เกณฑ์การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
กิจกรรม การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
“Thailand 4.0 : New Growth Industry”

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
การประกวดโครงงานหุ่น ยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็ นการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่ อพั ฒ นา
ศักยภาพนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด จากการทางานเป็นทีม ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ทั่วไป รวมทั้งนาเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ตามจินตนาการของตนเองหรือทีม
ให้ สอดคล้ องกั บ หั วเรื่ องประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยมี ก ารด าเนิ น การตามกระบวนการเทคโนโลยี
(Technological process) ตามมาตรฐาน ง 2.1 สาระการออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โดยต้องมี การวางแผนสร้างโครงงานอย่างมีระบบและขั้ นตอนให้ ท างานตามภารกิจหรือ
แก้ปัญหาตามโจทย์กาหนด จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคาตอบในเรื่องนั้นๆ
1. ขอบเขตและความหมาย
โครงงานหุ่นยนต์และอัตโนมัติ เป็นการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความ
ต้องการหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน โดยนามอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวัสดุทางกลศาสตร์ อาจมีการใช้
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวตรวจจับชนิดต่างๆ และใช้อุปกรณ์ ทั่วไปอย่างไม่จากัดมาออกแบบประกอบเป็น
หุ่นยนต์หรือโครงงานตามกระบวนการเทคโนโลยี ให้ทาภารกิจ แก้ปัญหาตามโจทย์กาหนด สามารถเคลื่อนไหว เคลื่อนที่
หรือไม่ก็ได้ การทางานสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยสวิทซ์เปิด-ปิดหรืออุปกรณ์ควบคุม (Remote Control) ทั้งแบบ
มีสาย ไร้สายหรือไม่ก็ได้ อาจเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทางาน โดยคุณค่าของชิ้นงานอยู่ที่
การสร้างกลไกพิเศษ หรือการประยุกต์ใ ช้ ตัวตรวจจับที่ทาให้หุ่นยนต์สามารถทาภารกิจ แก้ปัญหาตามโจทย์
กาหนด โดยมีกลุ่มประเภทที่ให้เลือก ดังนี้
 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med)
 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และการบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture &
High Value Services)
 กลุ่ม เครื่องมื ออุปกรณ์ อั จฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)
 กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เท ค โ น โ ล ยี ส ม อ ง ก ล ฝั ง ตั ว ( Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded
Technology)
2. หลักเกณฑ์ของโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ส่งเข้าประกวด
2.1 โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่พัฒนาขึ้นต้องมีวิธีการหรือกระบวนการทางานอย่างเป็นขั้นตอน
ที่ชัดเจนตามกระบวนการเทคโนโลยี 7 ขั้นตอน ดังนี้
(1) กาหนดปัญหาหรือความต้องการ (Identify the problem)
(2) รวบรวมข้อมูล (Information gathering)
(3) เลือกวิธีการ (Selection)
(4) ออกแบบและปฏิบัติการ (Design and making)
(5) ทดสอบ (Testing)
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
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(6) ปรับปรุงแก้ไข (Modification and improvement)
(7) ประเมินผล (Assessment)

2.2 การพัฒนาโครงงานควรคานึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า โดยนาความรู้ที่ได้ศึกษาจากหลักสูตร
มาพัฒนาชิ้นงาน
2.3 โครงงานที่ทาเป็นโครงงานใหม่และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีใดมาก่อน
2.4 โครงงานที่เป็นผลงานจริงหรือแบบจาลองต้องสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและมีขนาดไม่เกิน
ความกว้าง 100 ซม. ความยาว 100 ซม. และความสูง 100 ซม. ในกรณีที่โครงงานมีขนาดใหญ่กว่าที่กาหนด
ให้ใช้มาตราส่วนในการคานวณเพื่อย่อขนาดลง
2.5 ชิ้น งานที่ ส ร้างต้ องสามารถท างานได้ จริง ในกรณี ที่ ชิ้น งานเป็ น แบบจาลอง ต้ องสามารถแสดง
การทางานและสามารถอธิบายถึงมาตราส่วนเพื่อการพัฒนาสู่การสร้างชิ้นงานที่นาไปใช้งานจริงได้
2.6 ข้อมูล ภาพ และเสียง ที่นามาประกอบต้องไม่ละเมิด ลิขสิทธิ์ หรือหากได้รับอนุญ าตควรอ้างอิง
แหล่งที่มา ซึ่งกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ คณะกรรมการตัดสินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.7 ให้คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
3. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดและองค์ประกอบของทีม
3.1 การประกวดหรือแข่งขันเป็นทีม แต่ละทีมประกอบด้วย นักเรียนไม่เกิน 3 คน และครูผู้ควบคุมทีม 1-2 คน
3.2 โรงเรียนสามารถสมัครเข้าประกวดแข่งขันได้ทุกประเภท ไม่เกินประเภทละ 1 ทีมในแต่ละกติกา
3.3 วิธีการและขัน้ ตอนการประกวดและแข่งขันให้เป็นไปตามกติกาที่ สพฐ. กาหนด
3.4 ผู้เข้าประกวดและแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกสังกัด
4. วิธีการประกวด
4.1 กาหนดการประกวด
โครงงานหุ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ ก าหนดระยะเวลาในการประกวดระหว่ า งเดื อ น
กันยายน 2559 – มกราคม 2560 ดังนี้
กันยายน 2559
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการประกวดบนเว็บไซต์
www.sillapa.net
กันยายน – พฤศจิกายน 2559 การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ธันวาคม 2559
การแข่งขันระดับภาค ตามกาหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
มกราคม 2560
การแข่งขันระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
4.2 วิธีการประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
(1) เขียนรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ แสดงวิธีการหรือกระบวนการทางานอย่างเป็นขั้นตอนที่
ชัดเจนตามกระบวนการเทคโนโลยี 7 ขั้นตอน โดยใช้ภาษาเข้าใจง่ายและเป็นสากล กรณีที่ใช้คาศัพท์เฉพาะให้
เขียนนิยามศัพท์อธิบายคาศัพท์นั้นประกอบในรายงาน
(2) ให้ แ ต่ ล ะที ม น าเสนอต่ อ คณะกรรมการในสถานที่ ห รื อ บริ เวณที่ ค ณะกรรมการจั ด ให้
โดยใช้เวลาทีมละไม่เกิน 15 นาที แบ่งออกเป็น
- เวลาในการจัดเตรียมและนาเสนอโครงงาน 10 นาที
- เวลาให้กรรมการซักถาม 5 นาที
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(3) จัดทาโปสเตอร์ขนาด A1 ประกอบการนาเสนอโครงงาน โดยอธิบายแนวความคิดและความ
เป็นมาในการทาโครงงาน วัตถุประสงค์ในการทาโครงงาน หลักการทางานของชิ้นงาน จุดเด่นและประโยชน์ของ
ชิ้นงาน และแนวทางการนาชิ้นงานไปประยุกต์ใช้ในอนาคต อาจมี เอกสารหรือ จัดเตรียมอุปกรณ์ อื่นเพื่อใช้
ประกอบการนาเสนอ
หมายเหตุ กรรมการอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนาเสนอ จานวนรอบของการพิจารณาตัดสินได้
ตามความเหมาะสม
5. เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการตัดสิน
1. แนวคิดและความเป็นมาในการทา
โครงงาน (10 คะแนน)
2. วัตถุประสงค์ในการทาโครงงาน
(10 คะแนน)

3. การออกแบบชิ้นงาน (20 คะแนน)
3.1 ภาพร่างและส่วนประกอบของชิ้นงาน
(10 คะแนน)
3.2 ขั้นตอนการทางานของชิ้นงาน
(10 คะแนน)
4. กระบวนการและขัน้ ตอนการทาโครงงาน
(35 คะแนน)
4.1 มีการทางานตามกระบวนการเทคโนโลยี
(15 คะแนน)

4.2 อธิบายขัน้ ตอนการทางานตาม
กระบวนการเทคโนโลยีได้ชัดเจน
(20 คะแนน)
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เกณฑ์พิจารณา
- การอธิบายถึงเหตุผลหรือความสาคัญของปัญหาและ
แนวคิดในการแก้ปัญหาของการทาโครงงาน
- การพิจารณาวัตถุประสงค์ของการทาโครงงานว่ามีความ
สอดคล้องกับแนวคิดและความเป็นมาในการทาโครงงาน
หรือไม่
- การพิจารณาถึงความสอดคล้องกับหัวข้อในการทา
โครงงาน
- การออกแบบชิ้นงานเป็นภาพร่าง 2 มิติ หรือ 3 มิติ หรือ
ภาพฉาย และระบุส่วนประกอบของชิ้นงาน
- การอธิบายขั้นตอนการทางานของชิ้นงาน โดยอาจเขียน
เป็นผังงาน (Flowchart)
- การใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการทางานครบทั้ง 7
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นกาหนดปัญหาหรือความต้องการ
ขั้นรวบรวมข้อมูล ขั้นเลือกวิธีการ ขั้นออกแบบและ
ปฏิบัติการ ขั้นทดสอบ ขั้นปรับปรุงแก้ไข และขั้น
ประเมินผล โดยดูหลักฐานจากเล่มรายงานหรือสื่อ
ประกอบอื่นๆ
- การอธิบายรายละเอียดของการทางานในแต่ละขั้นตอน
ของกระบวนการเทคโนโลยีอย่างชัดเจน
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ประเด็นการตัดสิน
5. จุดเด่นและประโยชน์ในการทาโครงงาน
(15 คะแนน)
- จุดเด่นของโครงงาน (10 คะแนน)

เกณฑ์พิจารณา

- ชิ้นงานมีความคิดสร้างสรรค์ มีความโดดเด่น น่าสนใจ
และแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากโครงงานอื่นๆ
ในประเภทเดียวกันอย่างชัดเจน
- ประโยชน์ของโครงงาน (5 คะแนน)
- ชิ้นงานสามารถใช้งานหรือพิสูจน์การทางานได้ตาม
วัตถุประสงค์ และมีความคุม้ ค่าในการทาโครงงาน
6. การนาไปประยุกต์ในอนาคต (10 คะแนน) - ชิ้นงานสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดหรือพัฒนาใช้งานได้
อย่างกว้างขวาง
รวม 100 คะแนน
6. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 100 - 00
ร้อยละ 79 - 70
ร้อยละ 69 - 60
ต่ากว่าร้อยละ 60

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น

7. คณะกรรมการการตัดสินการประกวด ระดับละ 5 – 7 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
1) ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์/
ออกแบบและเทคโนโลยี)
2) ครูที่ทาการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์/ออกแบบและ
เทคโนโลยี) และมีความสามารถด้านโครงงาน
3) ผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิศวกรรมศาสตร์
4) กรรมการผู้ตัดสินต้องไม่เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเดียวกันกับทีมที่เข้าแข่งขัน
**************************
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รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์
ปกนอก
เรื่อง .....................................................................................................................................................
กลุ่มหัวข้อ ........................................................................ (5 กลุ่ม ตามเกณฑ์)
โดย
1 ...........................................................................................................................................
2 ...........................................................................................................................................
3 ...........................................................................................................................................
โรงเรียน .......................................................................................................................................................................
สังกัด ...........................................................................................................................................................................
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ชั้น ............................................................
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ปกใน
เรื่อง ........................................................................................................................................................................
โดย
1 .............................................................................................................................................................
2 .............................................................................................................................................................
3 .............................................................................................................................................................
โรงเรียน ..................................................................................................................................................................
สังกัด ......................................................................................................................................................................
ครูที่ปรึกษา ............................................................................................................................................................
ที่ปรึกษาพิเศษ ........................................................................................................................................................

เนื้อหา ประกอบด้วย
- บทคัดย่อ
- กิตติกรรมประกาศ
- สารบัญ
- สารบัญตาราง (ถ้ามี)
- สารบัญรูปภาพ (ถ้ามี)
- บทที่ 1 บทนา
- บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการดาเนินการ
- บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน
- บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน/อภิปรายผลการดาเนินงาน
- บรรณานุกรม
- ภาคผนวก
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ข้อปฏิบัติการเขียนรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์
1. กาหนดให้ บทที่ 1 ถึงบทที่ 5 ความยาวไม่เกิน 20 หน้า ภาคผนวก ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
ขนาดของกระดาษเขียนรายงานใช้กระดาษ A4 พิ มพ์หน้าเดียว จัดทารายงานจานวน 5 เล่ม
พร้อมบันทึกไฟล์ข้อมูลรูปแบบไฟล์เอกสาร Word และ PDF ลงบนแผ่นซีดี/ดีวีดี จานวน 1
แผ่น ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามเวลาที่ประกาศ เพื่อพิจารณาเผยแพร่ต่อไป
2. การเขียนรายงานในบทที่ 3 อุป กรณ์ และวิธีการดาเนิ นการ ให้ เขียนขั้นตอนตามกระบวนการ
เทคโนโลยี 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นกาหนดปัญหาหรือความต้องการ ขั้นรวบรวมข้อมูล ขั้นเลือกวิธีการ
ขั้นออกแบบและปฏิบัติการ ขั้นทดสอบ ขั้นปรับปรุงแก้ไข และขั้นประเมินผล
3. การเขียนขั้นออกแบบและปฏิบัติการในกระบวนการเทคโนโลยี ให้ออกแบบเป็นภาพร่าง 2 มิติ
หรือ 3 มิติ หรือภาพฉาย และกรณีที่มีเขียนคาสั่งโปรแกรมให้ชิ้นงานต้องมีแผนผังระบบการทางาน
(Flowchart) ประกอบ เพื่ออธิบายโปรแกรมการทางานของชิ้นงานที่สร้าง
********************
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