดังนี้
1. รอบแรกเป็นรอบแข่งขันที่วัดประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ โดยแข่งขัน 2 ครั้ง แล้วมาจัดอันดับ โดย
- จับสลากลาดับการแข่งขันของแต่ละทีม หรือใช้ลาดับจากระบบ https://www.sillapa.net/
- ให้ผู้แข่งขันลงสนามทาภารกิจครั้งละ 1 ทีม (กรรมการจะจับเวลาการทาภารกิจของแต่ละทีม)
- การเรียงอันดับ ให้พจิ ารณาจากการทา Knock-Out คือการยกธงไชโย โดยดูจากเวลาทีมที่ใช้เวลา
น้อยที่สุดจะอยูใ่ นอันดับที่ดีกว่า
- กรณีที่ไม่สามารถทาการ Knock-Out คือการยกธงไชโย ได้ ให้ดูคะแนนการทาภารกิจในสนามซึ่ง
หากทีมใดมีมากกว่าจะอยู่ในอันดับที่ดีกว่า
2. การแข่งขันในรอบ 2 ใช้สถิติการแข่งขันของแต่ละทีมในรอบแรก มาเรียงลาดับเข้าสายแข่งขัน
- ใช้การแข่งขันแบบแพ้คัดออกไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ (Elimination Knock-Out
Tournament)
ช่วงที่เปลี่ยนรอบการแข่งขันแต่ละครั้งจะให้เวลาผู้เข้าแข่งขันปรับปรุงหุ่นยนต์อย่างน้อย 30 นาที
 เวลาที่ต้องใช้
1. เวลาในการสร้าง จานวน 3 ชัว่ โมง
2. เวลาจัดการแข่งขันแต่ละทีมมีเวลา Setup 1 นาที และใช้เวลาแข่งขันทีมละ 3 นาที
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 กติกาการแข่งขัน
1. เมื่อครบเวลา 3 ชัว่ โมงในการสร้างและทดสอบหุ่นยนต์ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งหุ่นยนต์เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติ แล้วนาไปวางไว้ที่จุดทีก่ รรมการกาหนด
การตรวจสอบคุณสมบัตหิ ุ่นยนต์เบื้องต้นมีรายละเอียดดังนี้
- หุ่นยนต์จะต้องทาภารกิจได้ทั้ง 2 ตัว
โดยหุ่นยนต์บังคับมือกรรมการจะต้องตรวจสอบว่า สามารถเดินได้หรือไม่ สามารถ
คีบวัตถุในภารกิจสนามได้หรือไม่
และหุ่นยนต์อัตโนมัติกรรมการจะต้องตรวจสอบว่า สามารถเดินตามเส้นได้หรือไม่
สามารถยกกระป๋องได้หรือไม่ และสามารถยกธงได้หรือไม่
- ในขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นนี้หากผู้เข้าแข่งขันตรวจไม่ผ่านตัวใดตัวหนึ่ง
กรรมการไม่อนุญาตให้แข่งขันในรอบนั้น ให้นาหุ่นวางไว้ที่เก็บหุ่น แล้วรอจนกว่าจะถึง
รอบที่แก้ไข จึงจะสามารถนาหุ่นยนต์ออกไปแก้ไขในรอบต่อไปได้
- กรณีผ่านเข้าสู่รอบการแข่งขันในรอบที่ 2 หากหุ่นยนต์อัตโนมัติชารุดและซ่อมไม่ทัน
สามารถลงทาการแข่งขันได้ แต่หุ่นยนต์อัตโนมัตติ ้องอยู่ในสนาม
2. เมื่อกรรมการเรียกทีมมาแข่งขันที่สนาม ผู้เข้าแข่งขันสามารถทาการ setup หุ่นยนต์ที่สนามแข่งขัน
โดยใช้เวลา 1 นาที เมื่อหมดเวลา Setup ให้วางหุ่นยนต์บังคับมืออยู่ที่จุด Start manual Robot
และหุ่นยนต์อัตโนมัติอยู่ที่จุด Start Auto Robot และที่หุ่นยนต์บังคับมือผู้เข้าแข่งขันจะต้องบรรจุ
กระบอกสารไว้ที่ตวั หุ่นยนต์ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการแข่งขัน
3. เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มการแข่งขันจากกรรมการ ผู้เข้าแข่งขันเริ่มต้นการแข่งขันโดยเริ่มจากหุ่นยนต์
บังคับมือจะต้องวิ่งไปตามเส้นทางที่กาหนดเมื่อผ่านอุปสรรคจุดแรก(ลูกระนาด)จะได้คะแนน 10
คะแนน เมื่อได้รับคะแนนไปแล้วหากมีการผ่านมาอีกครั้งจะไม่ได้รับคะแนนเพิ่มอีก
4. เมื่อผ่านสะพานได้จะได้คะแนน 10 คะแนน
5. หุ่นยนต์บังคับมือจะต้องนากระบอกสารไปส่งให้กับหุ่นยนต์อัตโนมัติที่บริเวณ COMMON ZONE
เท่านั้นและห้ามข้ามเขตไปฝั่งเขตหุ่นยนต์อัตโนมัตแิ ต่ยื่นล้าในอากาศได้และสัมผัสกับหุ่นยนต์
อัตโนมัติได้ เมื่อทาการส่งกระบอกสารเสร็จแล้วจะได้คะแนน 20 คะแนน (การส่งกระบอกสาเร็จ
หมายถึง หุ่นยนต์บังคับมือไม่สัมผัสกับกระบอกสาร) กรรมการจะบันทึกเวลาที่หุ่นยนต์บังคับมือส่ง
กระบอกสารสาเร็จ
6. หลังจากนั้นหุ่นยนต์อัตโนมัติจะต้องเริ่มเคลื่อนทีอ่ อกจากจุด Start โดยอัตโนมัติภายใน 5 วินาที จะ
ได้คะแนน 5 คะแนน หากหุ่นยนต์อัตโนมัติไม่สามารถทางานได้จะบังคับ Retry เพื่อทาการปล่อย
หุ่นยนต์อัตโนมัติอีกครั้ง โดยไม่ต้องเอากระบอกสารออกจากหุ่นยนต์อตั โนมัติและไม่ได้คะแนน 5
คะแนนนี้
7. หุ่นยนต์อัตโนมัติจะเดินออกจากจุด Start Auto Robot ได้ก็ต่อเมื่อ มีการส่งกระบอกสารเสร็จแล้ว
เท่านั้น
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8. ในระหว่างที่หุ่นยนต์บังคับมือนากระบอกสารไปส่งให้กับหุ่นยนต์อัตโนมัติ หากกระบอกสารสัมผัส
พื้นสนามกรรมการจะบังคับ Retry หรือระหว่างการส่งกระบอกสารให้กับหุ่นยนต์อัตโนมัติแล้ว
กระบอกสารสัมผัสพื้นสนามกรรมการจะบังคับ Retry เช่นกัน
9. ในระหว่างการแข่งขันหากหุ่นยนต์บังคับมือตกสะพาน กรรมการจะบังคับ Retry
10.การ Retry มีรายละเอียดดังนี้
- เป็นการ Retry แบบแยกประเภทหุ่นยนต์ เช่น การขอ Retry หุ่นยนต์บังคับมือ แล้วหุ่นยนต์
อัตโนมัติยังคงทาภารกิจต่อไปได้
- การ Retry หุ่นยนต์บังคับมือ ให้นาหุ่นยนต์ไปเริ่มต้นที่จุด Start manual Robot
- การ Retry หุ่นยนต์อัตโนมัติ กรณีหุ่นยนต์ยังเดินไม่ถึงจุด Check Point ให้นาหุ่นยนต์ไป
เริ่มต้นที่จุด Start Auto Robot
- การ Retry หุ่นยนต์อัตโนมัติ กรณีหุ่นยนต์เดินถึงจุด Check Point แล้ว ให้นาหุ่นยนต์ไป
เริ่มต้นที่จุด Check Point
- การ Retry หุ่นยนต์อัตโนมัติ สามารถใช้มือจับกระป๋องวางไว้ในส่วนของกลไกการหยิบจับ
ตรงส่วนที่หุ่นยนต์บังคับมือมาส่งให้
- ในการ Retry เวลาการแข่งขันยังคงเดินต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดการแข่งขัน(ไม่หยุดเวลา)
11. หุ่นยนต์อัตโนมัติ วิ่งผ่านเส้นปะ ได้ 20 คะแนน
12. หุ่นยนต์อัตโนมัติ วิ่งผ่านโซนสีเขียวได้ 20 คะแนน
13.ในระหว่างที่หุ่นยนต์อัตโนมัติเดินทาง หากกระป๋องสัมผัสพื้น กรรมการจะบังคับ Retry
14. เมื่อหุ่นยนต์อัตโนมัติถึงจุด Check Point ได้ 20 คะแนน หุ่นยนต์อัตโนมัติต้องหยุดรอที่จดุ
Check Point เพื่อรอหุ่นยนต์บังคับมือทาภารกิจปักหลักชัยสาเร็จก่อนถึงจะสามารถทาภารกิจ
ต่อไปได้
15. ขณะอยู่บนสะพานหุ่นยนต์บังคับมือไม่สามารถหยิบเสาหลักชัยได้
16.การวางเสาหลักชัยของหุ่นยนต์บังคับมือ จะทาได้ก็ต่อเมื่อนากระบอกสารไปส่งให้กับหุ่นยนต์
อัตโนมัติสาเร็จแล้วเท่านัน้ การวางเสาหลักชัยมีคะแนนดังนี้
- จุดวางเสาหลักชัยจุดไกล จุดละ 20 คะแนน มีจานวน 2 จุด
- จุดวางเสาหลักชัยจุดใกล้ จุดละ 10 คะแนน มีจานวน 2 จุด
- การวางหลักชัยห้ามล้อของหุ่นยนต์สัมผัสเส้นสีส้มของจุดวางเสาหลักชัย
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- การได้คะแนนวางเสาหลักชัย เสาหลักชัยจะต้องอยู่ภายในพื้นที่วงกลมเท่านั้น
- ขณะเคลื่อนย้ายเสาหลักชัย เสาหลักชัยสามารถสัมผัสพื้นสนามได้
- หากเสาหลักชัยล้ม หุ่นยนต์สามารถจับตั้งขึ้นเองได้
- กรณีการส่งต่อภารกิจ ในเรื่องของการทาคะแนนวางเสาหลักชัยอย่างน้อย 20 คะแนน หาก
หุ่นยนต์บังคับมือวางเสาหลักชัยได้คะแนน 20 คะแนนแล้วหุ่นยนต์อัตโนมัติเดินจากจุด
Check Point เพื่อทาภารกิจต่อไป หากหลังจากนี้กระป๋องที่วางแล้วได้คะแนนไปแล้วล้มลง
จะไม่มีผลต่อการทาภารกิจของหุ่นยนต์อัตโนมัติ แต่อาจจะมีผลตอนนี้มาตัดสินผลแพ้ชนะ
โดยใช้วธิ ีการนับคะแนน หากหุ่นยนต์บังคับมือไม่สามารถจับตั้งขึ้นมาอีกครั้ง
- กรณีตดั สินผลแพ้ชนะโดยใช้วิธกี ารการนับคะแนน ให้นับคะแนนเสาหลักชัยที่ตั้งอยู่เท่านั้น
หลังจากหมดเวลาการแข่งขัน
17.หุ่นยนต์บังคับมือนาเสาหลักชัยมาวางที่จุดปักเสาให้ได้ อย่างน้อย 20 คะแนนขึ้นไปก่อน หุ่นยนต์
อัตโนมัติจึงจะสามารถทาภารกิจต่อไปได้และหุ่นยนต์อัตโนมัตติ ้องทางานเองโดยอัตโนมัติ จะได้ 5
คะแนน หากหุ่นยนต์อัตโนมัติไม่สามารถทางานต่อไปได้ต้องทาการ Retry และจะไม่ได้คะแนนใน
ส่วนนี้ หรือหากหุ่นยนต์อัตโนมัติเดินก่อนที่หุ่นยนต์บังคับมือวางเสาหลักชัยได้อย่างน้อย 20
คะแนนกรรมการจะบังคับ Retry เมื่อมีการ Retry ในจุดนี้สามารถวางหุ่นยนต์อัตโนมัติในทิศทางที่
ต้องการได้ภายในจุด Check Point
18. เมื่อหุ่นยนต์อัตโนมัติวิ่งผ่านอุปสรรคลูกระนาดได้ 20 คะแนน
19. เมื่อหุ่นยนต์อัตโนมัติวิ่งผ่านซุ้มประตู โดยให้สว่ นท้ายสุดของหุ่นยนต์พ้นแนวซุ้มประตู ได้ 10
คะแนน
20. เมื่อตั้งกระบอกสารสาเร็จโดยกระป๋องต้องตั้งตรง ได้ 30 คะแนน และหุ่นยนต์อัตโนมัติต้องแสดง
สถานะ โดยการยกธงให้เห็นอย่างชัดเจน จะถือว่าเป็นการทาภารกิจสาเร็จและหยุดการแข่งขันทันที
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เรียกว่า “ไชโย” ได้รับโบนัส 20 คะแนน หากวางกระบอกส่งสารไม่สาเร็จเช่นเกิดการตกหล่น
กรรมการจะบังคับ Retry
21. ระยะเวลาการแข่งขัน 3 นาที คะแนนทั้งหมด 250 คะแนนดังนี้
- ทีมที่ทาการ Knock-Out หรือ การยกธงไชโย ได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
- หากไม่มีการ Knock-Out หรือ การยกธงไชโยได้ ให้ใช้คะแนนการทาภารกิจตัดสิน
หุ่นยนต์ที่ได้คะแนนสูงสุด จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
- หากคะแนนการทาภารกิจเท่ากัน ให้ดูเวลาที่หุ่นยนต์บังคับมือส่งกระบอกสารสาเร็จ
- หากเวลาในการส่งกระบอกสารสาเร็จเท่ากัน ให้นับจานวนครั้งที่ Retry ทีมที่มีจานวนครั้ง
ในการ Retry น้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน หากจานวนครั้งในการ Retry เท่ากันอีก
ให้จัดการแข่งขันใหม่เฉพาะทีมที่มีคะแนนเท่ากัน
22. ในกรณีที่หุ่นยนต์ที่เกิดการเสียหายระหว่างแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันสามารถซ่อมแซมได้ โดยกรรมการ
จะไม่ทาการหยุดเวลาในการแข่งขัน แต่ไม่สามารถอัพโหลดโปรแกรมลงไปใหม่ได้ เมื่อซ่อมแซมเสร็จให้นา
หุ่นยนต์มาตั้งยังจุดเริ่มต้น (start) ของแต่ละประเภท แต่หากเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติกรณีที่หุ่นยนต์เดินถึงจุด
Check Point แล้วให้นาหุ่นยนต์ไปเริ่มต้นที่จุด Check Point เพื่อเริ่มการแข่งขันใหม่โดยก่อนปล่อยหุ่นยนต์
จะต้องแจ้งกรรมการให้ทราบก่อนทุกครั้ง
23. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
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สรุปการให้คะแนนหุ่นยนต์ผสม
ภารกิจ
หุ่นยนต์อัตโนมัติ

หุ่นยนต์บังคับมือ
ผ่านอุปสรรคไม้ตะเกียบ
ผ่านสะพาน
ส่งกระบอกสารเสร็จ

รับกระบอกสารแล้วเคลื่อนที่ออกโดย
อัตโนมัติภายใน 5 วินาที
วิ่งผ่านเส้นปะ
วิ่งผ่านโซนสีเขียว
ถึงจุด Check Point
ปักเสาหลักชัยจุดไกล เสาที่ 1
ปักเสาหลักชัยจุดไกล เสาที่ 2
ปักเสาหลักชัยจุดใกล้ เสาที่ 1
ปักเสาหลักชัยจุดใกล้ เสาที่ 2
เมื่อบังคับมือปักเสาหลักชัยได้อย่าง
น้อย 20 คะแนนแล้วเคลื่อนที่ออก
จากจุด Check Point
วิ่งผ่านอุปสรรคลูกระนาด
วิ่งผ่านซุ้มประตู
ตั้งกระบอกสารสาเร็จ
ยกธงให้เห็นอย่างชัดเจน
รวม
รวมคะแนนทั้งหมด
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คะแนน
บังคับมือ
อัตโนมัติ
10
10
20
5
20
20
20
20
20
10
10
5

20
10
30
20
150

100
250
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