
กิจกรรมที่ 2 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันมาที่ : 
นายกรภัทร  เฉลิมวงศ์ โทร.08 6525 7155 อีเมล์ : hatyai_34@hotmail.com 

และว่าที่ร้อยตรีเชาวน์วรรธน์ ศรีทอง โทร 0 7431 7180 อีเมล์ : chowwat.sr@rmutsv.ac.th 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เลขที ่2/1 ถ.ราชด าเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

กจิกรรมที่ 2 : การแข่งขันหุน่ยนต์เดนิตามเส้นประเภทบุคคลทั่วไป   

(IED.ET Line Follower Robot Contest 2018)    
 

                                วันที่ 11 กุมภาพนัธ์  2561  ด าเนนิการโดย หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม   

                           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย  

                                             โทร 074-317180  
 

หุน่ยนต์เป็นเครื่องจักรกลชนดิหนึ่ง มีลักษณะโครงสรา้งและรูปร่างแตกต่างกัน และ หุน่ยนต์ในแต่ละประเภท

จะมีหน้าที่การท างานที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม ปัจจุบันเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ เจริญก้าวหน้า  

อย่างรวดเร็วและเริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรมการผลิต ด้านการแพทย์  

ด้านงานส ารวจ หรือแม้แต่หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเล่นของมนุษย์ จนกระทั่งในปัจจุบันมีการพัฒนา

หุน่ยนต์ให้มลีักษณะที่คล้ายมนุษย์ เพื่อให้อาศัยอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ได้ในชวีิตประจ าวัน 

 ทางหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์   

จึงจัดการแข่งขัน หุ่นยนต์เดินตามเส้นประเภทบุคคลทั่วไป (IED.ET Line Follower Robot Contest 2018) เพื่อเปิด

โอกาสให้บุคคลที่มีความสนใจได้ศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ  

ในอนาคต 

ก าหนดการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น 

ล าดับ ระยะเวลา กจิกรรม สถานที ่

1 5 กุมภาพันธ์ 2561 ปิดรับการสมัคร สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

2 7 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายช่ือทีมท่ีเข้าอบรม http://inded.rmutsv.ac.th/ 

3 11 กุมภาพันธ์ 2561 แข่งขันหุ่นยนตเ์ดินตามเส้น โรงยมิ 1 

รางวัล / เกียรติบัตร 

 รางวัลชนะเลิศการแขง่ขัน   ได้รับเงินรางวัล  6,000 บาท โล่พร้อมเกียรตบัิตร 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  ได้รับเงินรางวัล  4,000 บาท โล่พร้อมเกียรตบัิตร 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  ได้รับเงินรางวัล          2,000 บาท โล่พร้อมเกียรตบัิตร 

ในแต่ละทีมต้องเตรียมหุ่นยนต์ท่ีใช้ในการแข่งขันมาเอง 

http://inded.rmutsv.ac.th/


กิจกรรมที่ 2 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันมาที่ : 
นายกรภัทร  เฉลิมวงศ์ โทร.08 6525 7155 อีเมล์ : hatyai_34@hotmail.com 
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รายละเอียดส าหรับผู้สมัครเข้าแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นประเภทบุคคลทั่วไป 

(IED.ET Line Follower Robot Contest 2018)    

1. คุณสมบัติหุ่นยนตท์ี่เขา้ร่วมแข่งขัน 

1. เป็นหุน่ยนต์อัตโนมัต ิ(Autonomous) 

2. หุ่นยนตจ์ะตอ้งมีขนาดไมเ่กิน 30 X 30 cm ไมก่ าหนดความสูงของหุน่ยนต์  ไมก่ าหนดน้ าหนักของหุน่ยนต์ และหุ่นยนต์

ไมส่ามารถขยายตัวได ้

3. หุ่นยนตต์อ้งต้ังโปรแกรมให้มีการหนว่งเวลา 5 วินาทีหลังจากปล่อยหุน่ยนต์ (เมื่อเริ่ม Start ใหหุ้่นยนตห์ยุดนิ่ง 5 วินาที 

ก่อนท่ีจะมีการเคลื่อนท่ี) 

4. ไมจ่ ากัดก าลังมอเตอร์ ใชแ้หลง่จ่ายไฟฟ้าแบตเตอร่ี DC ( ไม่จ ากัดจ านวนแบตเตอร่ี ) 

5. หุ่นยนตจ์ะสร้างโดยใช ้Microcontroller ชนิดของเซ็นเซอร์ หรือสร้างโดยอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์ชนดิใดกไ็ด ้

6. หุ่นยนตต์อ้งผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการก่อน ซึง่จะตรวจสอบในวันแข่งขัน และมติของคณะกรรมการถอื 

เป็นสทิธ์ิขาด 

2. กติกาการแขง่ขัน 

1. หุ่นยนต ์1 ตัวสามารถลงท าการแขง่ขันได้ 2 คร้ังโดยน าเอาเวลาท่ีดท่ีีสุดมาตัดสนิผลการแข่งขัน 

2. ก่อนเร่ิมการแขง่ขันหุน่ยนต์ต้องอยู่หลังเส้น Start ภายในสนาม และวิ่งกลับมาสู่เส้น Finish ถือเป็นการสิน้สุด 

การแขง่ขัน (ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวหุน่ยนต์เข้าเส้น Finish ถือเป็นการจบการแข่งขัน) ถ้าหุ่นยนตไ์มส่ามารถวิ่งเข้าเส้น 

Finish ได้ จะไมม่ผีลการแขง่ขันในคร้ังน้ัน 

3. หุ่นยนตท่ี์ไม่สามารถใชเ้ซ็นเซอร์หรืออุปกรณ ์อื่นๆ วิ่งตามเส้นท่ีก าหนดใหถ้ือวา่ Foul และไมม่ผีลการแขง่ขันในการลง

สนามแขง่ครัง้นัน้ 

4. ถ้าหุ่นยนตว์ิ่งออกจากสนาม (นอกเส้นท่ีก าหนดไว)้ ตอ้งน ามาเร่ิมท่ีจุด Start ใหมแ่ตส่ามารถน ามาเร่ิมใหม ่ได ้3 ครัง้ 

ถ้ายังไม่สามารถเข้าเส้น Finish ได้จะไมม่ผีลการแขง่ขันในครัง้นัน้ 

5. หากมีผลการแขง่ขันท่ีมีเวลาเท่ากัน จะให้ท าการแข่งขันใหมเ่พื่อหาผู้ชนะ 

6. ผลการตัดสนิช้ีขาด ขึน้อยูก่ับดุลยพินิจของคณะกรรมการ   

3. กฎกติกาของสนาม 

1. สนามมีลักษณะดังรูปท่ี 1.1 และ 1.2  พื้นจะเป็นสดี า เส้นขอบและเส้นตรงกลางจะเป็นสขีาว 

2. ขนาดความกวา้งของเส้นขอบ และเสน้ตรงกลาง 3 ซม. 

 

 



กิจกรรมที่ 2 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันมาที่ : 
นายกรภัทร  เฉลิมวงศ์ โทร.08 6525 7155 อีเมล์ : hatyai_34@hotmail.com 

และว่าที่ร้อยตรีเชาวน์วรรธน์ ศรีทอง โทร 0 7431 7180 อีเมล์ : chowwat.sr@rmutsv.ac.th 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เลขที ่2/1 ถ.ราชด าเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

 

 

รูปที่ 1.1 ลักษณะของสนาม 

 

รูปที่ 1.2  ขนาดของสนาม  (หน่วย มม.) 

 



กิจกรรมที่ 2 
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4. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 

เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือ 

บุคคลทั่วไป รับสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คนและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน  

 

5. หลักฐานในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  

 5.1 ใบสมัคร  

5.2 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ของสมาชิกในทีมทุกคน 

5.3 ส าเนาบัตรประชาชนอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าทีม 1 ชุด 

รางวัลการแขง่ขัน 

1. รางวัลชนะเลิศการแขง่ขัน  เงินรางวัล   6,000 บาท  โล่พร้อมเกียรติบัตร 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  เงินรางวัล   4,000  บาท  โล่พร้อมเกียรติบัตร 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  เงินรางวัล   2,000  บาท  โล่พร้อมเกียรติบัตร 
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ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันหุน่ยนต์เดินตามเส้นประเภทบุคคลทั่วไป  
IED.ET Line Follower Robot Contest 2018 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 
สามารถส่งใบสมัครได้ที่ : สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ชื่อทมี  

โรงเรียน/วิทยาลัย  

สาย/แผนก  

ที่อยู่

สถานศึกษา 

 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 

สมาชิก 1  ชั้นปี  โทรศัพท์  

E-mail  

สมาชิก 2  ชั้นปี  โทรศัพท์  

E-mail  

สมาชิก 3  ชั้นปี  โทรศัพท์  

E-mail  

ผู้ประสานงานทมี (ต้องเป็นผู้ที่เข้าแข่งขัน) 

ชื่อ-สกุล  ชั้นปี  โทรศัพท์  

E-mail  

อาจารย์ที่ปรึกษา 

ชื่อ-สกุล  

โทรศัพท์  ต่อ  

มือถอื  E-mail  

ในแต่ละทีมต้องเตรียมหุน่ยนต์เดินตามเส้นทีใ่ช้ในการแข่งขันมาเอง 



ก ำหนดกำร 
กิจกรรมที่ 2 : "กำรแข่งขันหุ่นยนต์เดินตำมเส้นประเภทบุคคลทั่วไป" 

(IED.ET Line Follower Robot Contest 2018) 
วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2561 

ณ  โรงยิม 1 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
 

เวลำ     รำยละเอียด 
09.00 – 09.15  น.   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขันและชี้แจงกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น  
   ณ สนามแข่งขัน โรงยิม 1 มทร.ศรีวิชัย 
09.15 – 09.30  น.     กล่าวเปิดโครงการโดย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
09.30 – 10.30 น.     จับฉลากแบ่งสายและให้แต่ละทีมซ้อม และทดสอบหุ่นยนต์กับสนามที่ใช้แข่งจริง  
10.30 – 14.30  น. เริ่มท าการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นรอบคัดเลือก ณ สนามแข่งขัน โรงยิม 1  

มทร.ศรีวิชัย 
14.30 – 16.00  น. แข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นรอบชิงชนะเลิศ 
16.00   น.  พิธีมอบรางวัล / เสร็จโครงการ 
   
 

 หมำยเหต ุ:   ก ำหนดกำรนี้สำมำรถเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 
                พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น  และเวลา 14.30 น.  
 พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

 

 

 


