
 

 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์สพฐ. 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
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ตารางสรุปกจิกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
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ชื่อกิจกรรม 
ระดับชั้น 

ประเภท หมายเหต ุสพป. สพม. 
ป.1-ป.6 ม.1-ม.3 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 

1. หุ่นยนต์อัตโนมัติ     ทีม   
2. หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัต ิ     ทีม   
3. หุ่นยนต์บังคับมือ     ทีม   
4. โครงงานหุน่ยนต์และระบบ
อัตโนมัต ิ     

ทีม   

รวมกิจกรรม 4 4 4 4   
รวมทั้งหมด 16   

 
ข้อก าหนด / คุณสมบัติผู้เขา้ประกวดแข่งขันหุน่ยนต์ 

1. การประกวดหรือแข่งขันเป็นทีมแต่ละทมีประกอบด้วย นักเรียนไม่เกิน 3 คนและครูผู้ควบคุมทีม 1-2 คน 
2. โรงเรียนสามารถสมัครเข้าประกวดแข่งขันได้ทุกประเภทไม่เกินประเภทละ 1 ทีมในแต่ละกติกา 
3. วิธีการและขั้นตอนการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ให้เป็นไปตามกติกาที่สพฐ. ก าหนด 
4. ผู้เข้าประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ต้องเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด 
5. ดาวน์โหลดกติกาการแข่งขันได้ที่ www.sillapa.net  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

http://www.sillapa.net/
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การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

 
ความเป็นมา 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นประโยชน์ของการน าหุ่นยนต์มาเป็น
สื่อและเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน และให้ความส าคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ และการ
ออกแบบเทคโนโลยี การน าความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ กลศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาบูรณาการกับ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ซึ่งการประกวดและแข่งขัน
หุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิด 
การเรียนรู้แบบบูรณาการ เกิดแรงบันดาลใจที่ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ผลงาน การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ใน
ลักษณะต่าง ๆ เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนและเยาวชนของชาติ
ต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ครูผู้สอน และนักเรียนที่สนใจได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
หุ่นยนต์ และโครงงาน 
 2. เพื่อให้ครูผู้สอน และนักเรียนตระหนัก เห็นความส าคัญของการน าสื่อหุ่นยนต์ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 3. เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถของครู นักเรียนด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม
หุ่นยนต์และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม 
 4. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
ให้ทันต่อโลกเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน โดยใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อ 
 5. เพื่อค้นหาและพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านหุ่นยนต์ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันใน
เวทีระดับนานาชาติต่อไป 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 การแข่งขันหุ่นยนต์สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ได้ก าหนดให้ผู้
แข่งขันจะต้องประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเองทุกทีมซึ่งการประกอบหุ่นยนต์จะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝน
ประสบการณ์จะท าให้นักเรียนมีทักษะความรู้ความช านาญและได้รับประสบการณ์ตรงจากการประกอบ
หุ่นยนต์ดังต่อไปนี ้
1. การปลูกฝังคุณธรรมจากการแข่งขันหุ่นยนต์ 
 1.1 มีความซื่อสัตยไ์ม่เอาเปรียบคู่แข่งขันและมีน้ าใจนักกีฬา 
 1.2 มีความรับผิดชอบสามารถท างานเป็นทีมและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้  
 1.3 ตรงต่อเวลามีระเบียบมีวินัยมีความอดทนและมสีมาธใินการท างาน 
 1.4 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
2. ทักษะเบื้องต้นและองค์ความรู้พื้นฐานของการประกอบหุ่นยนต์ทุกประเภทคือ 
 2.1 ทักษะในการออกแบบและเขียนแบบเพื่อสร้างชิ้นงาน 
 2.2 ทักษะในการใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น 
 2.3 รู้เข้าใจและมีทักษะทางด้านกลศาสตร์เช่น 
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  1) สามารถอธิบายเรื่องแรงต้านหรือแรงเสียดทาน /จุดหมนุได ้
  2) สามารถอธิบายหลักการสมดุลของวัตถุและน ามาประยุกต์ได้   
  3) สามารถอธิบายหลักการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน จากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลและ
สามารถน าพลังงานกลไปใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ได้ 
 2.4 มีทักษะในการสร้าง /ประกอบและทดสอบการท างานของหุ่นยนต์   
  1) สามารถประกอบเฟืองทดรอบได้หลากหลายรูปแบบ 
  2) สามารถน ารูปแบบของเฟืองทดที่ประกอบแต่ละรูปแบบไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  3) เข้าใจและสามารถจัดการเชื่อมต่อวัสดุที่เป็นขาของหุ่นยนต์ให้เคลื่อนทีไ่ด้อย่างสมดุล  
 
ขอบเขตและความหมายของหุ่นยนต์ 
  หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control Robot) 

หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control Robot) หมายถึงการน ามอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุทาง
กลศาสตร์ อาจมีการใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวตรวจจับชนิดต่างๆและใช้อุปกรณ์ทั่วไปอย่างไม่จ ากัดมา
ออกแบบประกอบเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ ในการปฏิบัติภารกิจต้องใช้ระบบสมองกล (Computer 
System) ชนิดใดชนิดหนึ่ง และ/หรือ มีการเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท าภารกิจแบบ
อัตโนมัติหลังเริ่มต้น ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ด้วยสวิทซ์เปิด-ปิดเพียงครั้งเดียว ระหว่างการแข่งขันห้ามใช้อุปกรณ์
ควบคุมใดๆ ทั้งแบบมีสาย ไร้สาย หรือแบบสัญญาณวิทยุ ในการส่งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์ ผลการแข่งขันขึ้นอยู่
กับการเขียนโปรแกรมควบคุมกลไกท าให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติภารกิจตามโจทย์ก าหนดได้ทันเวลา 
 
          หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมตั ิ(Semi- Automatic Robot) 

หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัต ิ(Semi- Automatic Robot) หมายถึงการน ามอเตอร ์อุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุทาง
กลศาสตร์ อาจมีการใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวตรวจจับชนิดต่างๆและใช้อุปกรณ์ตามข้อก าหนดมา
ออกแบบประกอบเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้  ในการปฏิบัติภารกิจจะต้องใช้ระบบสมองกล 
(Computer System) ชนิดใดชนิดหนึ่งและมีการเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เพ่ือควบคุมการท าภารกิจหลัง
เริ่มต้นในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์  สามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมใดๆ แบบไร้สาย ในการส่งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์ 
เพื่อท าให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติภารกิจตามโจทย์ก าหนดได้ทันเวลา 

 
หุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control Robot) 

หุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control Robot) หมายถึง การน ามอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุทาง
กลศาสตร์ มาออกแบบประกอบเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ ในการท างานสามารถขับเคลื่อนได้
ด้วยสวิทซ์เปิด-ปิด หรืออุปกรณ์ควบคุม (Remote Control) แบบมีสาย ข้อส าคัญคือไม่มีการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท างาน ผลการแข่งขันขึ้นอยู่กับการสร้างกลไกพิเศษที่ท าให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติ
ภารกิจตามที่โจทย์ก าหนดได้ทันเวลาโดยปราศจากโปรแกรม 
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การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ สพฐ.  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

1. กติกาการแข่งขัน 
กติกาการแข่งขันประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติได้ถูกจัดท าขึ้นด้วยคณะกรรมการผู้จัดเตรียมงานและ

ใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เท่านัน้ 
ค าถาม – ค าตอบ ที่กรรมการจัดท าขึน้และเผยแพรใ่น www.sillapa.net ถือเป็นส่วนหน่ึงของ

กติกาการแข่งขัน  
 

2. คุณสมบัติการเข้าร่วมแขง่ขันและองคป์ระกอบของทีม 
  ดูรายละเอียดได้จากตารางสรุปกิจกรรมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ 
 

3.  ชนิดของวัสดุที่ใชใ้นการแข่งขัน 
     1. ไม่จ ากดัชนิดของวัสดุ อุปกรณ ์และซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้ในการแขง่ขัน  
     2. ทีมที่เขา้แข่งขันต้องจัดเตรียมและน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ระหว่างการแข่งขันรวมทั้ง            

ตัวก าเนิดพลังงาน (Battery)  ซอฟต์แวร์ และคอมพิวเตอร์มาเอง 
     3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่ส ารองมาด้วย คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือ

จัดหามาทดแทนไม่ว่าในกรณีใด ๆ  
 

4. กฎข้อบังคับหุ่นยนต์อัตโนมัต ิ
 1. ขนาดของหุ่นยนต์ตามที่กติกาก าหนด 
 2. หุ่นยนต์ต้องท างานโดยอัตโนมัติเท่าน้ัน (ไม่มีการใช้รีโมทคอนโทรล) 
 3. ไม่จ ากัดจ านวนมอเตอร์และเซนเซอร์ที่ใช้การแข่งขัน 
 4. ห้ามใช ้(ปิด) ช่องสัญญาณสื่อสารทุกชนิด เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่างการแข่งขัน 
       5. หุ่นยนต์ของแต่ละทีมต้องท างานอัตโนมัติและสามารถผ่านภารกิจได้ด้วยตัวเอง ไม่อนุญาตให้ใช้       

การควบคุมหุ่นด้วยวิธีการอื่นได้แก่ การสื่อสารผ่านวิทยุต่าง ๆ เครื่องมือรีโมทคอนโทรล และการใช้สาย
เชื่อมต่อ ทีมที่ฝ่าฝืนกฎนี้จะถูกตัดสิทธิในการแข่งขัน และต้องออกจากการแข่งขันทันท ี
 
5. กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน 
      1. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน        
      2. ให้แยกช้ินส่วนอุปกรณ์ทุกชิ้น ก่อนการเข้าร่วมการแข่งขัน  
      3. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าพื้นที่ในส่วนของสนามแข่งขันได ้จนกว่ากรรมการจะอนุญาต 
      4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ในพื้นที่
การแข่งขันเท่านั้น  ระยะเวลาในการประกอบหุ่นยนต์และทดสอบหุ่นยนต์ 3 ชั่วโมง 
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันน าหุ่นยนต์ออกจากพ้ืนที่แข่งขันหลังจากการรายงานตัวเสร็จสิ้น 

     6. คณะกรรมการจะท าการตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบ โดยให้แต่
ละทีมเตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น  

     7. ไม่อนุญาตให้กระท าการใดๆ ที่ เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่                      
ในระหว่างการแข่งขัน บุคคลใดที่ฝ่าฝืนกฎนี้จะถูกพิจารณาให้ออกจากบริเวณการแข่งขันทันที 
6. การแข่งขนัในระดบัภาคและระดับประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

http://www.sillapa.net/
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การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัต ิสพฐ.  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

 
1. กติกาการแข่งขัน 

    กติกาการแข่งขันประเภทหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัตไิด้ถูกจัดท าขึ้นด้วยคณะกรรมการผู้จัดเตรียม
งานและใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เท่านั้น 

    ค าถาม – ค าตอบ ที่กรรมการจัดท าขึน้และเผยแพรใ่น www.sillapa.net ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของกติกาการแข่งขัน 

 
2. คุณสมบัติการเข้าร่วมแขง่ขันและองคป์ระกอบของทีม 
  ดูรายละเอียดได้จากตารางสรุปกิจกรรมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ 
 
3. ชนิดของวัสดุ /อุปกรณท์ี่ใช้ในการแขง่ขัน 
    1. ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการแข่งขันอยู่ในข้อก าหนดของแต่ละกติกา ห้ามน า
วัสดุส าเร็จรูปที่มีจ าหน่ายไว้เพื่อการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. โดยเฉพาะ (ห้ามซื้อหุ่นยนต์ส าเร็จรูปมาแข่งขัน)  
ยกเว้น รีโมทคอนโทรลให้เตรียมมาได้ และถ้าหากกรรมการพิสูจน์ทราบได้ โดยวิธีใด ๆ ก็ตาม อาจพิจารณา
ไม่ให้แข่งขันหรือตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 

 2. ทีมที่เข้าแขง่ขันต้องจัดเตรียมและน าอุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ระหว่างการแข่งขัน
รวมทั้งแหล่งก าเนิดพลังงาน (Battery) มาเอง 

 3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่ส ารองมาด้วยคณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซม
หรือจัดหามาทดแทนไม่ว่าในกรณีใดๆ  

             4. โครงสร้างของหุ่นยนต์ให้น ามาสร้าง ตัด เจาะ ประกอบ ที่สนามการแข่งขนั 
  5. ให้เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ชดุเฟืองทด มาสร้างหุ่นยนต์ในวันแข่งขัน 
  6. ห้ามน าอุปกรณ์เครื่องมือหนักมาใช้สร้างหุ่นยนต์ภายในพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ 

โดยคณะกรรมการผู้จัดอาจจัดหาไว้ให้ใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลางได้ เพื่อป้องกันอันตรายในขณะท าการสร้างและ
ประกอบหุ่นยนต์  

  7.  จะต้องมีการเขียนโปรแกรมและจะใชแ้ผงวงจรในการควบคุมชนดิใดก็ได้                  
ในการควบคุมการท างานของหุ่นยนต์  
 
4. กฎข้อบังคับหุ่นยนต ์

  1. ขนาดของหุ่นยนต์ก่อนเริ่มเดินต้องมีขนาดไม่เกินตามที่กติกาก าหนด 
  2. หุ่นยนต์ต้องท างานโดยใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ ตามกติกา

ก าหนด 
  3. ไม่อนุญาตให้กระท าการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ใน  

ระหว่างการแข่งขันบุคคลใดที่ฝ่าฝืนกฎนี้จะถูกพิจารณาให้ออกจากบริเวณการแข่งขันทันที 

http://www.sillapa.net/
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5. กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน 
  1. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน  
   2. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันน าหุ่นยนต์ออกจากพื้นที่แข่งขันระหว่างด าเนินการแข่งขัน 
หลังจากการรายงานตัวเสร็จสิ้น 
   3. คณะกรรมการจะท าการตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบโดย
ให้แต่ละทีมเตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น 
 4. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าพื้นที่ในส่วนของสนามแข่งขันได้จนกว่ากรรมการจะอนุญาต 
  5. ให้สร้างและประกอบหุ่นยนต์ด้วยตัวเองทั้งหมดในวันสร้างและประกอบหุ่นยนต์มิให้
ตัดชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ล่วงหน้า  
   - ระดับประถมศึกษา   3 ชั่วโมง 
   - ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  4 ชั่วโมง 
   - ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  4 ชั่วโมง 

  6. กรรมการตัดสินท าการรวบรวมคะแนนการแข่งขันในแต่ละรอบเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน
ของทุกทีมและแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 

       7. ทุกทีมที่เสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรอบแล้วให้น าหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ที่ก าหนด
จนกว่าคณะกรรมการจะประกาศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้ง 

 8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
6. การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
************************ 

 
 
 
 
. 
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การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ สพฐ.  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

 
1. กติกาการแข่งขัน 

 กติกาการแข่งขันประเภทหุ่นยนต์บังคับมือได้ถูกจัดท าขึ้นด้วยคณะกรรมการผู้จัดเตรียมงาน
และใช้ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ปีการศึกษา 2559 เท่านั้น 

 ค าถาม – ค าตอบ ที่กรรมการจัดท าขึน้และเผยแพรใ่น www.sillapa.net ถือเป็นส่วนหน่ึงของ
กติกาการแข่งขัน  
 
2. คุณสมบัติการเข้าร่วมแขง่ขันและองคป์ระกอบของทีม 
  ดูรายละเอียดได้จากตารางสรุปกิจกรรมการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ 
 
3. ชนิดของวัสดุ /อุปกรณท์ี่ใช้ในการแขง่ขัน 
     1. ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการแข่งขันอยู่ในข้อก าหนดของแต่ละกติกา ห้ามน า
วัสดุส าเร็จรูปที่มีจ าหน่ายไว้เพื่อการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. โดยเฉพาะ (ห้ามซื้อหุ่นยนต์ส าเร็จรูปมาแข่งขัน)  
ยกเว้น รีโมทคอนโทรลให้เตรียมมาได้ และถ้าหากกรรมการพิสูจน์ทราบได้ โดยวิธีใด ๆ ก็ตาม อาจพิจารณา
ไม่ให้แข่งขันหรือตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 

 2. ทีมที่เข้าแขง่ขันต้องจัดเตรียมและน าอุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ระหว่างการแข่งขัน
รวมทั้งแหล่งก าเนิดพลังงาน (Battery) มาเอง 

 3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่ส ารองมาด้วยคณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซม
หรือจัดหามาทดแทนไม่ว่าในกรณีใดๆ  

             4. โครงสร้างของหุ่นยนต์ให้น ามาสร้าง ตัด เจาะ ประกอบ ที่สนามการแข่งขนั 
  5. ให้เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ชดุเฟืองทด มาสร้างหุ่นยนต์ในวันแข่งขัน 
  6. ห้ามน าอุปกรณ์เครื่องมือหนักมาใช้สร้างหุ่นยนต์ภายในพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ 

โดยคณะกรรมการผู้จัดอาจจัดหาไว้ให้ใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลางได้ เพื่อป้องกันอันตรายในขณะท าการสร้าง              
และประกอบหุ่นยนต์  

 
4. กฎข้อบังคับหุ่นยนต ์

  1. ขนาดของหุ่นยนต์ก่อนเริ่มเดินต้องมีขนาดไม่เกินตามที่กติกาก าหนด 
  2. หุ่นยนต์ต้องขับเคลื่อนได้ด้วยสวิทซ์เปิด-ปิด หรืออุปกรณ์ควบคุม (Remote Control) 

แบบมีสาย ตามที่ระบุในกติกา 
  3. ไม่อนุญาตให้กระท าการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ใน  

ระหว่างการแข่งขันบุคคลใดที่ฝ่าฝืนกฎนี้จะถูกพิจารณาให้ออกจากบริเวณการแข่งขันทันที 

http://www.sillapa.net/
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5. กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน 
  1. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน  
   2. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันน าหุ่นยนต์ออกจากพื้นที่แข่งขันระหว่างด าเนินการแข่งขัน 
หลังจากการรายงานตัวเสร็จสิ้น 
   3. คณะกรรมการจะท าการตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบโดย
ให้แต่ละทีมเตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น 
 4. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าพื้นที่ในส่วนของสนามแข่งขันได้จนกว่ากรรมการจะอนุญาต 
  5. ให้สร้างและประกอบหุ่นยนต์ด้วยตัวเองทั้งหมดในวันสร้างและประกอบหุ่นยนต์มิให้
ตัดชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ล่วงหน้า  
   - ระดับประถมศึกษา   3 ชั่วโมง 
   - ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น  4 ชั่วโมง 
   - ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  4 ชั่วโมง 

  6. กรรมการตัดสินท าการรวบรวมคะแนนการแข่งขันในแต่ละรอบเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน
ของทุกทีมและแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 

       7. ทุกทีมที่เสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรอบแล้วให้น าหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ที่ก าหนด
จนกว่าคณะกรรมการจะประกาศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้ง 

 8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
6. การแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
************************ 
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เกณฑ์การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. 
กิจกรรม การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

 “Thailand 4.0 : New Growth Industry” 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 หุ่นยนต์ สพฐ.  11 
 

  
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 

 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด จากการท างานเป็นทีมในการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ด้วยวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ทั่วไป รวมทั้งน าเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ตามจินตนาการของตนเองหรือ
ทีม ให้สอดคล้องกับหัวเรื่องประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยมีการด าเนินการตามกระบวนการเทคโนโลยี 
(Technological process) ตามมาตรฐาน ง 2.1 สาระการออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โดยต้องมีการวางแผนสร้างโครงงานอย่างมีระบบและขั้นตอนให้ท างานตามภารกิจหรือ
แก้ปัญหาตามโจทย์ก าหนด จนได้ข้อสรุปหรอืผลสรุปที่เป็นค าตอบในเรื่องนั้นๆ  

 
1.  ขอบเขตและความหมาย 
 โครงงานหุ่นยนต์และอัตโนมัต ิเป็นการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความ
ต้องการหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยน ามอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวัสดุทางกลศาสตร์ อาจมีการใช้
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวตรวจจับชนิดต่างๆ และใช้อุปกรณ์ทั่วไปอย่างไม่จ ากัดมาออกแบบประกอบเป็น
หุ่นยนต์หรือโครงงานตามกระบวนการเทคโนโลยี ให้ท าภารกิจ แก้ปัญหาตามโจทย์ก าหนด สามารถเคลื่อนไหว 
เคลื่อนที่หรือไม่ก็ได้ การท างานสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยสวิทซ์เปิด -ปิดหรืออุปกรณ์ควบคุม (Remote 
Control) ทั้งแบบมีสาย ไร้สายหรือไม่ก็ได้ อาจเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท างาน โดย
คุณค่าของชิ้นงานอยู่ที ่การสร้างกลไกพิเศษ หรือการประยุกต์ใช้ตัวตรวจจับที่ท าให้หุ่นยนต์สามารถท า
ภารกิจ แก้ปัญหาตามโจทย์ก าหนด โดยมีกลุ่มประเภทที่ให้เลือก ดังนี ้

 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med) 
 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และการบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 

High Value Services) 
 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
 กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ

เ ท 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 ที่พัฒนาขึ้นต้องมีวิธีการหรือกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน                 
ที่ชัดเจนตามกระบวนการเทคโนโลยี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ (Identify the problem) 
(2) รวบรวมข้อมูล (Information gathering) 
(3) เลือกวิธีการ (Selection) 
(4) ออกแบบและปฏิบัติการ (Design and making) 
(5) ทดสอบ (Testing) 
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(6) ปรับปรุงแก้ไข (Modification and improvement) 
(7) ประเมินผล (Assessment) 

 2.2 การพัฒนาโครงงานควรค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า โดยน าความรู้ที่ได้ศึกษาจากหลักสูตร                
มาพัฒนาชิ้นงาน 
 2.3 โครงงานที่ท าเป็นโครงงานใหม่และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีใดมาก่อน 
 2.4 โครงงานที่เป็นผลงานจริงหรือแบบจ าลองต้องสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและมีขนาดไม่เกิน 
ความกว้าง 100 ซม. ความยาว 100 ซม. และความสูง 100 ซม. ในกรณีที่โครงงานมีขนาดใหญ่กว่าที่ก าหนด   
ให้ใช้มาตราส่วนในการค านวณเพื่อย่อขนาดลง 
 2.5 ชิ้นงานที่สร้างต้องสามารถท างานได้จริง ในกรณีที่ชิ้นงานเป็นแบบจ าลอง ต้องสามารถแสดง               
การท างานและสามารถอธิบายถึงมาตราส่วนเพ่ือการพัฒนาสู่การสร้างชิ้นงานที่น าไปใช้งานจริงได้  
 2.6 ข้อมูล ภาพ และเสียง ที่น ามาประกอบต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือหากได้รับอนุญาตควรอ้างอิง
แหล่งที่มา ซึ่งกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ คณะกรรมการตัดสินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2.7 ให้ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
3. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดและองค์ประกอบของทีม 
 3.1 การประกวดหรือแข่งขันเป็นทีม แต่ละทีมประกอบด้วย นักเรียนไม่เกิน 3 คน และครูผู้ควบคุมทีม   1-2 คน  
 3.2  โรงเรียนสามารถสมัครเข้าประกวดแข่งขันได้ทุกประเภท ไม่เกินประเภทละ 1 ทีมในแต่ละกติกา 
 3.3 วิธีการและขัน้ตอนการประกวดและแข่งขันให้เป็นไปตามกติกาที่ สพฐ. ก าหนด 
 3.4 ผู้เข้าประกวดและแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด 
   
4. วิธีการประกวด 

 4.1 ก าหนดการประกวด 
      โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ก าหนดระยะเวลาในการประกวดระหว่างเดือน                                
กันยายน 2559 – มกราคม 2560 ดังนี ้
          กันยายน 2559  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการประกวดบนเว็บไซต์  
     www.sillapa.net 
          กันยายน – พฤศจิกายน 2559 การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
         ธันวาคม 2559  การแข่งขันระดับภาค ตามก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
     ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
 มกราคม 2560   การแข่งขันระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
     ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

 4.2 วิธีการประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
         (1) เขียนรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ แสดงวิธีการหรือกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน
ที่ชัดเจนตามกระบวนการเทคโนโลยี 7 ขั้นตอน โดยใช้ภาษาเข้าใจง่ายและเป็นสากล กรณีที่ใช้ค าศัพท์เฉพาะ
ให้เขียนนิยามศัพท์อธิบายค าศัพท์นั้นประกอบในรายงาน  
                   (2) ให้แต่ละทีมน าเสนอต่อคณะกรรมการในสถานที่หรือบริเวณที่คณะกรรมการจัดให้   
โดยใช้เวลาทีมละไม่เกิน 15 นาที แบ่งออกเป็น 
   - เวลาในการจัดเตรียมและน าเสนอโครงงาน 10 นาท ี
   - เวลาใหก้รรมการซักถาม 5 นาท ี



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 หุ่นยนต์ สพฐ.  13 
 

                    (3) จัดท าโปสเตอร์ขนาด A1 ประกอบการน าเสนอโครงงาน โดยอธิบายแนวความคิดและ
ความเป็นมาในการท าโครงงาน วัตถุประสงค์ในการท าโครงงาน หลักการท างานของชิ้นงาน จุดเด่นและ
ประโยชน์ของชิ้นงาน และแนวทางการน าชิ้นงานไปประยุกต์ใช้ในอนาคต อาจมีเอกสารหรือจัดเตรียมอุปกรณ์
อื่นเพ่ือใช้ประกอบการน าเสนอ 
         หมายเหตุ กรรมการอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการน าเสนอ จ านวนรอบของการพิจารณาตัดสิน
ได้ตามความเหมาะสม  
 
5. เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ประเดน็การตดัสิน เกณฑ์พิจารณา 

1. แนวคิดและความเป็นมาในการท า 
   โครงงาน (10 คะแนน) 

- การอธิบายถึงเหตุผลหรือความส าคัญของปัญหาและ
แนวคิดในการแก้ปัญหาของการท าโครงงาน  

2. วัตถุประสงค์ในการท าโครงงาน    
    (10 คะแนน) 

- การพิจารณาวัตถุประสงค์ของการท าโครงงานว่ามีความ
สอดคล้องกับแนวคิดและความเป็นมาในการท าโครงงาน
หรือไม ่

- การพิจารณาถึงความสอดคล้องกับหัวข้อในการท า
โครงงาน  

 
3. การออกแบบชิ้นงาน (20 คะแนน) 

3.1 ภาพร่างและส่วนประกอบของช้ินงาน    
     (10 คะแนน) 
3.2 ขั้นตอนการท างานของชิ้นงาน        
     (10 คะแนน) 

 
- การออกแบบชิ้นงานเป็นภาพร่าง 2 มิติ หรือ 3 มิติ หรือ

ภาพฉาย และระบุส่วนประกอบของช้ินงาน 
- การอธิบายขั้นตอนการท างานของชิ้นงาน โดยอาจเขียน

เป็นผังงาน (Flowchart)  
4. กระบวนการและขัน้ตอนการท าโครงงาน    
   (35 คะแนน) 
    4.1 มีการท างานตามกระบวนการเทคโนโลย ี 
        (15 คะแนน) 

 
 
 
 
4.2 อธิบายขัน้ตอนการท างานตาม     
     กระบวนการเทคโนโลยีได้ชัดเจน            
     (20 คะแนน) 

 
 
- การใชก้ระบวนการเทคโนโลยีในการท างานครบทั้ง 7 

ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก าหนดปัญหาหรือความต้องการ                 
ขั้นรวบรวมข้อมูล ขั้นเลือกวิธีการ ขั้นออกแบบและ
ปฏิบัติการ ขั้นทดสอบ ขั้นปรบัปรุงแก้ไข และขั้น
ประเมินผล โดยดูหลักฐานจากเล่มรายงานหรือสื่อ
ประกอบอื่นๆ  

- การอธิบายรายละเอียดของการท างานในแต่ละขั้นตอน
ของกระบวนการเทคโนโลยีอย่างชัดเจน 
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ประเดน็การตดัสิน เกณฑ์พิจารณา 
5. จุดเด่นและประโยชน์ในการท าโครงงาน        
   (15 คะแนน) 

- จุดเด่นของโครงงาน (10 คะแนน) 
 
 
- ประโยชน์ของโครงงาน (5 คะแนน) 

 
 
- ชิ้นงานมีความคิดสร้างสรรค์ มีความโดดเด่น น่าสนใจ 

และแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากโครงงานอื่นๆ               
ในประเภทเดียวกันอย่างชัดเจน 

- ชิ้นงานสามารถใช้งานหรือพิสูจน์การท างานได้ตาม
วัตถุประสงค ์และมีความคุม้ค่าในการท าโครงงาน 

6. การน าไปประยุกต์ในอนาคต (10 คะแนน) - ชิ้นงานสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดหรือพัฒนาใช้งานได้
อย่างกว้างขวาง 

รวม 100 คะแนน 
 
6. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ  00 - 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ  70 - 79     ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ  60 -  69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ต่ ากว่าร้อยละ 60    ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น 
 
7. คณะกรรมการการตัดสินการประกวด ระดับละ 5 – 7 คน 
 คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
   1) ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์/ 
ออกแบบและเทคโนโลยี) 
   2) ครทูี่ท าการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์/ออกแบบและ
เทคโนโลยี) และมีความสามารถด้านโครงงาน 
   3) ผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิศวกรรมศาสตร ์
     4) กรรมการผู้ตัดสินต้องไม่เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเดียวกันกับทีมที่เข้าแข่งขัน 
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รูปแบบการเขยีนรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ ์

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 บทน า 
  - บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  - บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการ 
  - บทที่ 4 ผลการด าเนินงาน 
  - บทที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน/อภิปรายผลการด าเนินงาน 
  - บรรณานุกรม 
  - ภาคผนวก  
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ข้อปฏิบัติการเขียนรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ 
1. ก าหนดให้ บทที่ 1 ถึงบทที่ 5 ความยาวไม่เกิน 20 หน้า ภาคผนวก ความยาวไม่เกิน 10 หน้า 

ขนาดของกระดาษเขียนรายงานใช้กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จัดท ารายงานจ านวน 5 เล่ม 
พร้อมบันทึกไฟล์ข้อมูลรูปแบบไฟล์เอกสาร Word และ PDF ลงบนแผ่นซีดี/ดีวีดี จ านวน 1 
แผ่น ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันตามเวลาที่ประกาศ เพื่อพิจารณาเผยแพร่ต่อไป 

2. การเขียนรายงานในบทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการ ให้เขียนขั้นตอนตามกระบวนการ
เทคโนโลยี 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก าหนดปัญหาหรือความต้องการ ขั้นรวบรวมข้อมูล ขั้นเลือก
วิธีการ ขั้นออกแบบและปฏิบัติการ ขั้นทดสอบ ขั้นปรับปรุงแก้ไข และขั้นประเมินผล  

3. การเขียนขั้นออกแบบและปฏิบัติการในกระบวนการเทคโนโลยี ให้ออกแบบเป็นภาพร่าง 2 มิติ 
หรือ 3 มิติ หรือภาพฉาย และกรณีที่มีเขียนค าสั่งโปรแกรมให้ชิ้นงานต้องมีแผนผังระบบการ
ท างาน (Flowchart) ประกอบ เพื่ออธิบายโปรแกรมการท างานของชิ้นงานที่สร้าง  
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