
 

 

 



 

 

 



 

 

กติกาการแข)งขัน ARobot ภารกิจพิชิต PM2.5 
หมวดการแข*งขันและการให1คะแนน 

 แต*ละทีมจะได1แข*งขัน 1 คร้ังโดยจะมีเวลาเตรียมความพร1อมก*อนแข*งขัน (Standby) พร1อมกับซ1อมสนามเปMน

เวลา 2 นาทีและเวลาทําภารกิจไม*เกิน 8 นาทีรวมเวลาในการเเข*งขันท้ังหมด 10 นาทีต*อทีมต*อคร้ังโดยเปMนการแข*งขัน

แบบเก็บคะแนนคะแนนรวมท้ังหมด 500 คะแนนต*อ 1 คร้ังแบ*งออกเปMน 

  

 การทำภารกิจในสนาม 300 คะแนน 

 คะแนนพิเศษในสนาม 200 คะแนน 

 

ข1อกำหนด 

 

1. หุ*น Maze Solver ที่ใช1ในการแข*งขันต1องเปMนหุ*นที่นักศึกษาจัดทำขึ้นมาเองโดยสามารถประกอบต*อหรือเพ่ิม

ช้ินส*วนได1ตามใจชอบโดยห1ามมีขนาดเกิน 20x20x20 ซม. 

 

2. หุ*นดังกล*าวต1องสามารถเคลื่อนที่ได1อย*างอิสระผู1เข1าแข*งขันไม*สามารถเข1าควบคุมใน ระหว*างการแข*งขันได1แต*จะ

สามารถใช1คำส่ังหยุดได1ก็ต*อเม่ือเข1าถึงจุดส้ินสุดในแต*ละโซนของการแข*งขัน 

 

3. ทางมหาลัยจะจัดเตรียมให1เฉพาะหุ*น Dobot และ Drone เท*าน้ัน 

 

ภารกิจท่ีต1องทำ 

 

4. ภารกิจในพ้ืนท่ีหุ*นยนตnในโซนท่ี 1 

1.1 หุ*นยนตnของผู1เข1าแข*งขันจะเริ่มต1นจากจุด Start จากบริเวณจุดเริ่มต1นเมื่อกรรมการให1สัญญาณหุ*นยนตnของ

ผู1เข1าแข*งขันจะเคลื่อนท่ีผ*านเขาวงกตและผ*านจุด Bonus point ต*างๆ เพื่อเก็บคะแนนพิเศษโดยการผ*าน

โซนท่ี 1 จะถือว*าประสบความสำเร็จต*อเม่ือส*วนของหุ*นยนตnท้ังหมดอยู*ในกรอบจุดส้ินสุดของเขาวงกต 

1.2 ให1กรรมการหยุดจับเวลาก็ต*อเมื่อหุ*นยนตnของผู1เข1าแข*งขัน Stand by ในกรอบสีเขียวเพื่อที่จะสามารถรับ

สิทธ์ิในการควบคุม Drone เพ่ือนำไปใช1ในโซนท่ี 2 ต*อไป 

1.3 โดยเวลาท่ีกรรมการนับน้ันจะไม*มีการหยุดนับเวลาในโซนใดท้ังส้ิน 

 



 

 

 

5. ภารกิจในพ้ืนท่ีหุ*นยนตnโซนท่ี 2 

2.1 เมื่อผู1เข1าแข*งรับสิทธิ์ในการควบคุมหุ*น Drone แล1วให1ผู1เข1าแข*งขันบังคับ Drone เพื่อนำขึ้นไปดูสัญลักษณn

ชุดคำสั่งที่อยู*บนเสากลางสนาม โดยผู1เข1าแข*งขันมีโอกาสบินโดรนได1 หนึ่งครั้ง ถ1าทำโดรนตกทีมนั้นจะเสีย

สิทธ์ิในการควบคุมโดรน 

2.2 เมื่อผู1เข1าแข*งขันได1รับสัญลักษณnชุดคำสั่งแล1วให1นำชุดคำสั่งที่ได1มาปyอนลงในคอมพิวเตอรnของหุ*น Dobot ท่ี

ติดต้ังไว1ท่ีสนาม เพ่ือส่ังการทำงานหุ*น Dobot ให1คีบกล*องสีท่ีมีขนาดไม*เกิน 2.5x2.5x2.5 ซม. ตามชุดคำส่ังท่ี

ได1ใส*ลงบนตัวหุ*นยนตnท่ีทางผู1เข1าแข*งขันจัดทำไว1 โดยถ1ากรอกรหัสผิด Dobot จะหยิบสีตรงข1าม 

2.3 เมื่อได1รับกล*องสีแล1วให1กรรมการหยุดจับเวลาและให1ผู1เข1าแข*งขัน Stand by เพื่อนำหุ*นเข1าแข*งขันในโซนท่ี3

ต*อไป 

6. ภารกิจในพ้ืนท่ีหุ*นยนตnโซนท่ี 3 

3.1 ในขณะท่ี Dobot อยู*ในสถานะ Home หรือไม*ขยับ และ นำโดรนลงสัมผัสพื้น และ ในตัวหุ*นมีกล*องสีอยู*บน

ตัวแล1วนั้น ผู1เข1าแข*งขัน สามารถเข1าไปควบคุมหุ*นได1 ไม*ว*าจะเปMนการเปลี่ยนแปลงชุดคำสั่ง เปลี่ยนอุปกรณn ฯลฯ 

ได1เพียงหน่ึงคร้ัง 

3.2 ให1หุ*นของผู1เข1าแข*งขันเดินทางตามเส1นที่ทางสนามกำหนดไว1เพื่อที่จะเข1าเส1นชัยตามสีของกล*องเพื่อที่ผู1เข1า

แข*งขันสามารถเข1าสู*เส1นชัยได1อย*างถูกต1อง 

3.3 เมื่อหุ*นเข1าสู1เส1นชัยกลางสนามแล1วถือเปMนอันสิ้นสุดของการแข*งขันโดยผู1ที่เข1าสู*เส1นชัยก*อนจะได1รับคะแนน

เพียงกลุ*มเดียว 

3.4 เข1าสู*ช*วงนับคะแนนเพ่ือหาผู1ชนะเลิศต*อไป 

 

 

 

 

 



 

 

หมวดรูปแบบสนาม 

รูปแบบสนาม 

1. สนามแข*งขันถูกจำลองให1มีลักษณะคล1ายเขาวงกตโดยเปMนเขาวงกตขนาดย*อม 

2. สนามมีขนาดกว1าง 4.8 ม.ยาว 4.8 ม. โดยขอบนอกจะล1อมด1วยผนังสูง 15 ซม. โดยพื้นสนามและผนังมีสีขาว

วัสดุเปMนไม1ขัดผิว 

3. จุด Start เปMนจุดบังคับสำหรับปล*อยตัวหุ *นยนตnและเปMนจุดที ่กรรมการใช1เร ิ ่มต1นในการจับเวลา 

โดยจุดมีขนาดกว1าง 25 ซม. ยาว 25 ซม. เปMนสีเขียว 

 

รูปท่ี 1.1 ภาพมุมมองด1านบนของสนาม Zone 1 (Maze) 

*จุดกากบาทในสนามแสดงถึง Bonus point 



 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.2 ภาพมุมมองด1านบนของสนาม Zone 2,3 (Dobot and DRONE) 

 

 

 

 



 

 

 

 

รูปท่ี 1.3 ภาพรวมสนามการแข*งขันสำหรับภารกิจพิชิต PM2.5 แบบกำหนดขนาด 

 



 

 

 

รูปท่ี 1.4 ภาพ 3 มิติแสดงความสูงของเส1นชัย 

 

รูปท่ี 1.5 จำลองโมเดลสนาม 



 

 

 

รูปท่ี 1.6 ภาพโมเดลจำลองสนามแบบเทียบสเกล 

 

 

 

 



 

 

หมวดการแข*งขันและให1คะแนน 

ข1อท่ี 1 การทําภารกิจในสนาม 

1.1 การทําภารกิจในสนามแต*ละทีมมีเวลา 8 นาที โดยแต*ละทีมจะต1องโปรแกรมหุ*นยนตn Maze Solver ให1ทําภารกิจ

ต*างๆแบบอัตโนมัติตามโปรแกรมที่ถูกตั้งไว1และจะต1องเปMนการทํางานอิสระปราศจากการควบคุมจากอุปกรณnใดๆจาก

ภายนอกและผู1เเข*งขันไม*ได1รับอนุญาตให1จับหุ*นยนตnหรือบังคับหุ*นยนตnได1 

1.2 สามารถต*อเติมหุ*นยนตnหรืออุปกรณnต*อพ*วงอื่นๆเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพการทํางานของหุ*นยนตnได1

เช*น เซนเซอรn, กล1อง เปMนต1น แต*หุ*นยนตnจะต1องทำงานโดยอัตโนมัติ มิใช*การควบคุมจากผู1เข1าแข*งขัน โดยเมื่อทำการ

ต*อเติมแล1วหุ*นจะต1องอยู*ในขนาดไม*เกิน 20x20x20 ซม. และไม*สามารถเพิ่มอุปกรณnเชื่อมต*อหรืออุปกรณnควบคุมแบบ

ไร1สายใดๆ หากพบการละเมิดดังกล*าวจะถูกตัดสิทธ์ิจากการแข*งขันทันที 

1.3 การปล*อยตัวหุ*นยนตnจะต1องทําโดยการวางหุ*นยนตnไว1บนสนามในพ้ืนท่ีจุด Start ท่ีทางสนามกำหนดไว1ให1กรรมการ

จะเปMนผู1ให1สัญญาณและจับเวลาในแต*ละโซนหากมีเหตุขัดข1องให1ต1องเริ่มใหม*จะต1องนําหุ*นยนตnไปตั้งที่จุด Start ของ

โซนน้ันๆเท*าน้ันโดยให1เปMนไปตามดุลยพินิจและคําตัดสินของกรรมการ 

1.4 ระหว*างการแข*งขันหากส*วนใดส*วนหน่ึงของหุ*นยนตnชนเข1ากับผนังของเขาวงกตท่ีจัดวางไว1จะถูกหักคะแนน 

1.5 กรรมการจะเปMนผู1แจ1งหมดเวลาการแข*งขันโดยอ1างอิงตามนา�ิกาจับเวลาของกรรมการ 

1.6 สิทธิ์การ Retry หมายถึงการที่ผู1แข*งขันสามารถขอใช1สิทธิ์ที่จะนําหุ*นยนตnกลับไปวางและเริ่มต1นที่จุดStart ผู1เข1า

แข*งขันจะต1องเปMนผู1เคลื่อนย1ายหุ*นยนตnด1วยตัวเองโดยไม*มีการหยุดเวลาและไม*ชดเชยเวลาให1ผู1แข*งขันต1องขอใช1สิทธ์ิ

และได1รับอนุญาตจากกรรมการเท*าน้ันซ่ึงในการแข*งขัน 1 คร้ังแต*ละทีมจะมีเพียง 1 สิทธ์ิเท*าน้ัน 

1.7 บริเวณพื้นที่การแข*งขันซึ่งหมายถึงพื้นที่ส*วนสนามและบริเวณรอบๆสนามอนุญาตให1มีเฉพาะกรรมการผู1จัดงาน

และนิสิตนักศึกษาผู1เข1าแข*งขันทีมน้ันๆเท*าน้ันไม*อนุญาตให1อาจารยnท่ีปรึกษารวมถึงบุคคลอ่ืนๆเข1ามาในบริเวณ 

1.8 ภารกิจท่ีหุ*นยนตnจะต1องทําคือการหาทางออกจากเขาวงกตเพ่ือไปรอรับกล*องวัตถุจาก Dobot ในจุดเร่ิมโซนท่ีสอง 

1.8.1 โดยจะนับว*าหุ*นเข1าจุด checkpoint ก็ต*อเม่ือตัวหุ*นท้ังหมดอยู*ในพ้ืนท่ี checkpoint 

1.8.2 เกณฑnการให1คะแนนสําหรับการแข*งขันโดยกรรมการจะทําการนับคะแนนเม่ือส้ินสุดการแข*งขันในแต*ละโซน 

1.9 การนับเวลาจะเร่ิมนับต้ังแต*เร่ิมเข1าแข*งขันและจะส้ินสุดเม่ือ 

1.9.1 หุ*นยนตnของผู1เข1าแข*งขันเข1าสู*เส1นชัย 

1.9.2 ครบกำหนดเวลา 



 

 

ประเภท คะแนน คะแนนรวม 

Bonus Point ภายในเขาวงกต 20 200 

หุ*นออกจากเขาวงกต 200 200 

หุ*นเข1าเส1นชัยโดยเข1าตามสีท่ีถูกต1อง 100 100 

รวม 500 

 

1.8.3 เกณฑnการหักคะแนนระหว*างการแข*งขันโดยสําหรับการแข*งขันน้ันกรรมการจะทําการนับหักคะแนน 

ประเภท คะแนน คะแนนรวม 

ชนกำแพง -10 ลบได1ไม*จำกัด 

สั ่ง Dobot ให1หยิบกล*องวางบนตัว

หุ*นผิดจากสีท่ีได1รับมอบหมายสี 

-150 -150 

โดรนไปชนส่ิงก*อสร1าง ผนัง กำแพง 

หรือ ส่ิงต*างๆ 

-200 -200 

 

ข1อท่ี 2 การเตรียมการก*อนการแข*งขัน 

2.1 ทุกทีมต1องนําหุ*นยนตnของตนเองมาส*งรวมท่ีกรรมการพร1อมกันก*อนการแข*งขันณจุดและเวลาท่ีกําหนด 

2.2 แต*ละทีมมีเวลา3นาทีในการเตรียมความพร1อมก*อนแข*งขัน (Standby) และตามด1วยภารกิจในสนาม 8 นาที 

2.3หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆก*อนและระหว*างการแข*งขันซึ่งเกิดจากการเตรียมตัวไม*พร1อมเช*นสายไฟหลุดหรือหลวม

ประจุไฟในแบตเตอรี่ไม*เพียงพอสามารถมาแจ1งกรรมการเพื่อขอเวลานอกได1โดยขึ้นอยู*กับดุลยพินิจของกรรมการณท่ี

น้ัน 

 

 

 

 



 

 

หมวดข1อพิพาท 

ข1อท่ี 3 การตัดสินการละเมิดเเละความเสียหาย 

3.1 ตลอดการเเข*งขันการให1คะแนนการหักคะแนนเเละการจับเวลาให1ถือว*าดุลยพินิจเเละคําตัดสินของกรรมการเปMนท่ี

ส้ินสุด 

3.2 การจับเวลาในการเเข*งขันให1ยึดจากอุปกรณnที ่กรรมการใช1เท*านั ้นเเละให1ถือว*าดุลยพินิจเเละคําตัดสินของ

กรรมการเปMนท่ีส้ินสุด 

3.3หากผู1เข1าเเข*งขันทั้งนิสิตนักศึกษาและอาจารยnที่ปรึกษาละเมิดข1อกําหนดข1อใดที่กําหนดไว1ในเอกสารฉบับนี้รวมถึง

การประกาศอย*างเปMนทางการอื่นๆจากทางผู1จัดจะถือว*าเปMนการทําผิดกติกาการเเข*งขันเเละถูกพิจารณาตัดคะแนน

หรือให1หมดสิทธ์ิในการเเข*งขันโดยให1เปMนไปตามดุลยพินิจของกรรมการเเละผู1จัด 

3.4 กรรมการเเละผู1จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะตอบข1อโต1เเย1งใดๆเกี่ยวกับการเเข*งขันหรือการตัดสินรวมถึงสงวนสิทธิ์การ

อุทธรณnหลังการประกาศผลเเล1ว 

3.5 ผู1เเข*งขันที่มีการสื่อสารหรือกระทําการใดๆทั้งด1วยตนเองหรือให1หุ*นยนตnส*งเสียงเเสดงข1อความหรือการเเสดง

อากัปกิริยาท่ีเเสดงถึงการดูถูกหรือเหยียดหยามต*อผู1เเข*งขันทีมอื่นๆกรรมการหรือผู1จัดจะถูกพิจารณาตัดคะแนนหรือ

ให1หมดสิทธ์ิในการเเข*งขันโดยให1เปMนไปตามดุลยพินิจของกรรมการเเละผู1จัด 

ข1อท่ี 4 ความคลาดเคล่ือน 

4.1 สนามท่ีใช1ในการแข*งขันจริงและสภาพแวดล1อมต*างๆอาจมีความคลาดเคล่ือนจากข1อกําหนดในเอกสารฉบับน้ี 


