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กติกาการแข่งขันทั่วไป 
 การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 สนาม แข่งขันโดยในแต่ละสนามจะมีภารกิจที่ต่างกันและคะแนนที่
ต่างกัน โดยจะน าคะแนนที่ท าได้ในแต่ละสนามมาร่วมกัน หากทีมใดได้คะแนนรวมสูงสุดทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะ 
แต่กรณีที่มีทีมท าคะแนนได้รวมสูงสุดมากกว่า 1 จะใช้เวลาของการแข่งขันในสนาม 2 เป็นตัวตัดสินชี้ขาด  
กติกาส าหรับการแข่งขัน  
อุปกรณ์ 

1. อุปกรณ์ที่ แต่ละทีมใช้ประกอบหุ่นยนต์จะต้องเป็นชิ้นส่ วนอย่ างเป็นทางการของ LEGO 
MINDSTORMSTM RCX หรอื NXT ทีมใดที่ใช้อุปกรณ์ ที่ไม่ได้รับรองจากคณะผู้จัดการแข่งขัน จะถูก
พิจารณาให้ตัดสิทธิ์ ออกจากการแข่งขันในรอบนั้น  

2. แต่ละทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์พกพา และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการแข่งขันมา
เอง 

3. แต่ละทีมจะต้องตรวจสอบชิ้นส่วนที่ใช้การประกอบหุ่นยนต์อย่างถี่ถ้วน ถ้ามีอุบัติเหตุหรือความ
ผิดปกติใดๆ เกิดข้ึนกับอุปกรณ์ของแต่ละทีมคณะผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบต่อการซ่อมแซม 
และการเปลี่ยนให้ใหม่ ผู้ควบคุมทีมจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพ้ืนที่การแข่งขันเพ่ือให้ค าแนะน าใดๆ กับ
ลูกทีมทั้งสิ้น 

4. แบตเตอรี่ที่ใช้ในการแข่งขัน ก าหนดให้เป็นแบบอัลคาไลน์ ขนาด AA หรือ Rechargeable battery 
ที่มาพร้อมตัวเครื่องเท่านั้น ก าลังไฟอื่นๆ ที่ไม่ได้ประกาศให้ใช้ จะไม่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขัน 

5. ไม่อนุญาตให้ท าการดัดแปลงชิ้นส่วนเดิมของอุปกรณ์ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันในรอบ
นั้น 

กติกาที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ 
       1. ขนาดสูงสุดของหุ่นยนต์เมื่อขยายออก ก่อนที่หุ่นยนต์จะท างานบนสนามแข่งขันต้องไม่เกิน 
 250mm x 250mm x 250mm (กว้าง x ยาว x สูง) 
       2. จ านวนของมอเตอร์ให้ใช้ได้ไม่เกิน 3 มอเตอร์เท่านั้น และเซนเซอร์ที่ใช้ในระหว่างการแข่งขัน 
 อนุญาตให้ใช้ Touch Sensor ได้ไม่เกิน 3 ตัว, Light Sensor + Color Sensor ไม่เกิน 4 ตัว, และ 

Sonar ไม่เกิน 3 ตัว    
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กติกาในการแข่งขัน 
1. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเริ่มประกอบหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรม และทดสอบหุ่นยนต์ หลังการประกาศจาก

คณะผู้จัดการแข่งขันเท่านั้น เมื่อเวลาในการประกอบสิ้นสุดลงทุกทีมต้องน าหุ่นยนต์มาวาง ในพ้ืนที่ๆ 
ทางคณะผู้จัดเตรียมไว้ การแข่งขันจะเริ่มหลังจากท่ีกรรมการได้ตรวจสอบหุ่นยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

2. ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถจับหุ่นยนต์ได้ หากต้องการ retire เพ่ือท าการเริ่มต้นใหม่ 
จะต้องยกธงที่คณะกรรมการเตรียมไว้ให้ และได้รบัการอนุญาตจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขัน 

3. อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันท าการแก้ไข ดัดแปลงหุ่นยนต์ หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ ภายในเวลา
แข่งขันของตัวเองเท่านั้น  

4. ในกรณีที่หุ่นยนต์เกิดการชนกันหรือเก่ียวกัน กรรมการจะพิจารณาตามสภาพการ ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 
2 ฝ่ายจะต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน และหาก firmware 
หลุด กรรมการพิจารณาจากเหตุและเวลาที่เหลืออยู่ และอาจหยุดเวลาเพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถอัพ
โหลด firmware ใหม่ได้ 

5. กรรมการอ านาจสูงสุดระหว่างการแข่งขัน การตัดสินของกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด และไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ถึงแม้ว่ากรรมการจะได้ดูวีดีโอการแข่งขันแล้วก็ตาม จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใดๆได้ 

6. ถ้าทีมได้รับการพิจารณาให้ถูกตัดสิทธิ์โดยกรรมการ หุ่นยนต์ของทีมนั้นจะต้องหยุดการแข่งขันนัดนั้น
ทันที และคะแนนที่ได้รับในการแข่งขันนัดนั้นๆ จะได้จากคะแนนล่าสุดก่อนถูกให้หยุดการแข่งขัน 

7. คณะผู้จัดการแข่งขันได้รับสิทธิ์ให้การเพิกถอนทีม หากทีมนั้นฝ่าฝืนกฎ 
8. ถ้าการแข่งขันล่าช้าออกไปเนื่องจากความไม่อ านวยของสนาม อุปกรณ์ของสนาม หรือการที่ไม่

สามารถตัดสินคะแนนได้ กรรมการจะร้องขอให้แข่งขันใหม่ และผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถค้านได้ ถ้ามี
ข้อสงสัยในสนาม หรืออุปกรณ์ประกอบสนามที่มีผลต่อคะแนนของทีม ผู้เข้าแข่งขันสามารถแสดง
ข้อคิดเห็นและขอกลับไปแข่งขัน ณ ตอนนั้น จากนั้นกรรมการจะตัดสินว่าจะให้แข่งใหม่หรือไม่ 
คะแนนของการแข่งขันรอบใหม่จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

9. ถ้าผู้เข้าแข่งขันมีข้อคิดเห็น หรือข้อสงสัยใดๆ ผู้เข้าแข่งขันต้องแจ้งต่อกรรมการ ณ ตอนนั้น จากนั้น
กรรมการจะตัดสินอย่างยุติธรรม ข้อคิดเห็นใดๆที่แจ้งหลังการแข่งขัน จะไม่ได้รับการพิจารณาถ้ามีข้อ
โต้แย้ง หรือข้อคิดเห็นที่ต่างจากกติกา ค าตัดสินสุดท้ายจะมาจากกรรรมการ 

10. ถ้ากติกามีการเปลี่ยนแปลง หรือกติกาไม่ครอบคลุมการแข่งขัน ค าตัดสินสุดท้ายมาจากกรรมการการ
แข่งขัน ณ ตอนนั้น คณะกรรมการมีอ านาจสูงสุดในการอธิบายกติกา 
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กติกา สนามที่ 1 ภารกิจพิชิตอาเซียน (AEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: - อัตราส่วนประมาณ 1:15 เซนติเมตร (ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 130x245 เซนติเมตร) 
              - ความสูงของสะพานประมาณ 20 เซนติเมตร, ความชันประมาณ 11 องศา 

- ประตูก้ัน (สีเขียวอ่อน ดังภาพ) เป็นลักษณะก าแพงสูง 10 เซนติเมตร, สีเขียวเข้มเป็นคาน
เชื่อมต่อ ซึ่งหุ่นยนต์สามารถเดินข้ามได้  

  - กระสอบข้าวสีน  าเงิน: ทรงลูกบาศก์ ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร 
   - กระสอบข้าวสีเหลือง: ทรงกระบอก ขนาดสูง 5 เซนติเมตร, หน้าตัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร 
   - กระสอบข้าวสีแดง: ทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร 

 
 
 

 
ข้อมูลสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 ซม. 

120 ซม. 
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วำง 
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วำง 
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36 ซม. 
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รูปแบบการแข่งขัน สนาม ภารกิจพิชิตอาเซียน (AEC) 
การแข่งขันภารกิจพิชิตอาเซียน (AEC) เป็นการแข่งขันทีละทีม โดยแต่ละทีมจะต้องท าภารกิจตามที่

ได้มอบหมายแต่อย่างให้ส าเร็จเพื่อเก็บคะแนนในแต่ละจุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
 ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก เมื่อเปิดประเทศสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ประเทศไทยได้รับค าสั่งซื้อข้าวจ านวนมากจากประเทศเพ่ือนบ้าน แต่การคมนาคมระหว่างประเทศ
อาเซียนด้วยกันยังไม่ดีนัก มีอุปสรรคในการขนส่งมากมาย ยากบ้าง ง่ายบ้าง ตามการพัฒนาของประเทศนั้นๆ 
ภารกิจส าคัญของหุ่นยนต์ตัวนี้คือ จะต้องส่งกระสอบข้าวไปตามที่ต่างๆ ให้ส าเร็จ โดยจะต้องเก็บกระสอบข้าว
ตามจุดที่ก าหนดไว้ และเอาไปส่งยังปลายทางท่ีก าหนด การเดินทางจะต้องเดินในช่อง ห้ามออกนอกช่องทางที่
ก าหนดเด็ดขาด โดยจุดที่จะต้องเก็บและจุดที่เป็นปลายทางท่ีจะน ากระสอบข้าวไปวางนั้นจะมีแถบสีเดียวกัน สี
น้ าเงินกับสีเหลืองอุปสรรคไม่ยากนัก เมื่อวางกระสอบข้าวบนจุดสีเหลืองเรียบร้อย ให้ท าการดันประตู (ที่กั้นสี
เขียว ดังรูป) เมื่อดันประตูส าเร็จ ช่องทางเดินจะถูกเปิด (เมื่อดันประตูเปิด ทางออกสู่เส้นชัยจะถูกปิด) จากนั้น
เดินตรงไปแล้วเลี้ยวขึ้นสะพาน (สะพานจะมีแถบลูกระนาดเพ่ือกันลื่น และมีแถบสีน้ าเงินเพ่ือน าทาง) เมื่อขึ้น
ไปบนสุดของสะพานให้เก็บกระสอบข้าวกระสอบสุดท้ายไปด้วยแล้วลงจากสะพาน เมื่อลงสะพานแล้วให้เลี้ยว
ซ้ายเพ่ือไปเปิดประตูทางออกเข้าเส้นชัย เมื่อเปิดประตูส าเร็จก็เดินเอากระสอบข้าวกระสอบสุดท้ายไปไว้ใน
ต าแหน่งแถบสีแดง อุปสรรคถัดไปเป็นลูกระนาด เมื่อผ่านไปได้ให้เลี้ยวขวาเพื่อลอดสะพาน แล้วมุ่งไปสู่เส้นชัย 
รูปแบบการแข่งขันและการให้คะแนน 
 สนาม 2 สะสมคะแนนเต็ม 100 คะแนน หุ่นยนต์จะถูกปล่อยจากจุดเริ่มต้น และไปจบที่จุดเส้นชัย  
ภารกิจที่ 1 เก็บกระสอบข้าวสีน้ าเงิน แล้วสามารถน ากระสอบข้าวไปเกินกว่าครึ่งทาง จะได้ 5 คะแนน  
ภารกิจที่ 2 น ากระสอบข้าวสีน้ าเงินไปวางในต าแหน่งแถบสีน้ าเงิน จะได้ 5 คะแนน 
ภารกิจที่ 3 เก็บกระสอบข้าวสีเหลือง แล้วสามารถน ากระสอบข้าวไปเกินกว่าครึ่งทาง จะได้ 5 คะแนน 
ภารกิจที่ 4 น ากระสอบข้าวสีเหลืองไปวางในต าแหน่งแถบสีเหลือง จะได้ 10 คะแนน 
ภารกิจที่ 5 ดันเพื่อเปิดประตู แล้วสามารถเดินไปตามช่องทางที่เปิด จะได้ 10 คะแนน 
ภารกิจที่ 6 ขึ้นสะพานไปถึงจุดราบบนสะพาน จะได้ 20 คะแนน 
ภารกิจที่ 7 เก็บกระสอบข้าวสีแดง แล้วสามารถน ากระสอบข้าวลงสะพานได้ จะได้ 20 คะแนน 
ภารกิจที่ 8 ดันเพื่อเปิดประตูเข้าเส้นชัย ดันจนมีพ้ืนที่ว่างส าหรับเดินผ่าน มากกว่าร้อยละ 80 จะได้ 5 คะแนน 
ภารกิจที่ 9 น ากระสอบข้าวสีแดงไปวางในต าแหน่งแถบสีแดง จะได้ 5 คะแนน 
ภารกิจที่ 10 เดินผ่านลูกระนาด จะได้ 5 คะแนน 
ภารกิจที่ 11 เดินลอดสะพาน โดยตัวหุ่นยนต์จะต้องเดินพ้นจากใต้สะพาน จะได้ 5 คะแนน 
ภารกิจที่ 12 เดินเข้าเส้นชัย เวลาจะหยุดเมื่อส่วนท้ายสุดของตัวหุ่นยนต์เข้าเส้นชัย และส่วนใดส่วนหนึ่งของ    

หุ่นยนต์ต้องไม่อยู่นอกกรอบสีน้ าเงินเกิน 4 เซนติเมตร 5 คะแนน 
คะแนนรวมเสร็จภารกิจทุกภารกิจ เต็ม 100 คะแนน  
 ข้อตกลง 
 ในกรณีที่หุ่นยนต์ออกนอกเส้นทาง ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถขอ Retire ใหม่ได้ โดยเวลาจะคงด าเนิน
ต่อไป นอกจากว่าทีมผู้เข้าแข่งขันจะขอหยุดเวลา จะนับคะแนนตามภารกิจสุดท้ายที่ท าได้ 
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กติกา สนามที่ 2 เขาวงกต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: - อัตราส่วนประมาณ 1:15 เซนติเมตร (130x245 เซนติเมตร) 
   - ความสูงของก าแพงประมาณ 10 เซนติเมตร 
   - ประตูเป็นแบบบานเลื่อนคู่ สามารถเปิดเลื่อนแยกออกจากกันได้ทั้งสองข้าง ดังรูป 
 

รูปแบบการแข่งขัน สนาม เขาวงกต 
สนามท่ี 2 สะสมคะแนน 100 คะแนน โดยการแข่งขันอยู่ในรูปแบบการแข่งครั้งละ 2 ทีม โดยวิธีการ

จับฉลากจับคู ่โดยแต่ละทีมจะได้จับฉลากเพ่ือเลือกสี โดยจะมีสองสีให้เลือกคือสีแดงและสีน้ าเงิน    
 ในกรณีจับได้สีน้ าเงิน หุ่นยนต์จะถูกปล่อยออกจากจุดเริ่มต้นฝั่งแถบสีน้ าเงิน แล้วท าภารกิจและ
จะต้องจอดพักในจุดสีน้ าเงินกลางสนาม แล้วจึงไปเข้าเส้นชัยในฝั่งสีแดง (จุดเริ่มต้นของผู้แข่งขันที่จับได้สีแดง)  
 ส่วนทีมที่จับได้สีแดง หุ่นยนต์จะถูกปล่อยออกจากจุดเริ่มต้นฝั่งแถบสีแดง แล้วท าภารกิจและจะต้อง
จอดพักในจุดสีแดงกลางสนาม แล้วจึงไปเข้าเส้นชัยในฝั่งสีน้ าเงิน (จุดเริ่มต้นของผู้แข่งขันที่จับได้สีน้ าเงิน)  

สนามนี้เน้นการแข่งขันด้านการวางแผน, ความสามารถของหุ่นยนต์ในการหาเส้นทาง, ความสามารถ
ในการเปิด-ปิดประตู และการหลบหลีกคู่ต่อสู้ ดังนั้นทีมที่วางแผนกลยุทธที่ดี รู้เขารู้เรา จะเป็นทีมที่มีโอกาส
คว้าชัยชนะ เส้นทางที่แต่ละทีมจะใช้ในสนามนี้ ประกอบไปด้วย 2 เส้นทางหลักๆ คือ 1) เส้นทางที่ไม่มี
อุปสรรคแต่มีระยะทางไกล 2) เส้นทางใกล้แต่จะต้องจัดการกับอุปสรรค เส้นทางที่มีอุปสรรคจะมีคะแนนใน
ส่วนของการท าภารกิจได้ส าเร็จ   

เริ่มการแข่งขัน หุ่นยนต์จะถูกปล่อยจากจุดเริ่มต้นในบริเวณแถบสีที่จับฉลากได้ แล้วเดินเข้าไปสู่เขา
วงกต โดยผ่านแถบสีเหลือง แล้วจะผ่านสู่แถบสีที่จับฉลากได้ จุดนี้เป็นตัวน าทางเข้าสู่ประตูทางลัด ซ่ึงประตูนี้
เป็นประตูเลื่อน การเปิดประตูจะต้องดันด้านข้างประตูทั้งสองด้านให้ประตูเปิดออก เมื่อเดินผ่านประตูออกมา

       

  

 

     

      

 

      

       

 

เร่ิมต้น 

เส้นชยั 

เร่ิมต้น 

เส้นชยั 
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สามารถปิดประตูได้โดยการเลื่อนหรือดันในทิศทางตรงกันข้าม (สามารถปิดประตูทางลัดเพ่ือไม่ให้คู่ต่อสู้เข้าได้) 
จากนั้นเดินหน้าไปยังจุดพักในบริเวณสีที่จับฉลากได้ (จอดพักไม่น้อยกว่า 2 วินาที) แล้วมุ่งหน้าสู่เส้นชัยโดย
การเปิดประตูทางลัดหรือโดยการเดินอ้อมก็ได้ (ถ้าหากคู่ต่อสู้เปิดประตูทิ้งไว้ สามารถเดินเข้าได้เลย) ถ้าหาก
เผชญิหน้ากับคู่ต่อสู้ จะต้องสามารถหลบหลีกเพ่ือหาทางเข้าเส้นชัยให้จงได้ 
 
การให้คะแนน 

คะแนนจะได้จากการท าภารกิจ ดังนี้ 
1. เปิดประตูแล้วเดินผ่านทางลัด ได้ 15 คะแนน (ประตูฝั่งของตัวเอง) 
2. ปิดประตูเพ่ือกั้นคู่ต่อสู้เข้าทางลัด ได้ 25 คะแนน (ประตูฝั่งของตัวเอง) 
3. จอดท่ีจุดพักภายในบริเวณสีที่จับฉลากได้เท่ากับหรือมากกว่า 2 วินาทีขึ้นไป โดยตัวหุ่นยนต์

จะต้องอยู่ภายในบรเิวณแถบสี หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดยื่นออกมานอกกรอบ ต้องไปเกิน 4 
เซนติเมตร ได ้5 คะแนน 

4. ใช้เส้นทางลัดฝั่งคู่ต่อสู้ โดยวิธกีารเปิดประตู แล้วเดินผ่านเข้าไป ได้ 25 คะแนน (ประตูฝั่งคู่ต่อสู้) 
5. เข้าเส้นชัย (จุดเริ่มต้นของฝั่งคู่ต่อสู้) โดยตัวหุ่นยนต์ต้องออกพ้นพ้ืนสีเหลือง ได้ 10 คะแนน 
6. คะแนนส่วนของใช้เวลาตลอดการแข่งขันจนถึงเส้นชัย 

a. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 นาที ได้ 20 คะแนน 
b. มากกว่า 2 นาที แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 นาท ี30 วินาที ได้ 15 คะแนน 
c. มากกว่า 2 นาที 30 วินาที แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 นาที ได้ 10 คะแนน 
d. มากกว่า 3 นาที แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 นาท ี30 วินาที ได้ 5 คะแนน 
e. มากกว่า 3 นาท ี30 วินาที ไม่ได้คะแนน 

 
รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน 

ข้อตกลง 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขันแต่ละรอบไม่เกิน 4 นาท ี

ในกรณีที่ทีมผู้เข้าแข่งขันขอ Retire ใหม่ เวลาจะคงด าเนินต่อไป สถานะของประตูฝั่งตนเองจะกลับ
ไปสู่สถานะเริ่มต้น ยกเว้นกรณีที่ผู้ต่อสู่เข้าสู่บริเวณประตูนี้สถานะของประตูจะไม่เปลี่ยนแปลง 
  ในกรณีทีท่ีมผู้เข้าแข่งขันจะขอหยุดเวลา จะนับคะแนนตามภารกิจสุดท้ายที่ท าได้ และจะไม่มีคะแนน
ส่วนของเวลา 

กรณีหุ่นยนต์หยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวเกินกว่า 10 วินาที ถือว่าเป็นการ Retire ใหม่ทันที  
 
หากมีข้อสงสัยสามารถเข้าร่วมกลุ่ม facebook และสอบถามได้ที่ 
https://www.facebook.com/groups/202039229950130/    
หรือ saiyan@kku.ac.th 
V.2 


