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กตกิาการแข�งขนัหุ�นยนต�อตุสาหกรรมขนาดเลก็ 
 Small Industrial Robot (SIR 2015) 

แผนกวิชาช�างอเิลก็ทรอนกิส� วทิยาลยัเทคนคิฉะเชงิเทรา 

 

ที่มา  

เพื่อเป9นการองค�ประยุกต�ความรู;จากการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช�าง

อิเล็กทรอนิกส� และเป9นการวัดผลการเรียนรู; ในรายวิชาหุ�นยนต�เบื้องต;น ไมโครโปรเซสเซอร� และ

ไมโครคอนโทรลเลอร�ในทางปฏิบัติ และเป9นการใช;เวลาว�างให;เกิดประโยชน� เป9นการสั่งสมประสบการณ�ใน

ด;านการเขียนโปรแกรมและฝHกทักษะในด;านการแก;ปJญหาอย�างเป9นระบบ 

 

แนวการแข�งขัน 

 ในการแข�งขันหุ�นยนต�อุตสาหกรรมขนาดเล็ก แต�ละทีมจะต;อง สร;างหุ�นยนต� 1 ตัวซึ่งเป9นหุ�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 และมีการติดตั้ง

อุปกรณ�เพื่อทําภารกิจได;ทั้งสองภารกิจ  

 

สมาชิกในทีม 

สมาชิกในทีมประกอบไปด;วยนักศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 2 หรือ 3 คน 

สมาชิกทุกคนจะต;องสามารถความคุมหุ�นยนต�เพื่อทําภารกิจได;ทั้งสองภารกิจ (เพื่อประเมนิคะแนนในส�วนของ

คะแนนรายบุคคล ในการแข�งเดียว [แข�งกับเวลา]) 
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ภารกิจ 

1. ภารกิจหลบสิ่งกีดขวาง 

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

ขวางจําลอง คือน้ําอัดลมขนาด 250 มิลลิลิตร (กระปSองเครื่องดื่ม est ราคา 10 บาท 

ภายในบรรจุเครื่องดื่มตามสภาพปกติของผลิตภัณฑ�) จํานวน 4 ขวด จากจุดเริ่มต;น แล;ว

กลับมายังจุดเริ่มต;นได;ภายในระยะเวลา 3 นาที 

2. ภารกิจเคลื่อนย;ายวัสดุ 

ในภารกิจนี้ผู;เข;าแข�งขันจะต;องควบคุมหุ�นยนต� เพื่อขนย;ายวัสดุจําลอง คือกระปSอง

น้ําอัดลมขนาด 250 มิลลิลิตร (กระปSองเครื่องดื่ม est ราคา 10 บาท ภายในบรรจุ

เครื่องดื่มตามสภาพปกติของผลิตภัณฑ�) จํานวน 3 กระปSอง จากจุดห;องวัสดุ ไปยังจุด

วางวัสดุแต�ละจุดได;ครบ แล;วกลับมายังจุดเริ่มต;นได;ภายในระยะเวลา 3 นาที 

 

การแข�งขันเพื่อให;คะแนนและการตัดสินแพ;/ชนะ 

ในการแข�งขันทั้งสองภารกิจให;แต�ละทีมส�งตัวแทนทีมละ 1 คนเป9นผู;เข;าแข�งขัน ในแต�ละภารกจิอาจผู;

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

แข�งขันเพื่อชิงชนะเลิศจะใช;คะแนนของทีม ไม�เกี่ยวกับคะแนนเดียว)  

ในการแข�งขันแต�ละครั้งห;ามเปลี่ยนตัวหุ�นยนต� แต�สามารถแก;ไขส�วนประกอบอื่นๆ ได; (ในการแข�งขนั

จะมีการติดหมายเลขประจําตัวหุ�นยนต� ลงบนส�วนหลักของตัวหุ�นยนต� หุ�นยนต�ที่ไม�มีหมายเลขประจาํตวัจะใช;

แข�งขันไม�ได;) 

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

จํากัดจํานวนครั้ง แต�การนับเวลาจะยังคงนับต�อไป 

ในภารกิจที่ 1  

1.1 แต�ละทีมจะมีคะแนนเริ่มต;นที่ 5 คะแนน เมื่อทําภารกิจเสร็จภายในระยะเวลา 3 นาทีจะได;

คะแนนเพิ่มอีก 5 คะแนน(รวมทั้งหมดจะได;คะแนน 10 คะแนน) หากไม�สําเร็จตามเวลาที่กําหนด

จะไม�ได;คะแนนเพิ่ม  
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1.2 หากในระหว�างการทําภารกิจมีการสัมผัสกันระหว�างหุ�นยนต�และสิ่งกีดขวาง คิดเป9นคะแนนติด

ลบ ครั่งละ 1 คะแนน 

1.3 การแข�งขันจะสลับกันแข�งระหว�างทีมสองทีมพร;อมกับจับเวลา 

1.4 ในการแข�งขันทีมที่มีคะแนนมากที่สุดเป9นผู;ชนะ หากคะแนนเท�ากัน ให;ใช;เวลาในการทําภารกิจ

ตัดสิน ทีมที่ใช;เวลาน;อยกว�าเป9นผู;ชนะ หากคะแนนและเวลาของทั้งสองทีมเท�ากัน ให;แข�งขนัใหม�  

ในภารกิจที่ 2  

2.1 แต�ละทีมจะมีคะแนนเริ่มต;นที่ 5 คะแนน เมื่อทําภารกิจเสร็จภายในระยะเวลา 3 นาทีจะได;

คะแนนเพิ่มอีก 5 คะแนน(รวมทั้งหมดจะได;คะแนน 10 คะแนน) หากไม�สําเร็จตามเวลาที่กําหนด

จะไม�ได;คะแนนเพิ่ม 

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

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

คะแนน 

2.3 การแข�งขันจะสลับกันแข�งระหว�างทีมสองทีมพร;อมกับจับเวลา 

2.4 ในการแข�งขันทีมที่มีคะแนนมากที่สุดเป9นผู;ชนะ หากคะแนนเท�ากัน ให;ใช;เวลาในการทําภารกิจ

ตัดสิน ทีมทีใ่ช;เวลาน;อยกว�าเป9นผู;ชนะ หากคะแนนและเวลาของทั้งสองทีมเท�ากัน ให;แข�งขนัใหม� 

การถูกตัดสิทธิ์ในการแข�งขัน 

 ในการแข�งขันการกระทําต�อไปนี้จะถูกตัดสิทธิ์การแข�งขัน 

1. หุ�นยนต�ไม�สามารถเคลื่อนที่ออกพ;นจากจุดเริ่มต;นได; 

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

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

การสร;างหุ�นยนต� 

ในการสร;างหนุยนต�เพื่อเข;าแข�งขัน หุ�นยนต�จะต;องมคีุณสมบตัิดงันี ้

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

2 ใช;พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาดแรงดันไฟฟ]าไม�เกิน 12 โวลต� และแบตเตอรี่จะต;องติดตั้งอยู�

ภายในตัวหุ�นยนต�(ถือเป9นส�วนประกอบของหุ�นยนต�) 
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3 หุ�นยนต�จะเป9นแบบบังคับด;วยมือ ซึ่งจะเป9นแบบใช;สายสัญญาณ หรือเป9นการควบคมุแบบไร;สาย

ก็ได;  

3.1 สําหรับเป9นแบบใช;สายสัญญาณจะต;องใช;สายสัญญาณไม�เกิน 8 เส;น และยาวไม�เกิน 3 

เมตร 

3.2 สําหรับการควบคุมแบบไร;สายจะต;องเป9นแบบที่มีมาตรฐานควบคุม และไม�เป9นอนัตราย

ต�อผู;เข;าแข�งขัน 

4 หุ�นยนต�จะต;องมีชิ้นส�วนหรืออุปกรณ�ที่ใช;ทําทั้งสองภารกิจติดตั้งอยู�บนตวัหุ�นตลอดการแข�งขนัทัง้ 

2 ภารกิจ 

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

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

คําสั่งติดตั้งอยู�ภายใน 
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สนาม 

ภารกิจที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

ห;องวัสดุ 15 X 45 ซม. 

15 ซม. 

10 ซม. 

จดุวางวสัด ุ
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วีดิทัศน� 

 แต�ละทีมจะต;องทําวีดิทัศน�เพื่อนําเสนอ สมาชิกในทีม ขั้นตอนการสร;างหุ�นยนต� เป9นคลิปวีดิโอ ความ

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

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

 


