
โครงการจัดการประกวดและแข่งขัน 
“การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งจับเส้น และการน าเสนอโครงงานสมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright 

กิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างช้ินงาน 3 มิติ และ Internet of Things (KidBright, LekOboT, 
NETPIE) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก” 

วันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรรณี จังหวัดจันทบุรี 

 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลนี และนวัตกรรม เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา และขับเคลื่อนประเทศ
สู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และการท างาน ท าให้ทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับตัว และยกระดับ
สมรรถนะของตน เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ 
เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้กับบุคลากรของประเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรด้านการศึกษาเช่นครู และ
นักเรียนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพ่ือน าไปพัฒนาให้เกิดเป็น
นวัตกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป 
 ด้วยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) เป็นหน่วยงานสั งกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทในการวิจัย พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือเป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้กับบุคลากรทางด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและสมรรถนะสูงขึ้น ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญ และเป็นก าลังหลักในการร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 
 ดังนั้นคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัด
จันทบุรี ร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
เตรียมความพร้อม เพ่ือพัฒนาครูและนักเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวั ดใกล้เคียง ให้มี
ความสามารถออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ มีความสามารถในการเข้าถึง NETPIE และเรียนรู้การใช้งานบอร์ด 
KidBright ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และผลิตนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแบบ Active Learning ที่จะเสริมสร้างให้ครู และนักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการ
คิด การตัดสินใจ การท างานร่วมกัน และได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการท าผลงานอันเป็นทักษะที่จ าเป็น จึงได้
จัดการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งจับเส้น และการน าเสนอโครงงานสมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright กิจกรรมการ
เรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things (KidBright, LekOboT, NETPIE) ให้กับ
โรงเรียนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี  จังหวัดจันทบุรี 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อันจะเป็น
รากฐานที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ให้บุคคลากรทางการ
ศึกษาเช่นคุณครู และนักเรียนในเขตภาคตะวันออก 

2. เพ่ือจัดการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์วิ่งจับเส้น และการน าเสนอโครงงานสมองกลฝัง
ตัวด้วยบอร์ด KidBright ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครู และนักเรียน ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 



3. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนได้ส่งเสริมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และเทค
โนโลนีมากยิ่งขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการน าเสนอผลงาน 

4. เพ่ือสนับสนุน และให้ก าลังใจแก่นักประดิษฐ์ระดับเยาวชนในอันที่จะแสดงความรู้ ความสามารถ
ต่อสาธารณะชน เพ่ือจะได้ท าการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือประเทศให้มาก
ขึ้น 
 

กิจกรรมคลีนิคชิ้นงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ 
เป็นการจัดกิจกรรมการให้ค าปรึกษากับโครงงานของนักเรียนที่ประสบปัญหาทางด้านการออกแบบ

การเขียนโปรแกรม การต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ  และปัญหาด้านอ่ืนๆ โดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี เพ่ือเป็นการช่วยผลักดันในการเพ่ิมความสามารถ และประสิทธิภาพการท างานของชิ้นงานหรือ
สิ่งประดิษฐ์ พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มเติมความรุ้ ความสามารถให้กับผู้ประดิษฐ์ชิ้นงานนั้นๆ  

ข้อก าหนดทั่วไป 
• ชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่น ามาเข้ารับการปรึษาจะต้องชิ้นงานที่ใช้ บอร์ด KidBright เป้นหลัก 
• สามารถน าชิ้นงานที่มีอยู่แล้วมาขอรับค าปรึกษาได้ทั้งหมด โดยไม่มีข้อจ ากัดว่าจะต้องเป็นชิ้นงาน

หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวด 

ประเภทการแข่งขัน 
กิจกรรมที่ 1 – ประกวดโครงงาน (ระดับมัธยมตอนต้น-ตอนปลาย) 

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี เป็นการประกวดความคิดสร้างสรรค์
เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักเรียนเข้าร่วมประกวด จากการท างานเป็นทีมในการสร้างสรรค์โครงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และทฤษฎี  อุปกรณ์ที่มีอยู่ทั่วไป มาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ตามจินตนาการของ
ตนเองหรือทีม ตามมาตรฐาน สาระการออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  โดยต้องมีการวางแผนสร้างโครงงานอย่างมีระบบและขั้นตอนให้ท างานตามภารกิจ หรือแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นค าตอบในเรื่องนั้น  
 

1) เกณฑ์การประกวดโครงงาน  
• จ านวนผู้เข้าประกวด ทีมละไม่เกิน 3 คน แต่ละทีมเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 โครงงาน  
• ข้อมูล ภาพ และเสียง ที่น ามาประกอบ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือหากได้รับอนุญาตควร

อ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ ใด ๆ คณะกรรมการตัดสินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
• ให้ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

2) วิธีการประกวด  
• ส่งชิ้นงานประกอบโครงงานหุ่นยนต์ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
• เวลาที่ใช้ในการน าเสนอ ต่อคณะกรรมการไม่เกิน 5 นาที (รวมเวลาคณะกรรมการซักถาม) 

หมายเหตุ กรรมการอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการน าเสนอ จ านวนรอบของการพิจารณา
ตัดสินได้ตามความเหมาะสม  



• ส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ โดยส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ URL 
https://bit.ly/2EGFvn1 (ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2562) รูปแบบรายงาน (ความยาว
เนื้อหาไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4) 

 
• จัดท าป้ายแสดงโครงงาน  ขนาดกว้าง 60+120+60 สูง 60 เซนติเมตร  (ตามรูป) 

 
• เกณฑ์การให้คะแนน 

รายการ คะแนน 
1. ความสมบูรณ์ของโครงงาน 20 
2. ความยากง่ายในการพัฒนา 20 
3. ความคิดสร้างสรรค์ 20 
4. ด้านประโยชน์ใช้งาน 20 
5  การน าเสนอ 20 
รวม 100 

 
กิจกรรมที่ 2 – แข่งขันหุ่นยนต์ BEAM (ระดับประถมตอนปลาย)  
 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย โดยใช้บอร์ดทดลอง 

มอเตอร์ และตัวต้านทานค่าต่าง ๆ เคลื่อนที่โดยการใช้ Sensor ตรวจจับเส้นและให้หุ่นยนต์เดินตามเส้น จัดให้
นักเรียนระดับไม่เกินชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

ข้อก าหนดทั่วไป   
• ผู้แข่งขัน ทีมละ 1-2 คน ใช้หุ่นยนต์ทีมละ 1 ตัว  



ลักษณะภารกิจของหุ่นยนต์ เป็นการแข่งขันที่ใช้หุ่นยนต์ BEAM ประกอบวงจรพ้ืนฐาน บนบอร์ด
ทดลอง ไม่มีการบัดกรี ท าการแข่งขันวิ่งจับเส้นแบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ที่วิ่งจับเส้นและเข้าเส้นชัยได้ก่อนเป็นฝ่าย
ชนะ  

เป้าหมายการเรียนรู้ เพ่ือศึกษาในเรื่อง การออกแบบหุ่นยนต์ , การเคลื่อนที่, ความเร็ว, ความเร่ง, 
นักเรียนได้ เรียนรู้เรื่องการประกอบวงจรพ้ืนฐาน บนบอร์ดทดลอง ชนิดที่ไม่ต้องบัดกรี เพ่ือให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่
ตามเส้นทางด้วย เซนเซอร์ ไม่มี Microcontroller และไม่มีโปรแกรม  

ข้อก าหนดด้านหุ่นยนต์  
• ไม่มีข้อก าหนดในเรื่องน้ าหนัก ขนาด และไม่จ ากัดวิธีการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์  
• ให้ใช้วงจรหุ่นยนต์ ที่ผู้แข่งขันประกอบขึ้นเอง ณ สนามแข่งขัน เป็นส่วนควบคุมการท างาน

ของหุ่นยนต์  
• ให้ใช้เซนเซอร์ และมอเตอร์ ได้อย่างละไม่เกิน 2 ตัว   
• ให้ใช้ล้อ และวัสดุอื่นท าโครงสร้างหุ่นยนต์ได้อย่างไม่จ ากัด แต่ต้องไม่ท าให้สนามเสียหาย  
• ให้ใช้ได้เฉพาะถ่านอัลคาร์ไลน์ หรือถ่านชาร์ต ขนาด AA ไม่เกิน 4 ก้อน  
• ให้ใช้วัสดุส าหรับประกอบวงจร BEAM แบบพ้ืนฐาน ตามตัวอย่างท่ีก าหนด หรือ น าวัสดุ ตาม

แบบของตนมาใช้ในการแข่งขันได้ แต่ต้องผ่านการอนุมัติของกรรมการตัดสินก่อนน าเข้าสู่
พ้ืนที่ประกอบหุ่นยนต์   

ระเบียบในการประกอบวงจร BEAM พ้ืนฐาน บนบอร์ดทดลอง ไม่มีการบัดกรี  
• ผู้แข่งขันน าอุปกรณ์ให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนเข้าพ้ืนที่ประกอบหุ่นยนต์  
• ผู้แข่งขันต่อวงจรหุ่นยนต์ BEAM บนบอร์ดอเนกประสงค์ โดยไม่มีการบัดกรี (ยกเว้นเซนเซอร์ 

มอเตอร์ และตัวต้านทานปรับค่าได้ อนุญาตให้บัดกรีมาก่อนล่วงหน้า)  
• ไม่อนุญาตให้น าเอกสารแบบวงจร BEAM หรือเอกสารใด ๆ เข้ามาในสนามแข่งขัน  
• ไม่อนุญาตให้น าโทรศัพท์ Tablet หรืออุปกรณ์สื่อสาร เข้ามาในพ้ืนที่ และไม่อนุญาตให้ออก

นอกพ้ืนที่     ยกเว้นได้รับอนุญาตจากกรรมเพื่อออกไปแข่งขันในรายการอ่ืน  
• ระหว่างการประกอบหุ่นยนต์ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในพ้ืนที่  
• ให้เวลาในการประกอบวงจร โครงสร้างหุ่นยนต์ และทดสอบกับสนามแข่งขัน รวม 2 ชั่วโมง 
• วัสดุ/อุปกรณ์ สาหรับใช้ทาโครงสร้างหุ่นยนต์ไม่จากัดชนิดและขนาด แต่ต้องแยกชิ้นส่วนมา

ประกอบในพ้ืนที่ 
 



 
ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้กับวงจร BEAM แบบพ้ืนฐาน (ทุกรายการไม่จ ากัดแบบ และขนาด) 

ผู้แข่งขันสามารถน าวัสดุ ตามแบบของตนมาใช้ในการแข่งขันได้ 
แต่ต้องผ่านการอนุมัติของกรรมการตัดสินก่อนน าเข้าสู่พ้ืนที่ประกอบหุ่นยนต์ 

 
 
ข้อก าหนดสนามแข่งขัน 

• พ้ืนสนามท าด้วยไวนิลสีขาวมัน/เงา ขนาดกว้าง 200 ซ.ม. ยาว 300 ซ.ม. มีเส้นทางวิ่งเป็นเส้นสีด า 
• สนามเรียบ จะไม่มีอุปสรรค์ และใช้เส้นด า ที่มีขนาดเส้นเท่ากันตลอดเส้นทาง 

 



 
ระเบียบวิธีแข่งขันวิ่งตามเส้น แข่งขันพร้อมกัน 2 ทีม (2 สนาม) เวลาในการแข่งขัน 2 นาที 

• ให้ทั้งสองทีมวางหุ่นยนต์ที่จุดเริ่ม/Start เมื่อได้ยินสัญญาณ ผู้แข่งขันทั้งสองทีมปล่อยหุ่นยนต์ให้วิ่งจับ
เส้น ไปตามทิศทางที่ก าหนด หุ่นยนต์ที่วิ่งเข้าถึงเส้นชัยได้ก่อนเป็นฝ่ายชนะ 

• แต่ถ้าหมดเวลาแล้วยังไม่มีฝ่ายใดวิ่งถึงเส้นชัย ให้ดูระยะทาง ที่ไปได้ โดยให้ดูที่จุดสุดท้ายที่วิ่งผ่านจุดชี้
คะแนน ทีมที่ไปได้ไกลกว่าเป็นฝ่ายชนะ หากได้ระยะทาง เท่ากันให้เสมอกัน 

• การแข่งขันใช้ผลแพ้ชนะ 2 ใน 3 เกม ถ้าครบ 3 เกมแล้วเสมอกัน ให้แข่งขันใหม่จนกว่าจะมีผู้ชนะ 
• รอบ 4 ทีมสุดท้าย (ในรอบชิงชนะเลิศ) ใช้การแข่งขันแบบพบกันหมด ใช้คะแนนจากการแข่งขันแบบ

พบกันหมดนับผลชนะ หาทีมชนะเลิศตามล าดับที่ 1, 2 และที ่3 
 

กิจกรรมที่ 3 – แข่งขันหุ่นยนต์ KidBright (ระดับมัธยมตอนต้น) 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมควบคุมการ

เคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยบอร์ด KidBright ที่ท างานร่วมกับบอร์ดขับมอเตอร์ จัดให้นักเรียนระดับไม่เกินชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ข้อก าหนดทั่วไป 
• ผู้แข่งขัน ทีมละ 1-2 คน ใช้หุ่นยนต์ทีมละ 1 ตัว 

 
ลักษณะภาระกิจของหุ่นยนต์ เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์จะเริ่มที่จุด START วิ่งไป

ตามเส้นทางเพ่ือชนลูกโป่งหรือหลบสิ่งกีดขวางที่วางอยู่ตามจุดต่างๆที่กรรมการก าหนด เมื่อท าภารกิจครบแล้ว
หุ่นยนต์จะต้องไปยังจุด FINISH 

 
 



ข้อก าหนดด้านหุ่นยนต์ 
• ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันน าโน๊ตบุ๊คมาเอง 
• อนุญาตให้ประกอบหุ่นยนต์มาก่อน 
• ไม่มีข้อก าหนดเรื่องโครงสร้าง ล้อ มอเตอร์ และน้ าหนักของหุ่นยนต์ 
• ใช้บอร์ดขับมอเตอร์ที่แจกให้ร่วมกับ KidBright เท่านั้น 
• ไม่จ ากัดวิธีการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 
• ผู้แข่งขันสามารถกดปุ่มให้หุ่นยนต์ทางานได้เพียงจุดเริ่มต้นครั้งเดียวเท่านั้น 

บอร์ดขับมอเตอร์ที่ก าหนดให้ใช้ร่วมกับ KidBright เท่านั้น 
วิธีการแข่งขัน 
• การแข่งขันจะเป็นการเก็บสถิติที่ดีที่สุด 
• รอบท่ี 1 จะเป็นการแข่งขันท าภารกิจเพ่ือเก็บสถิติคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละทีม โดยที่ทุกทีมมี

โอกาสแข่งขันทั้งหมด 2 ครั้ง จะใช้คะแนนครั้งที่ดีที่สุดมาเรียงล าดับเพื่อเก็บคะแนน 
• รอบท่ี 2 จะเป็นการแข่งขันท าภารกิจเพ่ือเก็บสถิติคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละทีม โดยที่ทุกทีมมี

โอกาสแข่งขันทั้งหมด 2 ครั้ง จะใช้คะแนนครั้งที่ดีที่สุดมาเรียงล าดับเพื่อเก็บคะแนนและรวม
คะแนนกับรอบที่ 1 

• รอบท่ี 3 จะเป็นการแข่งขันท าภารกิจเพ่ือเก็บสถิติคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละทีม โดยที่ทุกทีมมี
โอกาสแข่งขันทั้งหมด 2 ครั้ง จะใช้คะแนนครั้งที่ดีที่สุดมาเรียงล าดับและรวมคะแนนกับรอบที่ 1 
และ 2 เพื่อเรียงล าดับรางวัล 
หมายเหตุ : ก่อนเริ่มการแข่งขันในแต่ละรอบจะมีเวลาให้สามารถทดลองกับสนามจริง 45 นาที 
และหลังจากการแข่งขัน 1 ครั้ง ผู้เข้าแข่งขันสามารถปรับแก้โปรแกรมได้ (เวลาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามจานวนทีมของผู้เข้าแข่งขัน) 



กติกาการแข่งขัน 
• ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปล่อยหุ่นยนต์ที่จุด START 
• กรรมการให้สัญญาณเริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะกดปุ่มที่หุ่นยนต์เพียงครั้งเดียวและให้หุ่นยนต์

เคลื่อนที่เองอย่างอัตโนมัติ โดยหุ่นยนต์จะต้องเคลื่อนที่จากจุด START ไปตามเส้นทางเพ่ือชน
ลูกโป่งตามจุดต่างๆและหลบสิ่งกีดขวางตามที่กรรมการก าหนดให้ เพ่ือเก็บคะแนนและเคลื่อนที่ไป
จนถึงจุด FINISH ก าหนดเวลาให้แต่ละทีมทาภาระกิจได้ไม่เกิน 5 นาที 

เกณฑ์การให้คะแนน 
• ชนลูกโป่งแตกลูกละ 5 คะแนน (ไม่มีข้อบังคับว่าต้องชนลูกโป่งแตกทุกลูก) 
• หุ่นยนต์สามารถหยุดในจุด FINISH ได้ 10 คะแนน 
• กรณีท่ีหุ่นยนต์ไม่สามารถหยุดในจุด FINISH อนุโลมให้ได้ไม่เกิน 10 เซนติเมตร ได้ 5 คะแนน 
สนามการแข่งขัน 
 

 
 



 
 

กิจกรรมที่ 4 – แข่งขันหุ่นยนต์ไต่ราว (3D-Printing) 
ข้อก าหนดทั่วไป 
• ผู้แข่งขัน ทีมละ 1-2 คน ใช้หุ่นยนต์ทีมละ 1 ตัว 

ข้อก าหนดด้านหุ่นยนต์ 
• ขนาดแรงดันแบตเตอรี่ไม่เกิน 12V 
• โครงสร้างหุ่นยนต์ต้องเป็นชิ้นส่วนที่พิมพ์จากพลาสติก 3 มิติ แต่มีอุปกรณ์อ่ืนได้ไม่เกิน 5 ชิ้น โดยไม่

นับ แบตเตอรี่, น๊อต, มอเตอร์, สวิตช ์
ระเบียบวิธีการแข่งขัน 
• การแข่งขันเป็นแบบ จับคู่ แข่งขันพร้อมกัน ใครเข้าเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ หรือหุ่นตัวไหนไปไกลกว่า

กันในเวลา 2 นาที (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจานวนทีมในการแข่งขัน) 
• หุ่นยนต์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องมีการเคลื่อนที่ในลักษณะการก้าว (ห้ามเคลื่อนที่ในลักษณะการ

หมุนไปกับเชือก) 
• เชือกท่ีใช้ในการแข่งขัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร 
• ระยะทางในการไต่ 15 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



สนามการแข่งขัน 

 
 

 
ประเภทรางวัล 
รางวัลกิจกรรมที่ 1 ประกวดโครงงาน 

1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
• รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลที่ 1, เหรียญทอง, เกียรติบัตร 
• รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัลที่ 2, เหรียญทอง, เกียรติบัตร 
• รางวัลที่ 3 ถ้วยรางวัลที่ 3, เหรียญทอง, เกียรติบัตร 
• กลุ่มเหรียญเงิน เหรียญเงิน, เกียรติบัตร 
• กลุ่มเหรียญทองแดง เหรียญทองแดง, เกียรติบัตร 

2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
• รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลที่ 1, เหรียญทอง, เกยีรติบัตร 
• รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัลที่ 2, เหรียญทอง, เกียรติบัตร 
• รางวัลที่ 3 ถ้วยรางวัลที่ 3, เหรียญทอง, เกียรติบัตร 
• กลุ่มเหรียญเงิน เหรียญเงิน, เกียรติบัตร 
• กลุ่มเหรียญทองแดง เหรียญทองแดง, เกียรติบัตร 

 
 



รางวัลกิจกรรมที่ 2 – แข่งขันหุ่นยนต์ BEAM (ระดับประถมตอนปลาย) 
• รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลที่ 1, เหรียญทอง, เกียรติบัตร 
• รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัลที่ 2, เหรียญทอง, เกียรติบัตร 
• รางวัลที่ 3 ถ้วยรางวัลที่ 3, เหรียญทอง, เกียรติบัตร 
• กลุ่มอ่ืน ๆ เหรียญทองแดง, เกียรติบัตร 

รางวัลกิจกรรมที่ 3 – แข่งขันหุ่นยนต์ KidBright (ระดับมัธยมตอนต้น) 
• รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลที่ 1, เหรียญทอง, เกียรติบัตร 
• รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัลที่ 2, เหรียญทอง, เกียรติบัตร 
• รางวัลที่ 3 ถ้วยรางวัลที่ 3, เหรียญทอง, เกียรติบัตร 
• รางวัลชมเชย เหรียญเงิน, เกียรติบัตร 
• กลุ่มอ่ืน ๆ เหรียญทองแดง, เกียรติบัตร 

รางวัลกิจกรรมที่ 4 – แข่งขันหุ่นยนต์ไต่ราว (3D-Printing) 
• รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลที่ 1, เหรียญทอง, เกียรติบัตร 
• รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัลที่ 2, เหรียญทอง, เกียรติบัตร 
• รางวัลที่ 3 ถ้วยรางวัลที่ 3, เหรียญทอง, เกียรติบัตร 
• กลุ่มอ่ืน ๆ เหรียญทองแดง, เกียรติบัตร 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 
 
สถานที่จัดงาน 
 หอประชุมสิริร าไพพรรณ ชั้น 2 อาคารมังคุด มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมเข้างานประกวดแข่งขันมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการผลิตนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
และมกีารแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

2. ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม 
                                     https://forms.gle/2oicqY2VvGjkC5vs5  

https://forms.gle/2oicqY2VvGjkC5vs5


 
  

ก าหนดการ 
การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งจับเส้น และการน าเสนอโครงงานสมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright 

กิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างช้ินงาน 3 มิติ และ Internet of Things (KidBright, LekOboT, NETPIE)  
ภายใต้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตภาคตะวันออก 

วันเสาร์ที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรรณี จังหวัดจันทบุรี 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

กิจกรรมคลีนิคชิ้นงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ วันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. น าชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์เข้ารับการปรึกษา 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น. น าชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์เข้ารับการปรึกษา 
๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. น าชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์เข้ารับการปรึกษา 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. น าชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์เข้ารับการปรึกษา 

  
  
  

 
   

 
 
 



 

 
ก าหนดการ 

การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งจับเส้น และการน าเสนอโครงงานสมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright 
กิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างช้ินงาน 3 มิติ และ Internet of Things (KidBright, LekOboT, NETPIE)  

ภายใต้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตภาคตะวันออก 
วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรรณี จังหวัดจันทบุรี 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
เวลา กิจกรรมที่ ๑ – ประกวดโครงงาน 

(ระดับมัธยมตอนต้น-ตอนปลาย) 
กิจกรรมที่ ๒ – แข่งขันหุ่นยนต์ BEAM 

(ระดับประถมตอนปลาย) 
กิจกรรมที่ ๓ – แข่งขันหุ่นยนต์ KidBright 

(ระดับมัธยมตอนต้น) 
กิจกรรมที่ ๔ – แข่งขันหุ่นยนต์ไตร่าว 

(3D-Printing) 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. เตรียมติดตั้งอุปกรณ์และแบบจ าลอง 

กรรมการตรวจผลงาน – รอบที่ ๑ 
ช้ีแจงกติกา ระเบียบการแข่งขัน 
แข่งขันหุ่นยนต์วิ่งจับเส้น  
- รอบที่ ๑, รอบที่ ๒ 

ช้ีแจงกติกา ระเบียบการแข่งขัน 
แข่งขันหุ่นยนต์ KidBright  
- รอบที่ ๑, รอบที่ ๒ 

ช้ีแจงกติกา ระเบียบการแข่งขัน 
แข่งขันหุ่นยนต์ไตร่าว 
- รอบที่ ๑, รอบที่ ๒ 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง พักรับประทานอาหารว่าง พักรับประทานอาหารว่าง พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น. กรรมการตรวจผลงาน – รอบที่ ๑ (ต่อ) แข่งขันหุ่นยนต์วิ่งจับเส้น - รอบที่ ๓ แข่งขันหุ่นยนต์ KidBright - รอบที่ ๓ แข่งขันหุ่นยนต์ไตร่าว - รอบที่ ๓ 
๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. นักเรียน น าเสนอโครงงาน – รอบ ๒ 

(เฉพาะโครงงานท่ีได้รับคดัเลือกให้ผ่าน
เข้ารอบ ๒) 

แข่งขันหุ่นยนต์วิ่งจับเส้น  
- รอบรองชนะเลิศ 
- รอบชิงชนะเลิศ 

แข่งขันหุ่นยนต์ KidBright 
- รอบรองชนะเลิศ 
- รอบชิงชนะเลิศ 

แข่งขันหุ่นยนต์ไตร่าว 
- รอบรองชนะเลิศ 
- รอบชิงชนะเลิศ 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง พักรับประทานอาหารว่าง พักรับประทานอาหารว่าง พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. พิธีปิด และมอบรางวัล 

 


