
ก ำหนดกำรโครงกำรแข่งขันหุ่นยนต์เก็บตะกร้ำผ้ำ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปี 2564 
รูปแบบออนไลน์ วันที่ 18 สิงหำคม พ.ศ. 2564 

จัดกำรแข่งขันโดย สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ฯ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 

หุ่นยนต์เก็บตะกร้ำผ้ำ 
     เป็นเกมการแข่งขันหุ่นยนต์เก็บตะกร้าผ้าของผู้ป่วยที่พักตามห้องต่าง ๆ โดยหุ่นยนต์จะต้องเดินทางไปตาม
เส้นทางท่ีก าหนด (เส้นสีด า) และเข้าไปเก็บตะกร้าผ้าที่ใส่เสื้อผ้าของผู้ป่วย เพ่ือน าไปท าความสะอาด ตะกร้าผ้าของ
ผู้ป่วยแทนด้วยกระป๋องสีต่าง ๆ  
 
ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 

ต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นตัวแทน
จากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละ
ระดับ สถานศึกษาละไม่เกิน 2 ทีม ๆ ละ 2 คน โดยแต่ละทีมมีครูผู้ควบคุมทีมละ 1 คน ใช้หุ่นยนต์ทีมละ 1 ตัว ซ่ึง
ในแต่ละทีมนั้นจะต้องเตรียมสนามแข่งขัน กระป๋องสีต่าง ๆ และแบตเตอรี่เอง 
 
ลักษณะกำรแข่งขัน/ภำรกิจของหุ่นยนต์ 

ให้หุ่นยนต์ท างานแบบอัตโนมัติ โดยให้วางหุ่นยนต์ในต าแหน่งจุดเริ่มต้น เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการให้
หุ่นยนต์วิ่งไปตามเส้นทางที่ก าหนดไว้ (เส้นสีด า) และปฏิบัติภารกิจ โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีสิ่ง
กีดขวางระหว่างเส้นทาง ภารกิจของหุ่นยนต์คือเก็บกระป๋องสีต่าง ๆ แต่ละสีมีคะแนนไม่เท่ากัน  
 
รูปแบบกำรแข่งขัน 

การแข่งขันเป็นรูปแบบการแข่งขันออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  โดยให้ผู้
ควบคุมทีมถ่ายทอดสดขณะท าการแข่งขัน พร้อมส่งรูปภาพบรรยากาศก่อนท าการแข่งขันและขณะท าการแข่งขัน
มาให้คณะกรรมการผ่านทางไลน์กลุ่ม ITNSRU_แข่งขันหุ่นยนต์ (https://line.me/R/ti/g/vW5oxXx0de) หรือ
สแกน QR Code ตามภาพ ซึ่งทางโรงเรียนจะต้องเข้ามาอย่างน้อยทีมละ 1 คน โดยตั้งชื่อตามทีมที่ใช้สมัครตาม
ด้วยระดับชั้นที่เข้าแข่งขันและชื่อโรงเรียน เช่น ทีมหุ่นยนต์ม.ต้น_ราชภัฏนครสวรรค์ ทีมหุ่นยนต์ม.ปลาย_ราชภัฏ
นครสวรรค์ เป็นต้น 
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ข้อจ ำกัดด้ำนหุ่นยนต์ 

1. ขนาดของหุ่นยนต์พร้อมเข็มหมุดต้องไม่เกิน (กว้างxยาวxสูง) 25x25x25 เซนติเมตร  
2. หุ่ นยนต์แต่ละตั วจะใช้  Microcontroller ชนิด ใดก็ ได้  เช่น  Arduino UNO, ESP8266, ESP32, 

Micro:bit, KidBright เป็นต้น ซึ่งจะต้องเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ได้ ไม่ใช่อุปกรณ์
ส าเร็จรูป เช่น รถบังคับ  

3. ใช้ชุดควบคุมการท างานของมอเตอร์ 1 ชุด และใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนไม่เกิน 2 ตัว โดยมอเตอร์ที่ใช้ ไม่
เกิน 6V มีอัตราทด 1:48 หรือ 1:120 เท่านั้น (ดังภาพ) 
 
 
 
 
 
 

4. ไม่จ ากัดจ านวนและชนิดของเซนเซอร์ 
5. การเก็บกระป๋องต้องเป็นลักษณะของการหนีบจับเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เสียบ ขุด ตัก หรือ กวาด 
6. ไม่จ ากัดชนิดและแรงดันของแบตเตอรี่ 

 
ตะกร้ำผ้ำและสิ่งกีดขวำง 

1. ตะกร้าผ้าที่ต้องเก็บเป็นกระป๋องที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 5 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร 
น้ าหนักไม่เกิน 50 กรัม มี 3 สี คือ สีด า จ านวน 3 กระป๋อง สีขาว จ านวน 3 กระป๋อง และสีเขียว จ านวน 
4 กระป๋อง วางแบบสุ่มตามจุดต่าง ๆ ในสนามตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

2. สิ่งกีดขวาง เป็นกระป๋องที่มขีนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 5 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร น้ าหนัก
ไม่เกิน 50 กรัม สีแดง จ านวน 5 กระป๋อง วางแบบสุ่มตามจุดต่าง ๆ ในสนามตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด ซึ่งในแต่ละรอบการแข่งขันจะวางสิ่งกีดขวางจ านวนไม่เท่ากัน 

 
สนำมกำรแข่งขัน 

สนามเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 250 เซนติเมตร เส้นทางเดินของหุ่นยนต์เป็นเส้นสีด ามี
ขนาดไม่เกิน 3 เซนติเมตร โดยจุดที่ด า (รัศมี 5 เซนติเมตร) เป็นต าแหน่งวางกระป๋องและจุดสีแดง (รัศมี 5 
เซนติเมตร) เป็นต าแหน่งวางสิ่งกีดขวาง ดังภาพ 
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กติกำกำรแข่งขัน 
1. ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมลงทะเบียนการแข่งขันที่ https://meet.google.com/beu-wprz-taa ระหว่าง

เวลา 8.30 - 9.00 น.  
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแสดงชื่อทีม (ป้ายชื่อ) จากนั้นน าหุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขันมาตรวจสอบและวัดขนาดก่อน

เริ่มท าการแข่งขัน ตรวจสอบสนามแข่งขัน เมื่อเรียบร้อยจึงน าหุ่นยนต์ไปวางในต าแหน่งจุดเริ่มต้นได ้
3. คณะกรรมการจะท าการสุ่มการจัดวางกระป๋องสีต่าง ๆ และสิ่งกีดขวาง ตามจุดต่าง ๆ ในสนามตามที่

คณะกรรมการก าหนด 
4. เมื่อกรรมการตรวจความพร้อมเรียบร้อยแล้วจะส่งสัญญาณให้เริ่มแข่งขัน 
5. สิ่งกีดขวางจะใช้ส าหรับการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น และจัดวางแบบสุ่มตามจุดต่าง ๆ 

ในสนามตามที่คณะกรรมการก าหนด 
6. การเก็บกระป๋อง เมื่อหุ่นยนต์เดินไปเก็บกระป๋องตามจุดต่าง ๆ แล้วจะต้องน ากระป๋องมาวางไว้ในต าแหน่งจุด

วางกระป๋องเท่านั้น จากนั้นท าการเก็บกระป๋องอ่ืน ๆ ต่อไปจนกว่าจะครบหรือจบภารกิจหรือหมดเวลาการ
แข่งข้น ซึ่งผู้เข้าแข่งขันสามารถเลื่อนหรือย้ายกระป๋องจากจุดวางได้ เพ่ือไมใ่ห้กีดขวางการท างานของหุ่นยนต์  

7. แข่งขันครั้งละ 1 ทีม (ตามล าดับการสมัคร) ใช้เวลาการแข่งขันรอบละ 3 นาที 
8. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ  

8.1 รอบคัดเลือก แข่งขันทีมละ 2 รอบ น าคะแนนทั้ง 2 รอบมารวมกัน และเรียงล าดับ ทีมใดได้คะแนนมาก
ที่สุดล าดับ 1 ถึง 3 เข้ารอบชิงชนะเลิศ กรณีท่ีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากเวลาที่ใช้ในการท าภารกิจ 
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8.2 รอบชิงชนะเลิศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแข่งขันแบบเดียวกับรอบคัดเลือก ส่วนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายรอบที่ 1 มีสิ่งกีดขวางจ านวน 4 จุด รอบท่ี 2 มีสิ่งกีดขวางจ านวน 6 จุด น าคะแนนทั้ง 2 รอบ
มารวมกัน และเรียงล าดับ กรณีท่ีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากเวลาที่ใช้ในการท าภารกิจ 

9. การคิดคะแนน 
9.1 เก็บกระป๋องสีขาวส าเร็จได ้3 คะแนน  
9.2 เก็บกระป๋องสีด าส าเร็จได้ 2 คะแนน  
9.3 เก็บกระป๋องสีเขียวส าเร็จได้ 1 คะแนน 
9.4 ชนกระป๋องสีแดง -3 คะแนน  
9.5 หากหุ่นยนต์คีบกระป๋องอยู่ แล้วขณะเดินกระป๋องสัมผัสพ้ืนก่อนถึงพ้ืนที่วางกระป๋อง กระป๋องนั้นจะไม่ได้

คะแนน 
10. ในระหว่างการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงเวลาที่ใช้ระหว่างการแข่งขันให้ชัดเจน  รวมถึงบันทึกการแข่งขันไว้

เป็นคลิปวิดีโอด้วย  
11. หากหุ่นยนต์เดินออกนอกเส้นทาง จะต้องเริ่มต้นใหม่ (คิดคะแนนรอบนั้นใหม่ แต่เวลาไม่หยุดเดิน) หาก

หุ่นยนต์เดินออกนอกเส้นทางครบ 3 ครั้งต่อรอบ ให้หยุดการแข่งขันแล้วนับคะแนนและเวลาเท่าท่ีท าภารกิจได้ 
12. หา้มใช้ค าพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่นในระหว่างการแข่งขัน 
13. ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด การละเมิดกติกาการแข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ปรับแพ้ 
14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
15. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎกติกาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
กำรสมัคร 

1. สมัครเข้าแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ plaewp25.orgfree.com/robotbl จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
เวลา 13.00 น. 

2. หากการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 
3. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (หลังเวลา 17.00 น) ที่เว็บไซต์ 

plaewp25.orgfree.com/robotbl 
4. ด าเนินการแข่งขันในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. 

 
กำรตั้งชื่อทีม 

ชื่อทีมต้องเป็นค าที่ไม่มีความหมายผิดต่อหลักศีลธรรม ไม่มีความหมายลบหลู่ผู้อ่ืน ไม่จงใจตั้งชื่อให้คล้ายกับผู้
เล่นคนอื่น เพื่อให้เกิดการเข้าใจผิดเเละหลอกลวงผู้เล่นอื่น ห้ามใช้ค าหยาบคาย ลากมกอนาจาร ส่อเสียด 
เหยียดหยาม ดูถูก ก้าวร้าว อ้างอิงบุคคลที่สาม ห้ามล้อเลียนการเมือง หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น 
รำงวัลของกำรแข่งขัน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
▪ รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 2,500 บาท และเกียรติบัตร 
▪ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 2,000 บาท และเกียรติบัตร 
▪ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 1,500 บาท และเกียรติบัตร 
▪ ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกทีม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
▪ รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 2,500 บาท และเกียรติบัตร 
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▪ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 2,000 บาท และเกียรติบัตร 
▪ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 1,500 บาท และเกียรติบัตร 
▪ ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกทีม 
▪ เตรียมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เข้ำแข่งขันและรับรองส ำเนำถูกต้องเพื่อใช้เป็นหลักฐำน

ประกอบกำรเบิกจ่ำยในกรณีที่ได้รับรำงวัล 
 

สถำนที ่
ให้ท าการแข่งขันอยู่ที่โรงเรียนต้นสังกัด 
 

ผู้ประสำนงำน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-1583640 E-mail: jnaruepon.p@gmail.com 
LineID: aj.tung 
 

เวลำที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรม 
ก ำหนดกำรแข่งขัน วันที่ 18 สิงหำคม พ.ศ. 2564 
8.30 น. – 9.00 น. ลงทะเบียนออนไลน์  
9.00 น. – 9.30 น. คณะกรรมการกล่าวต้อนรับและชี้แจงกติกาการแข่งขัน 
9.30 น. – 15.00 น. ด าเนินการแข่งขัน 
15.30 น. ประกาศผลการแข่งขันทีมท่ีได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
หมำยเหตุ : ติดต่อรับรางวัลและเกียรติบัตรที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 4) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 

 


