
ก ำหนดกำร 
"โครงกำรแข่งขันหุ่นยนต์เดินตำมเส้น" 

(IED.ET Line Following Robot Contest 2020) 
9 มกรำคม 2563 

ณ ลำนกิจกรรม ชั้น 2 อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรรวม คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

 

วันที่ 9 มกราคม 2563 
09.00 น.   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขันและชี้แจงกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น  
09.15 น.     กล่าวเปิดโครงการโดย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
09.30 น.     จับฉลากแบ่งสายและให้แต่ละทีมซ้อมและทดสอบหุ่นยนต์กับสนามที่ใช้แข่งจริง  
10.30 น. เริ่มท าการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นรอบคัดเลือก ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
  และปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
16.30 น. แข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นรอบชิงชนะเลิศ 
17.00 น. พิธีมอบรางวัล / เสร็จโครงการ 
   
 

 หมำยเหต ุ   ก ำหนดกำรนี้สำมำรถเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 
                 

 



โครงการแขงขันหุนยนตเดินตามเสน 
(IED.ET Line Following Robot Contest 2020) 

 

 

 

 

 

9 มกราคม 2563     ณ ลานกิจกรรม ช้ัน 2   อาคารเรยีนและปฏบิัติการรวม 

                            คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี     มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชัิย 

 

หุนยนตเปนเครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง มีลักษณะโครงสรางและรูปรางแตกตางกัน และ หุนยนตในแตละ

ประเภทจะมีหนาที่การทํางานที่แตกตางกันตามความเหมาะสม ปจจุบันเทคโนโลยีของหุนยนตเจริญกาวหนาอยาง

รวดเร็วและเริ่มเขามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษยในดานตางๆ เชน ดานอุตสาหกรรมการผลิต ดานการแพทย ดาน

งานสํารวจ หรอืแมแตหุนยนตที่ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนเครื่องเลนของมนุษย จนกระทั่งในปจจุบันมกีารพัฒนาหุนยนตให

มลีักษณะที่คลายมนุษย เพื่อใหอาศัยอยูรวมกันกับมนุษยไดในชีวติประจําวัน 

 ทางหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลย ี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีทางดานหุนยนต  จึง

จัดการแขงขัน หุนยนตเดินตามเสน  (IED.ET Line Following Robot Contest 2020) เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน 

นักศกึษาที่มคีวามสนใจไดศกึษาและสรางสรรคผลงาน เพื่อนําไปประยุกตใชใหเกดิประโยชนในดานตางๆ ในอนาคต 

กําหนดการแขงขันหุนยนตเดนิตามเสน 

ลําดับ ระยะเวลา กิจกรรม สถานที ่

1 8 มกราคม 2563 ปดรับการสมัคร สาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม 

2 9 มกราคม 2563 แขงขันหุนยนตเดนิตามเสน 

09.00 น. ลงทะเบียนผูเขารวมการแขงขัน 

09.30 น. จับฉลากแบงสาย 

09.45 น.  เร่ิมซอมหุนยนตดวยสนามจริง 

10.30 น.   ดําเนนิการแขงขัน 

ลานกจิกรรม  ช้ัน 2 

อาคารเรียนและปฏบัิตกิารรวม 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี 

รางวัล / เกยีรตบิัตร 

• รางวัลชนะเลศิการแขงขัน    ไดรับเงนิรางวัล  4,500 บาท พรอมเกยีรติบัตร 

• รางวัลรองชนะเลศิอันดับท่ี 1   ไดรับเงนิรางวัล  2,500 บาท พรอมเกยีรติบัตร 

• รางวัลรองชนะเลศิอันดับท่ี 2   ไดรับเงนิรางวัล             1,500 บาท พรอมเกยีรติบัตร 

 

ในแตละทีมตองเตรยีมหุนยนตท่ีใชในการแขงขันมาเอง 

 
 

 
 



รายละเอียดสําหรับผูสมัครเขาแขงขันหุนยนตเดนิตามเสน 

รายละเอียดและกติกาการแขงขัน 

คุณสมบัติหุนยนต 

1. เปนหุนยนตอัตโนมัติ (Autonomous) 

2. หุนยนตจะตองมีขนาดไมเกิน 30 X 30 cm ไมกําหนดความสูงของหุนยนต  ไมกําหนดน้ําหนักของหุนยนต 

และหุนยนตไมสามารถขยายตัวได 

3. หุนยนตท่ีนํามาแขงขันตองตั้งโปรแกรมใหมีการหนวงเวลา 5 วินาทีหลังจากปลอยหุนยนต (เม่ือเริ่ม Start ให

หุนยนตหยุดนิ่ง 5 วินาที กอนท่ีจะมีการเคลื่อนท่ี) 

4. ไมจํากัดกําลังมอเตอร ใชแหลงจายไฟฟาแบตเตอรี่ DC ( ไมจํากัดจํานวนแบตเตอรี่ ) 

5. หุนยนตท่ีนํามาแขงขันจะสรางโดยใช Microcontroller ชนิดของเซ็นเซอร หรือสรางโดยอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส ชนิดใดก็ได 

6. หุนยนตท่ีนํามาแขงขันตองผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการกอน ซ่ึงจะตรวจสอบในวันแขงขัน และมติของ

คณะกรรมการถือเปนเปนสิทธิ์ขาด 

กติกาการแขงขัน 

เปนการแขงขันสําหรับ นักเรียน  นักศึกษา  

1. หุนยนต 1 ตัวสามารถลงทําการแขงขันได 2 ครั้งโดยนําเอาเวลาท่ีดีท่ีสุดมาตัดสินผลการแขงขัน 

2. กอนเริ่มการแขงขันหุนยนตตองอยูหลังเสน Start ภายในสนาม และวิ่งกลับมาสูเสน Finish ถือเปนการสิ้นสุด

การแขงขัน (สวนใดสวนหนึ่งของตัวหุนยนตเขาเสน Finish ถือเปนการจบการแขงขัน) ถาหุนยนตไมสามารถวิ่ง

เขาเสน Finishได จะไมมีผลการแขงขันในครั้งนั้น 

3. หุนยนตท่ีไมสามารถใชเซ็นเซอรหรืออุปกรณ อ่ืนๆ วิ่งตามเสนท่ีกําหนดใหถือวา Foul และไมมีผลการแขงขัน

ในการลงสนามแขงครั้งนั้น 

4. ถาหุนยนตวิ่งออกจากสนาม (นอกเสนท่ีกําหนดไว) ตองนํามาเริ่มท่ีจุด Start ใหมแตสามารถนํามาเริ่มใหม ได 3 

ครั้ง ถายังไมสามารถเขาเสน Finish ไดจะไมมีผลการแขงขันในครั้งนั้น 

5. หากมีผลการแขงขันท่ีมีเวลาเทากัน จะใหทําการแขงขันใหมเพ่ือหาผูชนะ 

6. ผลการตัดสินชี้ขาด ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ   

กฎกติกาของสนาม 

1. สนามมีลักษณะดังรูปท่ี 1.1 และ 1.2  พ้ืนจะเปนสีดํา เสนขอบและเสนตรงกลางจะเปนสีขาว 

2. ขนาดความกวางของเสนขอบ และเสนตรงกลาง 3 Cm 

3. ความยาวของสนาม 6 เมตร  ความกวางของสนาม  2.4 เมตร 
 

 

 

 

 
 



 

 

รูปท่ี 1.1 ลักษณะของสนาม 

 

รูปท่ี 2.2  ขนาดของสนาม  (หนวย mm) 

 

 

 

 
 



 

เกณฑในการคัดเลือกผูสมัคร 

เปนนักเรยีน นักศกึษา รับสมัครเปนทมี ทมีละไมเกนิ 3 คนและอาจารยที่ปรกึษา 1 ทาน  

หลักฐานในการสมัครเขารวมการแขงขัน  

 -    ใบสมัคร  

รางวัลการแขงขัน 

1. รางวลัชนะเลิศอันดับที่      1 เงินรางวัล   4,500 บาทพรอมเกยีรตบิัตร 

2. รางวัลรองชนะเลศิอันดับที่ 1 เงินรางวัล   2,500  บาทพรอมเกยีรตบิัตร 

3. รางวัลรองชนะเลศิอันดับที่ 2 เงินรางวัล   1,500  บาทพรอมเกยีรตบิัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ใบสมัครเขารวมแขงขันหุนยนตเดินตามเสน  
IED.ET Line Following Robot Contest 2020 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 2 มกราคม 2563 
สามารถสงใบสมัครไดที่ : E-mail: sirion.t@gmail.com 
 

ชื่อทีม  

โรงเรยีน/วิทยาลัย  

สาย/แผนก  

ท่ีอยู

สถานศึกษา 

 

รายชื่อผูเขาแขงขัน 

สมาชกิ 1  ช้ันป  โทรศัพท  

E-mail  

สมาชกิ 2  ช้ันป  โทรศัพท  

E-mail  

สมาชกิ 3  ช้ันป  โทรศัพท  

E-mail  

ผูประสานงานทมี (ตองเปนผูที่เขาแขงขัน) 

ชื่อ-สกุล  ช้ันป  โทรศัพท  

E-mail  

อาจารยท่ีปรกึษา 

ชื่อ-สกุล  

โทรศัพท  ตอ  

มอืถือ  E-mall  

                                                                 สอบถามรายละเอียดติดตอ อ.กรภัทร เฉลิมวงศ 086-5257155 

ในแตละทีมตองเตรียมหุนยนตเดินตามเสนทีใ่ชในการแขงขันมาเอง 

 
 

mailto:sirion.t@gmail.com

