
 
 
 
ท่ี ส.ส.ท. 48/2558 
       11 พฤศจิกายน 2558 
 
เร่ือง ขอเชิญสงทีมเขารวมการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2559 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน 
สิ่งท่ีสงมาดวย รายละเอียดการสมัครเขารวมการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป 
                     ประเทศไทย ประจําป 2559 
 
 จากการท่ีสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) หรือ ส.ส.ท. ไดริเร่ิมจดัการแขงขันหุนยนตยนตระดับ
มัธยมศึกษาข้ึนตัง้แตป พ.ศ.2543 เพือ่ใหเยาวชนไทยไดมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใช
ชื่อการแขงขันวา การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ยุวชน ชิงแชมปประเทศไทย 
 
 สําหรับในป 2559 นี้ ทางสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ยังคงสานตอเจตนารมณท่ีจะเปดโอกาส
ใหกับเยาวชนไทยไดแสดงออกถึงความรูความสามารถในการประดิษฐคดิคนทางดานหุนยนต และในปนี้ สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ไดรับการสนับสนนุจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ในการ
จัดการแขงขัน และมีกําหนดการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันท่ี 11-12 มิถุนายน 2559 ณ เอ็ม ซีซี ฮอลล 
หางสรรพสินคาเดอะมอลล บางกะป โดยสมาคมฯ ไดเรียนเชิญผูท่ีมคีวามรูและประสบการณ จากสถาบันท่ีมี
ชื่อเสียงทางดานหุนยนต เขารวมเปนกรรมการวิชาการและตัดสินการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชนชิงแชมป
ประเทศไทย  
 
 ในการนี้ ทางสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) หรือ ส.ส.ท. ขอเรียนเชิญทานสงทีมนักเรียน และ
อาจารยท่ีปรึกษาเขารวมการแขงขันดงักลาวโดยสามารถดาวนโหลดและสงใบสมัครไดทาง www.tpa.or.th/robot
และ e-mail: nattawat@tpa.or.th  สงทางโทรสาร:  0 2259 9117 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม 0 2258 0320 
ตอ 1113  
 

          
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                                        ดร.สุรพันธ เมฆนาวิน 
                                                  รักษาการ ผูอํานวยการสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2258 0320 ตอ 1113 



 
 
 
 
จากท่ีสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) หรือ ส.ส.ท. ไดริเร่ิมจัดการแขงขันหุนยนตระดับอุดมศึกษา ภายใตช่ือ การ

แขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย หรือ TPA ROBOT CONTEST THAILAND Championship 
 สมาคมฯเล็งเห็นวาการประดิษฐหุนยนตของเยาวชนไทยสมควรท่ีจะขยายไปสูการแขงขันในระดับมัธยมศึกษาจึงมีการริเร่ิม
จัดการแขงขันในระดับมัธยมศึกษาขึ้น ต้ังแตป พ.ศ.2543 เพื่อใหเยาวชนไทยไดมีโอกาสแสดงความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยในป 2559 นับเปนปท่ี 16 ของการจัดการแขงขันโดยใชช่ือการแขงขันวา การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชนชิง
แชมปประเทศไทย 
 
   การอบรมกอนการแขงขันเพื่อคัดเลือก 16 ทีม และ 8 ทีม 

 
โดยกอนการแขงขันในรอบสุดทาย (11-12 มิถุนายน 2559) จะมีการอบรมเพื่อคัดเลือก 16 ทีม ของการแขงขัน ROBO-

RESCUE และ 8 ทีม ของการแขงขันหุนยนตดับเพลิง เขารวมแขงขันในรอบสุดทายโดยจัดใหมีการอบรม ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญ่ีปุน (ซอยพัฒนาการ 37) แบงเปนประเภทการแขงขันละ 2 รอบ  (รอบการอบรม คณะกรรมการวิชาการจะเปนผูลําดับโดยการ
จับฉลากจากทีมท้ังหมดท่ีสงใบสมัครเขารวมการแขงขันใน) และทีมผูเขารวมการอบรมจะถูกทดสอบและตัดสินโดยคณะกรรมการ
ตัดสินรอบคัดเลือกหลังจากจบการอบรมชวงบาย (แผนท่ีการเดินทางสามารถดาวนโหลดไดท่ี www.tpa.or.th/robot) 
 

รายละเอียดการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ 
 
แขงขันหุนยนตตามกติกา หรือตามโจทยกําหนด 

นักเรียนท่ีผานเขารอบท้ังหมด 16 ทีม จากการแขงขัน ROBO-RESCUE และ 8 ทีม จากการแขงขันหุนยนตดับเพลิง ตองประดิษฐ
หุนยนตใหสามารถทําภารกิจตามกติกาท่ีกรรมการกําหนด โดยอุปกรณหุนยนตมาตรฐาน ส.ส.ท. เปนผูสนับสนุนใหกับทีมท่ีผาน
เขารอบ โดยทีมท่ีผานเขารอบท้ัง 2 ประเภทการแขงขันจะตองติดตอขอยืมหุนยนต ต้ังแตวันท่ี 1 เม.ย. – 25 เม.ย. 2559 ณ สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) ถนนสุขุมวิท ซอย 29 โทร. 0 2258 0320 – 5 ตอ 1113 ต้ังแตเวลา 08.00 – 16.00 น. 
 การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ จะทําการแขงขันเปนรอบๆ จนไดผูชนะเลิศท่ี MCC Hall หางสรรพสินคาเดอะมอลลบางกะป 
ในวันท่ี 11-12 มิถุนายน 2559 
 การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมปประเทศไทยประจําป 2559 มีการแขงขันท้ังหมด 2 ประเภทดังน้ี 

การแขงขันโดยใช Creator Controller (คัดเลือก 16 ทีม และ 8 ทีม สําหรับรอบสุดทาย) 
       1. Robo-Rescue  หรือหุนยนตกูภัย การแขงขันท่ีใชทักษะในการพัฒนาหุนยนตตามโปรแกรมท่ีไดฝกอบรม และพัฒนาให
ปฎิบัติภารกิจท่ีไดมอบหมายไว โดยไดทําการจําลองเหตุการณตางๆ เพื่อใหหุนยนตไดเขาไปทําภารกิจในจุดตางๆ โดยกติกาการ
แขงขันคณะกรรมการวิชาการจะเปนผูพิจารณาและกําหนดทิศทางของการแขงขัน 

 2. การแขงขันหุนยตดับเพลิง ผูเขาแขงขันจะตองใชทักษะตางๆจากการอบรมนํามาปรับใชกับ ภารกิจในการแขงขันท่ีจะ
เกิดขึ้นซ่ึงเปนสถานการณท่ีถูกจําลองคลายกับสถานการณท่ีเกิดขึ้นจริงผูท่ีสามารถปฎิบัติภารกิจตางๆตามท่ีกติกากําหนดไวได
สําเร็จจะถือวาเปนผูท่ีชนะในการแขงขัน 

 
 
 



 
 คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

 
- นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนท้ังในภาครัฐและเอกชน มีสถานะการเปน 
นักเรียนจนถึงวันแขงขัน 

- สมาชิกในทีมประกอบดวยนักเรียน 2 คน และอาจารยท่ีปรึกษา 1 คน รวม 3 คน 
(*อาจารยท่ีปรึกษามีหนาท่ีควบคุมทีม ไมสามารถรวมประดิษฐ หรือเขียนโปรแกรมใดๆใหนักเรียนได 
ไดหากพบการทุจริตจะถูกพิจารณาใหแพจากการแขงขันทันที) 

- แตละโรงเรียนสามารถสงทีมเขารวมการแขงขันไดประเภทละ 1 ทีม เทาน้ัน 
- ในวันอบรมและแขงขันจริงผูเขาอบรมตองแสดงบัตรประจําตัวนักเรียน ไมเชนน้ันจะไมอนุญาตให 
เขารวมอบรม/แขงขัน 

- ไมอนุญาตใหผูท่ีไมมีช่ือในการแขงขันเขารวมอบรมในหองอบรม และในพื้นท่ีจัดการแขงขัน ถาหาก  
  เจาหนาท่ีพบทีมท่ีเกี่ยวของจะถูกตัดสิทธ์ิจากการแขงขัน 
- การเปล่ียนตัวผูเขาแขงขัน สามารถเปล่ียนตัวไดในวันอบรมการแขงขันวันแรกเทาน้ัน ไมสามารถ  
เปล่ียนตัวไดหลังจากอบรมวันแรกเปนตนไป ไมวากรณีใดๆ 

 
     อุปกรณท่ี ส.ส.ท. จะจัดใหแตละทีมในวันอบรม 

 
ชุดหุนยนตอัตโนมัติ ซ่ึงหุนยนตจะถูกประกอบโปรแกรมขึ้นโดยผูเขาแขงขันของแตละทีมเองในวันท่ีเขารับการอบรม โดย

อุปกรณประกอบดวยช้ินสวนทางกลพื้นฐานของหุนยนต วงจรควบคุม อุปกรณตรวจวัด (sensors) มอเตอร และสายเคเบิ้ลสําหรับ
เช่ือมตอกับพอรตอนุกรมของคอมพิวเตอร (อบรมท้ัง 2 การแขงขัน) 
 
  อุปกรณท่ีทางโรงเรียนตองเตรียมในวันอบรม 
 

คอมพิวเตอรสําหรับพัฒนาโปรแกรมหุนยนต (โรงเรียนตองนํามาเองไมมีใหยืม) PC หรือ Notebook โดยควรมีคุณสมบัติดังน้ี 
คือ มีระบบปฎิบัติการ Windows 2000 , NT หรือ XP , CPU 80486 ขึ้นไป RAM 16 MB ขึน้ไป  มีพืน้ท่ีวางบนฮารดดิสก 1 MBขึน้
ไป มีพอรตอนุกรมอยางนอย 1 พอรต (Serial Port) และปล๊ักพวง 3 ตา แบบมีฟวส (อบรมทั้ง 2 การแขงขัน) 
 
   สถานท่ีจัดการแขงขัน 

 
อบรมคัดเลือก ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน ซอยพัฒนาการ 37 ตามรอบท่ีกําหนด 

  (ตรวจสอบรอบและวันท่ีอบรมไดทาง www.tpa.or.th/robot) 
รอบชิงชนะเลิศวันท่ี 10-12 มิถุนายน 2559 ณ MCC Hall เดอะมอลลบางกะป 

 
  เงินชวยเหลือในการเขารวมอบรม  

 
- ทีมท่ีเดินทางมาเขารวมการอบรมและคัดเลือก สพฐ. จะสนับสนุนคาอาหารกลางวันสําหรับผูท่ีเขารับ  
การอบรม 

 



 
รางวัลการแขงขันหุนยนต Robo-Rescue และ หุนยนตดับเพลิง 

 
รางวัลชนะเลิศ   ถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    เงินรางวัล 20,000 บาท เหรียญรางวัล , เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เงินรางวัล   15,000 บาท ถวยรางวัล,เหรียญ,เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (2รางวัล)    เงินรางวัล   10,000 บาท ถวยรางวัล,เหรียญ,เกียรติบัตร 
 
(ทีมที่ไดรับรางวัลไดเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันหุนยนต “World Robot Game” WRG ณ เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 

 
กําหนดการแขงขัน 

 
10 ธ.ค. 58 เปนตนไป เปดรับสมัครผูท่ีสนใจเขารวมการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท.-สพฐ. ประจําป 2559 
12 ก.พ. 59  ปดรับสมัครผูเขาแขงขันหุนยนต ส.ส.ท.-สพฐ. ประจําป 2559 ท้ัง 2 ประเภท 
15 ก.พ. 59  ประกาศรายชื่อโรงเรียนท่ีเขารับการอบรมการแขงขันหุนยนต ท้ัง 2 ประเภท 
9-11 มี.ค. 59  อบรมและทดสอบ การแขงขันหุนยนต Robo-Rescue อาคาร C หอง 601 (รอบท่ี 1) 
   อบรมและทดสอบ การแขงขันหุนยนตดับเพลิง       อาคาร C หอง 502 (รอบท่ี 1) 
14-16 มี.ค. 59  อบรมและทดสอบ การแขงขันหุนยนต Robo-Rescue อาคาร C หอง 601 (รอบท่ี 2) 
   อบรมและทดสอบ การแขงขันหุนยนตดับเพลิง       อาคาร C หอง 502 (รอบท่ี 2) 
1 เม.ย. 59  ประกาศรายชื่อทีมท่ีผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศ ท้ัง 2 ประเภท 

www.tpa.or.th/robot 
 1-25 เม.ย. 59  ทีมท่ีผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศท้ัง 2 ประเภท ยืมอุปกรณเพื่อซอมและประดิษฐ 
    หุนยนตเขารวมการแขงขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


