
กตกิาการแข�งขนัหุ�นยนต�อตุสาหกรรมขนาดเลก็ 
 Small Industrial Robot (SIR 2014) 

แผนกวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส� วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 

 

ที่มา  

เพ่ือเป9นการองค�ประยุกต�ความรู;จากการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช�าง

อิเล็กทรอนิกส� และเป9นการวัดผลการเรียนรู;ในรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร� และไมโครคอนโทรลเลอร�ในทาง

ปฏิบัติ และเป9นการใช;เวลาว�างให;เกิดประโยชน� เป9นการสั่งสมประสบการณ�ในด;านการเขียนโปรแกรมและฝGก

ทักษะในด;านกระบวนการแก;ปIญหาอย�างเป9นระบบ 

แนวการแข�งขัน 

 ในการแข�งขันหุ�นยนต�อุตสาหกรรมขนาดเล็ก แต�ละทีมจะต;อง สร;างหุ�นยนต� 1 ตัวซ่ึงเป9นหุ�นยนต�

บังคับมือ โดยจะต;องทําภารกิจ 2 ภารกิจ คือ 1 ภารกิจหลบสิ่งกีดขวาง และ 2 ภารกิจขนย;ายวัสดุ โดย

หุ�นยนต�จะต;องมีขนาดความกว;าง ความยาวและความสูง ในแต�ละด;านไม�เกิน 25 เซนติเมตร และมีการติดต้ัง

อุปกรณ�เพ่ือทําภารกิจได;ท้ังท้ังสองภารกิจ  

สมาชิกในทีม 

สมาชิกในทีมประกอบไปด;วยนักศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 2 หรือ 3 คน 

สมาชิกทุกคนจะต;องสามารถความคุมหุ�นยนต�เพ่ือทําภารกิจได;ท้ังสองภารกิจ (เพ่ือประเมินคะแนนในส�วนของ

คะแนนรายบุคคล ในการแข�งเดียว [แข�งกับเวลา]) 

ภารกิจ 

1. ภารกิจหลบสิ่งกีดขวาง 

ในภารกิจนี้ผู;เข;าแข�งขันจะต;องควบคุมหุ�นยนต� วิ่งซิกแซก ไปและกลับเพ่ือหลบสิ่งกีด

ขวางจําลอง คือขวดน้ําอัดลมขนาด 455 มิลลิลิตร (ขวดเครื่องด่ืม est ราคา 12 บาท) 

จํานวน 4 ขวด จากจุดเริ่มต;น แล;วกลับมายังจุดเริ่มต;นได;ภายในระยะเวลา 3 นาที 

2. ภารกิจเคลื่อนย;ายวัสดุ 



ในภารกิจนี้ผู;เข;าแข�งขันจะต;องควบคุมหุ�นยนต� เพ่ือขนย;ายวัสดุจําลอง คือกระปUอง

น้ําอัดลมขนาด 250 มิลลิลิตร (กระปUองเครื่องด่ืม est ราคา 10 บาท) จํานวน 3 

กระปUอง จากจุดห;องวัสดุ ไปยังจุดวางวัสดุแต�ละจุดได;ครบภายในระยะเวลา 3 นาที 

การแข�งขันเพื่อให;คะแนนและการตัดสินแพ;/ชนะ 

ในการแข�งขันท้ังสองภารกิจให;แต�ละทีมส�งตัวแทนทีมละ 1 คนเป9นผู;เข;าแข�งขัน ในแต�ละภารกิจอาจผู;

เข;าแข�งขันจะเป9นคนเดียวกันหรือไม�ก็ได; ในการแข�งเดียวจะคิดคะแนนเช�นเดียวกันการแข�งชิงชนะเลิศ(การ

แข�งขันเพ่ือชิงชนะเลิศจะใช;คะแนนของทีม ไม�เก่ียวกับคะแนนเดียว)  

ในการแข�งขันแต�ละครั้งห;ามเปลี่ยนตัวหุ�นยนต� แต�สามารถแก;ไขส�วนประกอบอ่ืนๆ ได; (ในการแข�งขัน

จะมีการติดหมายเลขประจําตัวหุ�นยนต� ลงบนส�วนหลักของตัวหุ�นยนต� หุ�นยนต�ท่ีไม�มีหมายเลขประจําตัวจะใช;

แข�งขันไม�ได;) 

ในระหว�างการแข�งขันหาก เกิดข;อผิดพลาดในการทํางานของตัวหุ�นยนต� สามารถขอ Retry ได;ไม�

จํากัดจํานวนครั้ง แต�การจับเวลาจะยังคงนับต�อไป 

ในภารกิจท่ี 1  

1.1 แต�ละทีมจะมีคะแนนเริ่มต;นท่ี 5 คะแนน เม่ือทําภารกิจเสร็จภายในระยะเวลา 3 นาทีจะได;

คะแนนเพ่ิมอีก 5 คะแนน(รวมท้ังหมดจะได;คะแนน 10 คะแนน) หากไม�สําเร็จตามเวลาท่ีกําหนด

จะไม�ได;คะแนนเพ่ิม และถูกปรับคะแนนท้ังหมดเป9น 0 (ศูนย�) 

1.2 หากในระหว�างการทําภารกิจมีการสัมผัสกันระหว�างหุ�นยนต�และสิ่งกีดขวาง คิดเป9นคะแนนติดลบ 

ครั่งละ 1 คะแนน 

1.3 การแข�งขันจะสลับกันแข�งระหว�างทีมสองทีมพร;อมกับจับเวลา 

1.4 ในการแข�งขันทีมท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดเป9นผู;ชนะ หากคะแนนเท�ากัน ให;ใช;เวลาในการทําภารกิจ

ตัดสิน ทีมท่ีใช;เวลาน;อยกว�าเป9นผู;ชนะ หากคะแนนและเวลาของท้ังสองทีมเท�ากัน ให;แข�งขันใหม�  

ในภารกิจท่ี 2  

2.1 แต�ละทีมจะมีคะแนนเริ่มต;นท่ี 5 คะแนน เม่ือทําภารกิจเสร็จภายในระยะเวลา 3 นาทีจะได;

คะแนนเพ่ิมอีก 5 คะแนน(รวมท้ังหมดจะได;คะแนน 10 คะแนน) หากไม�สําเร็จตามเวลาท่ีกําหนด

จะไม�ได;คะแนนเพ่ิม และถูกปรับคะแนนท้ังหมดเป9น 0 (ศูนย�) 



2.2 หากในระหว�างการทําภารกิจ หากมีการทําวัสดุตกหล�น กรรมการจะต;องจะนําวัสดุไปวางท่ีห;อง

วัสดุ แล;วผู;เข;าแข�งขันจะต;องเริ่มเคลื่อนย;ายวัสดุชิ้นนั้นใหม� และคิดเป9นคะแนนติดลบ ครั่งละ 1 

คะแนน 

2.3 การแข�งขันจะสลับกันแข�งระหว�างทีมสองทีมพร;อมกับจับเวลา 

2.4 ในการแข�งขันทีมท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดเป9นผู;ชนะ หากคะแนนเท�ากัน ให;ใช;เวลาในการทําภารกิจ

ตัดสิน ทีมท่ีใช;เวลาน;อยกว�าเป9นผู;ชนะ หากคะแนนและเวลาของท้ังสองทีมเท�ากัน ให;แข�งขันใหม� 

การถูกตัดสิทธิ์ในการแข�งขัน 

 ในการแข�งขันการกระทําต�อไปนี้จะถูกตัดสิทธิ์การแข�งขัน 

1. หุ�นยนต�ไม�สามารถเคลื่อนท่ีได; 

2. ในระหว�างการแข�งขันผู;แข�งขันพยายาม หรือแสดงให;เข;าใจว�าพยายามทําลายสนามแข�งขัน 

3. ไม�มาเข;าแข�งขันหลังจากกรรมการเรียกชื่อไปแล;ว 5 นาที 

การสร;างหุ�นยนต� 

ในการสร;างหุนยนต�เพ่ือเข;าแข�งขัน หุ�นยนต�จะต;องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ขนาดความกว;าง ความยาวและความสูง ในแต�ละด;านไม�เกิน 25 เซนติเมตร 

2. ใช;พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาดแรงดันไฟฟ\าไม�เกิน 12 โวลต� และแบตเตอรี่จะต;องติดต้ังอยู�

ภายในตัวหุ�นยนต� 

3. หุ�นยนต�จะเป9นแบบบังคับด;วยมือ ซ่ึงจะเป9นแบบใช;สายสัญญาณ หรือเป9นการควบคุมแบบไร;สาย

ก็ได; สําหรับเป9นแบบใช;สายสัญญาณจะต;องใช;สายสัญญาณไม�เกิน 8 เส;น สําหรับการควบคุม

แบบไร;สายจะต;องเป9นแบบท่ีมีมาตรฐานควบคุม และไม�เป9นอันตรายต�อผู;เข;าแข�งขัน 

4. หุ�นยนต�จะต;องมีชิ้นส�วนหรืออุปกรณ�ท่ีใช;ทําท้ังสองภารกิจติดต้ังอยู�บนตัวหุ�นตลอดการแข�งขันท้ัง 

2 ภารกิจ 

5. น้ําหนักของหุ�นยนต�จะต;องไม�เกิน 3 กิโลกรัม 

6. หุ�นยนต�จะต;องมีไมโครคอนโทรลเลอร� Arduino UNO R3 หรือเทียบเท�าทําหน;าท่ีประมวลผล

คําสั่งติดต้ังอยู�ภายใน 
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จดุเริ�มต้น 

75
 ซ

ม.
 

25 ซม. 

25 ซม. 

25 ซม. 

10
 ซ

ม.
 

30 ซม. 30 ซม. 30 ซม. 30 ซม. 

200 ซม. 

จดุเริ�มต้น 

75
 ซ

ม.
 

200 ซม. 

15 X 15 

ซม. 

10
 ซ

ม.
 

40 ซม. 40 ซม. 75 ซม. 

ห้องวสัด ุ15 X 45 ซม. 

15 ซม. 

10 ซม. 

จดุวางวสัด ุ



วีดิทัศน� 

 แต�ละทีมจะต;องทําวีดิทัศน�เพ่ือนําเสนอ สมาชิกในทีม ข้ันตอนการสร;างหุ�นยนต� เป9นคลิปวีดิโอ ความ

ยาวเนื้อหาไม�ตํ่ากว�า 3 นาที และไม�เกิน 10 นาที โดยอัพโหลดเข;าเว็บ Youtube.com ก�อนเริ่มการแข�งขัน 

(เพ่ือประเมินให;คะแนนในส�วนของรายงาน โดยไม�ต;องทํารายงาน) 

 

 

  

 


