
รายละเอียดการแข่งขนั  
“หุ่นยนตเ์หาะตีลงักา” ในกิจกรรม CITE PROUD ประจ าปี 2562 

 
1. หลกัการและเหตุผล  

วทิยาลยันวตักรรมด้านเทคโนโลยแีละ วศิวกรรมศาสตร ์มุ่งเน้นพฒันาบุคลากรทีม่คีวามช านาญ
สามารถท างานไดจ้ร้งิ โดยต้องมทีัง้ทกัษะวชิาชพี ความคดิ สรา้งสรรค ์เขา้ใจธุรกจิ และความเป็นพลเมอืง 
โดยมคีวามเชีย่วชาญทางเทคโนโลยเีป็นแกนกลาง เพื่อร่วม ขบัเคลื่อนประเทศไทยตามแนวทาง Thailand 
4 . 0  ไ ด้ เ ล็ ง เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม ส า คัญ ใ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ พัฒ น า  น วั ต ก ร ร ม  เ พื่ อ พัฒ น า  
 สงัคมก้าวไปสู่ยุคของ Thailand 4.0 และ Industry 4.0 จงึไดจ้ดัการแข่งขนั “หุ่นยนต์เหาะตลีงักา” 
เพื่อส่งเสรมิและเปิดโอกาสใหน้ักเรยีน/นักศกึษาไดน้ าวชิาความรูใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงาน นวตักรรมต่างๆ 
เพื่อสร้างหุ่นยนต์อตัโนมตัิที่สามารถตรวจจบัเส้นทางวิ่งทัง้ในพื้นราบปกติและแบบตีลงักา ซึ่งนับเป็น
ภารกิจแปลกใหม่ท้าทายที่ไม่เคยมมีาก่อนในประเทศไทย ทัง้นี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมทีกัษะเพียงพอ ทาง
ผูจ้ดัการแขง่ขนัจะมกีารจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารและมอบวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่ม 

ผูเ้ขา้ร่วมจะไดร้บัเกยีรตบิตัร พรอ้มชงิเงนิรางวลั โล่เกยีรตยิศ และทุนการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ตลอดหลกัสูตรที่วิทยาลยันวตักรรมด้านเทคโนโลยแีละวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์  
 
2. วตัถปุระสงค ์ 

2.1 เพื่อสนับสนุนให้นักเรยีน และนักศกึษาไดพ้ฒันาความรู ้ความสามารถ ทกัษะในดา้นการคดิ 
สรา้งสรรคน์วตักรรม และเทคโนโลยทีต่่อยอดการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนสู่การลงมอืท า 

2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรยีน และนักศกึษาได้แสดงผลงานและความสามารถในการสรา้งสรรค ์
นวตักรรม และเทคโนโลย ี 

2.3 เพื่อเปิดโอกาสในการศึกษาต่อระดบัอุดมศกึษาให้แก่ นักเรยีน นักศกึษาที่มคีวามสามารถ
ทางดา้น นวตักรรม และเทคโนโลย ี

2.4 เพื่อเปิดโอกาส ใหน้กัเรยีน นักศกึษา ไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัเทคโนโลยหีุ่นยนต์ และฝึกทกัษะการ
แกปั้ญหาเฉพาะหน้าผ่านการแขง่ขนั 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย  

นักเรยีน นักศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) และระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพีช้ันสงู (ปวส.)  
 
 
 
 
 
 



4. หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแข่งขนั  
4.1   ผู้สมคัรจะต้องเป็นผู้ที่ก าลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.)  
4.2  ผูส้มคัรเขา้รว่มการแขง่ขนัในแต่ละทมี มจี านวน 2 คน 
4.3   แต่ละสถาบนัส่งเขา้แขง่ขนัไดไ้มเ่กนิ 2 ทมี 
4.4   การแขง่ขนั ไมม่กีารแบ่งระดบัการศกึษาของผูเ้ขา้รว่มแข่งขนั  
4.5   ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถอืเป็นสิน้สุด 
4.6  สถาบนัที่สมคัรเข้าร่วมการแข่งขนั 10 ทมีแรก จะได้รบัอุปกรณ์ให้ยมืเพื่อใช้ในการพฒันา

ชิน้งาน 
 

5. เกณฑก์ารตดัสิน 
การแข่งขนัแบ่งออกเป็น 5 ภารกิจ โดยทมีที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดจะเป็นทมีชนะเลศิ โดยทัง้ 5 

ภารกจินี้แขง่รวมกนัไปในสนามแขง่ขนั โดยภารกจิทัง้ 5 มดีงัต่อไปนี้ 
1. ภารกจิหุ่นยนตต์รวจสอบและเคลยีรเ์สน้ทาง ทีหุ่่นยนต์จะต้องเคลื่อนทีไ่ปตามเสน้น าทางสดี า

บนพื้นราบ เมื่อเจอวัตถุขวางเส้นทางอยู่บนเส้นจะต้องใช้มือจบัวตัถุที่ขวางอยู่ไปวางไว้
ดา้นขา้งในจดุทีก่ าหนด โดยมวีตัถุขวางมทีัง้หมด 3 ชิน้ โดยคะแนนของแต่ละชิน้จะเป็นดงันี้ 

 ถา้หยบิวตัถุไปวางในภาชนะทีก่ าหนดไดจ้ะได ้  10  คะแนน 
 ถา้หยบิวตัถุไปวางในภาชนะอื่นจะได ้     5  คะแนน 
ตวัอยา่งเช่น หุ่นยนตเ์คลื่อนทีม่าชนวตัถุออกนอกเสน้ทางจะไม่ไดค้ะแนน แต่กส็ามารถไป
ท าภารกจิต่อไปได ้แต่ถา้หุ่นยนตห์ยบิชิน้งานไปวางในภาชนะทีก่ าหนดกจ็ะได ้10 คะแนน
เป็นตน้ 
 

2. ภารกจิหุ่นยนตบ์รรทุกของ ในภารกจินี้ทีหุ่่นยนตจ์ะตอ้งเคลื่อนทีไ่ปตามเสน้น าทางสดี าบนพื้น
ราบ โดยสามารถเลอืกใส่ก้อนน ้าหนักใน 10 - 40 คะแนน ขึน้อยู่กบัน ้าหนักที่ได้บรรทุกมา
เพิม่เตมิ ทัง้นี้คะแนนทีไ่ดจ้ะเป็นไปตามสตูร 

 

คะแนน   
น ้าหนักบรรทุกทีท่ าได้

3 กโิลกรมั
 30 โดยคะแนนมากทีสุ่ดจะเป็น 40 คะแนน 

 
ตวัอยา่งเช่นถา้บรรทุกน ้าหนักมา 1 กโิลกรมั กจ็ะไดค้ะแนนเป็น 1/3*30 = 10 คะแนน แต่
ถา้บรรทุกมา 2.8 กโิลกรมั กจ็ะไดค้ะแนนเป็น 2.58/3*30 = 28 คะแนน 
 
 
 
 



3. ภารกจิหุ่นยนตเ์คลื่อนทีเ่รว็ โดยจะนบัเวลาทีใ่ชไ้ปของภารกจิ 1 และ 2 มารวมกนั ทมีทีท่ าได้
เรว็จะไดค้ะแนนมากกว่า โดยคะแนนทีไ่ดจ้ะเป็นไปตามสตูร 

 

คะแนน   
120 เวลาทีใ่ช้

5
 โดยคะแนนมากทีสุ่ดจะเป็น 20 คะแนน 

 
ตวัอยา่งเช่นถา้ใชเ้วลาไป 35 วนิาท ีกจ็ะไดค้ะแนนเป็น (120-35)/5 = 17 คะแนน 
 

4. ภารกจิหุ่นยนตเ์หาะตลีงักา หุ่นยนต์จะต้องเคลื่อนทีไ่ปตามเสน้น าทางสดี า โดยมทีัง้ส่วนทีอ่ยู่
บนพืน้ ส่วนทีเ่ป็นทางลาดชนั และส่วนทีต่ลีงักากลบัหวั ถา้หุ่นยนตส์ามารถเคลื่อนทีต่ลีงักาได้
จะได ้30 คะแนน 

 
5. ภารกจิหุ่นยนตพ์ุ่งไกล ทีหุ่่นยนตจ์ะตอ้งเคลื่อนดว้ยความเรว็สงูและพุ่งขึน้จากพืน้เอยีง เพื่อให้

ลอยตวัไปไดไ้กลทีสุ่ด โดยคะแนนของภารกจินี้จะเป็นดงันี้ 
 

คะแนน   
ระยะทางทีล่อยตวัได้

150 เซนตเิมตร
 20 โดยคะแนนมากทีสุ่ดทีไ่ดจ้ะเป็น 20 คะแนน 

 
ตวัอยา่งเช่น ถา้หุ่นยนตล์อยไปไดไ้กล 122 เซนตเิมตร กจ็ะไดค้ะแนนเป็น 122/150*20 = 
16.02 คะแนน 

 
 
 
  



กติกาหุ่นยนตเ์หาะตีลงักา 

วทิยาลยันวตักรรมดา้นเทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ มุง่เน้นพฒันา
บุคลากรทีม่คีวามช านาญสามารถท างานไดจ้ร้งิ โดยตอ้งมทีัง้ทกัษะวชิาชพี ความคดิ สรา้งสรรค ์ เขา้ใจ
ธุรกจิ และความเป็นพลเมอืง โดยมคีวามเชีย่วชาญทางเทคโนโลยเีป็นแกนกลาง เพื่อรว่ม ขบัเคลื่อน
ประเทศไทยตามแนวทาง Thailand 4.0 ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัในการสรา้งสรรคแ์ละพฒันา นวตักรรม 
เพื่อพฒันา 
 สงัคมกา้วไปสู่ยคุของ Thailand 4.0 และ Industry 4.0 จงึไดจ้ดัการแขง่ขนั “หุ่นยนตเ์หาะตลีงักา” 
เพื่อส่งเสรมิและเปิดโอกาสใหน้กัเรยีน/นกัศกึษาไดน้ าวชิาความรูใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงาน นวตักรรมต่างๆ 
เพื่อสรา้งหุ่นยนตอ์ตัโนมตัทิีส่ามารถตรวจจบัเสน้ทางวิง่ทัง้ในพืน้ราบปกตแิละแบบตลีงักา ซึง่นับเป็น
ภารกจิแปลกใหมท่า้ทายทีไ่มเ่คยมมีาก่อนในประเทศไทย ทัง้นี้เพื่อใหผู้้เขา้รว่มมทีกัษะเพยีงพอ ทาง
ผูจ้ดัการแขง่ขนัจะมกีารจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารและมอบวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่ม 

ผูเ้ขา้ร่วมจะไดร้บัเกยีรตบิตัร พรอ้มชงิเงนิรางวลั โล่เกยีรตยิศ และทุนการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ตลอดหลกัสูตรที่วิทยาลยันวตักรรมด้านเทคโนโลยแีละวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์  
 ในการแข่งขนัแบ่งออกเป็น 5 ภารกจิ โดยทมีทีไ่ดค้ะแนนรวมสูงทีสุ่ดจะเป็นทมีชนะเลศิ โดยทัง้ 5 
ภารกจินี้แขง่รวมกนัไปในสนามแขง่ขนัครัง้เดยีว โดยภารกจิทัง้ 5 มดีงัต่อไปนี้ 

1. ภารกจิหุ่นยนตต์รวจสอบและเคลยีรเ์สน้ทาง 
2. ภารกจิหุ่นยนตบ์รรทุกของ 
3. ภารกจิหุ่นยนตเ์คลื่อนทีเ่รว็ 
4. ภารกจิหุ่นยนตเ์หาะตลีงักา 
5. ภารกจิหุ่นยนตพ์ุ่งไกล 

 
1.   การออกแบบและพฒันาหุ่นยนต ์

1.1     แต่ละทมีสรา้งหุ่นยนตแ์บบอตัโนมตั ิ1 ตวั 
1.2     น ้าหนักของหุ่นยนต์รวมแบตเตอรีข่ณะลงแข่งขนัจะต้องไม่เกนิ 1,000 กรมั ทัง้นี้ไม่รวม

กระบะทีใ่ชใ้นการบรรทุกสมัภาระเพิม่ดว้ย 
1.3     ขนาดของหุ่นยนตม์ขีนาดไมเ่กนิ กวา้ง 20 ซม. X ยาว 30 ซม. X สูง 15 ซม. ทัง้นี้นับรวม

กระบะทีใ่ชใ้นการบรรทุกสมัภาระเพิม่ดว้ย 
1.4     แหล่งจ่ายพลงังานของหุ่นยนต์ก าหนดใหไ้ม่เกนิ 12 โวล์ท และหากมกีารน าแบตเตอรีม่า

เชื่อมต่อกนัในแบบอนุกรม แรงดนัไฟฟ้ารวมตอ้งมคี่าไมเ่กนิ 12 โวลท์ 
1.5     ควรมกีารออกแบบดา้นความปลอดภยั เผื่อกรณทีีร่ะบบท างานผดิพลาด 
1.6     การเลอืกใชส้ายไฟฟ้า จุดเชื่อมต่อไฟฟ้า ขัว้ต่อไฟฟ้า และอื่นๆ จะต้องมคี่ากระแสพกิดัที่

สงูกว่าหรอืเท่ากบักระแสไฟฟ้าสงูสุดทีใ่ช ้
1.7     ในการแขง่ขนัแต่ละภารกจิสามารถต่อเตมิหุ่นยนตไ์ด ้แต่น ้าหนักและขนาดต้องเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนด 
 



2 .   สนามแข่งขนั 
       ภาพรวมของสนามแขง่ขนัแสดงในรปูที ่1 โดยมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

2.1 ขนาดทัง้หมดของสนามจะอยู่ทีก่วา้ง 2 เมตร ยาว 3 เมตร 
2.2 มโีซนต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 2 โซนคอื 

2.2.1 โซนส าหรบัภารกจิบนพืน้ราบ 
- จดุเริม่ตน้ส าหรบัไวว้างหุ่นก่อนเริม่แข่งขนัมขีนาดกวา้ง 20 ซม. ยาว 30 ซม. โดย

หุ่นยนตจ์ะตอ้งวางอยูใ่นพืน้ทีจ่ดุสตารท์ทีก่ าหนด 
- พื้นสนามสขีาว และมเีส้นน าทางสีด าขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร โดยในบางช่วง

อาจจะมเีสน้น าทางทีไ่มส่มบูรณ์เช่น หาย แคบหรอืกวา้งเป็นช่วงสัน้ๆ 
- มจีุดวางสิ่งกีดขวาง ทัง้หมด 3 จุด โดยสิ่งกีดขวางเป็นทรงกระบอกเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร มีความสูง 2 ขนาดคือสูง 10 เซนติเมตรและสูง 20 
เซนตเิมตร น ้าหนกัไมเ่กนิ 200 กรมั 

- มจีุดไวว้างชิน้งานด้านขา้ง ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 8 เซนตเิมตร และขอบสูง 1 
เซนตเิมตรหนาไมเ่กนิ 0.5 เซนตเิมตร 

- ชิ้นงานที่เป็นแบบสูง 10 เซนติเมตรจะต้องวางไว้ที่จุดวางชิ้นงานสญัลกัษณ์ L 
ส่วนชิน้งานแบบสงู 20 เซนตเิมตรจะตอ้งวางไวท้ีจ่ดุวางชิน้งานสญัลกัษณ์ H 

- จดุ checkpoint จบภารกจิในส่วนแรก ซึง่จะเชื่อมต่อไปยงัภารกจิในโซนทีส่อง 
2.2.2    โซนส าหรบัภารกจิตลีงักาและพุ่งไกล 

- จุดเริม่ต้นส าหรบัไวว้างหุ่นก่อนปล่อยตวัมขีนาดกวา้ง 20 ซม. ยาว 30 ซม. โดย
หุ่นยนตจ์ะตอ้งวางอยูใ่นพืน้ทีจ่ดุสตารท์ทีก่ าหนด 

- พืน้สนามสขีาว และมเีสน้น าทางสดี าขนาดกวา้ง 2 เซนตเิมตร โดยเป็นเสน้แบบ
เตม็ความกวา้งทัง้หมด 

- วงแหวนตีลงักา มเีส้นผ่านศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร มเีส้นน าทางสดี าขนาด
กวา้ง 2 เซนตเิมตร  

- ทางลาดเอยีงส าหรบัพุ่งไกล เป็นทางเอยีงความชนั 20 องศา พืน้ทางชนัยาว 50 
เซนตเิมตร 

- โซนรองรบัหุ่นยนตพ์ุ่งไกล เป็นระยะทาง 150 เซนตเิมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 .   ภารกิจของการแข่งขนั 
3.1  การ Set up หุ่นยนต ์

- แต่ละทมีสามารถ Set up หุ่นยนตใ์นช่วงเวลา 1 นาทขีอง setting-time ก่อนการแข่งขนัจะ
เริม่ขึน้ 

- อนุญาตใหส้มาชกิทมี 2 คนเขา้มาด าเนินการ set up หุ่นยนต ์
- หากทมีใดไม่สามารถ set up หุ่นยนต์เสรจ็ภายในเวลา 1 นาท ีจะสามารถด าเนินการต่อ

ได้หลงัการแข่งขนัเริม่ขึน้ โดยก่อนเริม่ปล่อยหุ่นยนต์จะต้องได้รบัอนุญาตจากกรรมการ
ก่อน 

- ในช่วง set up นี้ทางทมีจะตอ้งใส่น ้าหนักบรรทุกเพิม่เตมิทีต่้องการ โดยใส่ในกระบะพ่วงที่
ทางทมีเตรยีมมาเท่านัน้ 

 
3.2  ต าแหน่งเริม่ตน้ของหุ่นยนตอ์ยูท่ีจ่ดุเริม่ตน้ของโซนพืน้ราบ 

 
3.3  ชิน้งานทีไ่วเ้ป็นสิง่กดีขวางทัง้ 3 ชิน้จะถูกสุ่มและตัง้โดยกรรมการ หลงัจากทีท่มีท าการ set up 

หุ่นยนตแ์ลว้ 
 

3.4  ภารกจิในพืน้ทีร่าบ 
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปตามเส้นน าทางสดี า จนถงึจุด Check Point ผู้เขา้แข่งขนัจงึสามารถ

จบัหุ่นยนตแ์ละถอดประกอบใหมเ่พื่อเตรยีมท าภารกจิตลีงักาต่อไป ในระหว่างการเคลื่อนทีไ่ปนี้
จะมภีารกจิยอ่ยคอื 

 
- ภารกจิหุ่นยนตต์รวจสอบและเคลยีรเ์สน้ทาง 

หุ่นยนตจ์ะต้องเคลื่อนทีไ่ปตามเสน้น าทางสดี าบนพืน้ราบ เมื่อเจอวตัถุขวางเสน้ทางอยู่
บนเส้นจะต้องใชม้อืจบัวตัถุทีข่วางอยู่ไปวางไวด้า้นขา้งในจุดที่ก าหนด โดยมวีตัถุขวางทัง้หมด 
3 ชิน้ โดยคะแนนของแต่ละชิน้จะเป็นดงันี้ 

 
ถา้หยบิวตัถุไปวางในภาชนะทีก่ าหนดถูกตอ้งจะได ้10  คะแนน 
ถา้หยบิวตัถุไปวางในภาชนะอื่นจะได ้          5  คะแนน 
 

ตวัอย่างเช่น หุ่นยนตเ์คลื่อนทีม่าชนวตัถุออกนอกเสน้ทางจะไม่ไดค้ะแนน แต่กส็ามารถเคลื่อนตวั
ไปท าภารกจิต่อไปได้ แต่ถ้าหุ่นยนต์หยบิชิ้นงานไปวางในภาชนะที่ก าหนดและถูกฝัง่ก็จะได้ 10 
คะแนนเป็นตน้ ทัง้นี้ก าหนดใหน้ าชิน้งานทีส่งู 20 เซนตเิมตร ไปวางไวใ้นภาชนะสญัลกัษณ์ H และ
ชิน้งานทีส่งู 10 เซนตเิมตรไปวางไวใ้นภาชนะสญัลกัษณ์ L 
 
ดงันัน้ภารกจิในส่วนน้ีจะไดส้งูสุด 30 คะแนน 



 
- ภารกจิบรรทุกน ้าหนกั 

นอกจากการเคลยีร์สิง่กีดขวางในเส้นทางแล้ว ทางทมีผู้ เข้าแข่งขนัสามารถเลอืกใส่
น ้าหนักไว้ในกระบะพ่วงเพิม่เติมซึ่งเมื่อเคลื่อนที่ผ่านไปสุดโซนจะถึงจุด checkpoint และจะได้
คะแนนระหว่าง 0 - 30 คะแนนขึน้อยู่กบัน ้าหนักทีไ่ดบ้รรทุกมาเพิม่เตมิ ทัง้นี้คะแนนทีไ่ดจ้ะเป็นไป
ตามสตูร 

 

คะแนน   
น ้าหนักบรรทุกทีท่ าได้

3 กโิลกรมั
 30 โดยคะแนนมากทีสุ่ดจะเป็น 30 คะแนน 

 
ตวัอย่างเช่น ถ้าบรรทุกน ้าหนักมา 1 กิโลกรมั ก็จะได้คะแนนเป็น 1/3*30 = 10 คะแนน แต่ถ้า
บรรทุกมา 2.8 กโิลกรมั กจ็ะไดค้ะแนนเป็น 2.8/3*30 = 28 คะแนน 

 
ดงันัน้ภารกจิในส่วนน้ีจะไดส้งูสุด 30 คะแนน 
 

- คะแนนจากเวลาทีใ่ช ้
ภารกิจหุ่นยนต์เคลื่อนที่เรว็ โดยจะนับเวลาที่ใช้ไปตัง้แต่เริม่ต้นจนถึงเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ผ่าน 
checkpoint ทมีทีท่ าไดเ้รว็จะไดค้ะแนนมากกว่า โดยคะแนนทีไ่ดจ้ะเป็นไปตามสตูร 
 

คะแนน   
120 เวลาทีใ่ช้

5
 โดยคะแนนมากทีสุ่ดจะเป็น 20 คะแนน 

 
ตวัอย่างเช่น ถา้ใชเ้วลาไป 35 วนิาท ีกจ็ะไดค้ะแนนเป็น (120 - 35)/5 = 17 คะแนน 

 
เมือ่มาถงึจดุ checkpoint ทางทมีสามารถขอรไีทน์เพื่อเริม่ภารกจิใหม่ตัง้แต่ต้นได ้แต่สถติเิวลาและ
คะแนนทีไ่ด้จากเวลาในครัง้นี้จะถูกยกเลกิ รวมทัง้คะแนนจากการบรรทุกน ้าหนัก คงเหลอืเฉพาะ
คะแนนจากภารกจิเคลยีรส์ิง่กดีขวางเท่านัน้ 

 
3.5  ภารกจิตลีงักาและพุ่งไกล 

หลังจากหุ่นยนต์เข้าสู่จุด checkpoint ผู้เข้าแข่งขนัสามารถปรบัแต่งหุ่นยนต์ โดยน า
ชิน้ส่วนเขา้หรอืออกกไ็ด ้แต่ขนาดและน ้าหนกัของหุ่นยนตย์งัตอ้งเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

-   หุ่นยนตเ์หาะตลีงักา 
หุ่นยนต์จะต้องเคลื่อนทีไ่ปตามเสน้น าทางสดี า โดยมทีัง้ส่วนที่อยู่บนพื้น ส่วนทีเ่ป็นทางลาด

ชนั และส่วนทีต่ลีงักากลบัหวั ถา้หุ่นยนตส์ามารถเคลื่อนทีต่ลีงักาไดจ้ะได ้30 คะแนน 
เสน้ทางก่อนตลีงักาจะเป็นทางตรงยาวประมาณ 100 เซนตเิมตร ส่วนตลีงักาจะเป็นวงกลมมี

เสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 100 เซนตเิมตร 



-   หุ่นยนตพ์ุ่งไกล 
หุ่นยนต์จะต้องเคลื่อนด้วยความเรว็สูงและพุ่งขึน้จากพื้นเอยีง เพื่อให้ลอยตวัไปได้ไกล

ที่สุด โดยระยะทางวดัจากด้านปลายสุดของหุ่นยนต์ ทัง้นี้เมื่อลอยตวัแล้วหุ่นยนต์จะต้องหยุด
มอเตอรท์ัง้หมด โดยคะแนนของภารกจินี้จะเป็นดงันี้ 

 

คะแนน   
ระยะทางทีล่อยตวัได้

150 เซนตเิมตร
 20 โดยคะแนนมากทีสุ่ดทีไ่ดจ้ะเป็น 20 คะแนน 

 
ตวัอย่างเช่น ถ้าหุ่นยนต์ลอยไปได้ไกล 122 เซนตเิมตร กจ็ะได้คะแนนเป็น 122/150*20 
= 16.26 คะแนน 

ผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถขอรไีทน์ เพื่อท าภารกจิส่วนตลีงักาและพุ่งไกลไดไ้ม่จ ากดัจ านวนครัง้ โดยจะ
นบัระยะทางทีล่อยไปไดไ้กลทีสุ่ด 

 
 4.       การ Retry หุ่นยนต ์

4.1     การ Retry หุ่นยนตจ์ะกระท าไดก้ต่็อเมือ่ไดร้บัอนุญาตจากกรรมการ 
4.2     สมาชกิในทมีจะตอ้งวางหุ่นยนตไ์วต้ าแหน่งทีก่ าหนดไวเ้พื่อเริม่ตน้หุ่นยนตใ์นระหว่าง Retry 
4.3     ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ของการ Retry โดยการขอ Retry ต้องเป็นไปตามทีก่ตกิาระบุไวแ้ละต้อง

ไดร้บัการอนุญาตจากกรรมการ 
4.4     อนุญาตใหม้กีาร Retry เพื่อกลยทุธไ์ด ้
4.5     เมือ่ Retry สามารถน าชิน้งานสิง่กดีขวางมาตัง้บนเสน้ทางวิง่ เพื่อท าภารกจิใหมไ่ด้ 
4.6     เมือ่ Retry สามารถปรบัน ้าหนกับรรทุกใหมไ่ด ้

 
5.       การตดัสินผูช้นะการแข่งขนั 

5.1     ก าหนดเวลาในการแขง่ขนัเป็น 3 นาท ีโดยทมีทีไ่ดค้ะแนนสูงทีสุ่ดจะเป็นผูช้นะ โดยคะแนน
ในแต่ละภารกจิมดีงัต่อไปนี้ 

ภารกิจ คะแนนท่ีได้ 

ภารกจิตรวจสอบและเคลยีรเ์สน้ทาง 0 - 30 คะแนน 

ภารกจิบรรทุกน ้าหนกั 0 - 30 คะแนน 

คะแนนจากเวลาในภารกิจที่ 1 และ 2 (จะได้คะแนนเมื่อเข้าจุด 
checkpoint ภายใน 2 นาท)ี 

0 - 20 คะแนน 

ภารกจิตลีงักา 30 คะแนน 

ภารกจิพุ่งไกล 0 - 20 คะแนน 



 
5.2  ในกรณทีีค่ะแนนเท่ากนั จะพจิารณาผลการแขง่ขนัตามล าดบัดงันี้ 

- ทมีทีท่ าภารกจิครบทัง้หมดเรว็กว่า 
- ทมีทีพุ่่งไดไ้กลกว่า 
- ทมีทีหุ่่นยนตน์ ้าหนกัน้อยกว่า 
- ขึน้กบัดุลยพนิิจของกรรมการ 

  
6.   การปรบัแพ้ (Disqualification) 
ทมีจะถูกปรบัแพห้ากมกีารกระท าต่อไปนี้ในระหว่างการแขง่ขนั 

6.1    ทมีทีม่เีจตนาหรอืพยายามท าลายสนาม เครือ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์สนาม 
6.2    ทมีทีม่กีารกระท าทีแ่สดงถงึการขาดจติวญิญาณของการแข่งขนัทีเ่ป็นยตุธิรรม 
6.3    ทมีทีไ่มเ่ชื่อฟังค าตกัเตอืนของกรรมการ 
  

7.       ความปลอดภยั 
7.1   หุ่นยนตท์ัง้หมดตอ้งไดร้บัการออกแบบและผลติขึน้เพื่อไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายใด ๆ ต่อบุคคล

ใดๆในสถานทีจ่ดัการแขง่ขนั 
7.2   หุ่นยนต์ทัง้หมดต้องไดร้บัการออกแบบและผลติขึน้เพื่อไม่ท าความเสยีหายใหก้บัสนามการ

แขง่ขนั 
7.3    หา้มใชว้ตัถุระเบดิไฟไหมห้รอืสารเคมอีนัตราย 
7.4    หา้มใชแ้บตเตอรีแ่บบกรดตะกัว่ 

  
8.       ทีมการแข่งขนั 

8.1    แต่ละทมีประกอบดว้ย 
- สมาชกิในทมีที่เป็นนักเรยีน นักศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ประกาศนียบตัร

วชิาชพี (ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) จ านวน 2 คน 
- อาจารยท์ีป่รกึษาจ านวน 1 คน 
- สมาชกิทมี และอาจารยท์ีป่รกึษา ตอ้งสงักดัอยูใ่นสถาบนัการศกึษาเดยีวกนั 

 
 9.       อ่ืนๆ 

9.1   ความชอบธรรมของการกระท าใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกานี้ ให้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของ
กรรมการ 

9.2   ความคลาดเคลื่อนของขนาด น ้าหนัก และรายละเอียดอื่นๆของสนาม สิง่อ านวยความ
สะดวก และอุปกรณ์ทีร่ะบุไวใ้นกตกิาสามารถมไีดไ้ม่เกนิ ±5% นอกจากทีร่ะบุไวเ้ป็นอย่าง
อื่น แต่อย่างไรก็ตามขนาดและน ้าหนักของหุ่นยนต์ที่ระบุไว้ในกตกิาเป็นค่าสูงสุดและไม่
สามารถมคี่าเกนิไปกว่าน้ี 



 

 



 30.00 

 724.76 

 R155.00 

 R155.00 

 R155.00 

 R155.00 

 R135.22 

 R133.80 

 R122.68 

 R
27

3.
00

 

 R208.08 

 R39
0.9

1 

 230.00 
 10.00 

 233.60 

 719.38 

 233.60 

 719.38 

 214.08 

 3
00

.0
0 

 3
00

.0
0 

 4
60

.1
7 

 313.73 

 1
49

2.
49

 

 4
25

.2
1 

 3
00

0.
00

 

 321.31 

 93.44 

 132.50 

 134.13 

 1073.14 



 300.00 

 3
00

.0
0 

 300.00 

 484.10 

 740.15 

 8
89

.3
9 

 8
33

.2
8 

 5
50

.0
0 



A A

D D

DRAWN



A A

D D

DRAWN



A A

D D

DRAWN


