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กติกาการแข่งขันทั่วไป 
 การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 สนาม แข่งขันโดยในแต่ละสนามจะมีภารกิจที่ต่างกันและคะแนนที่ต่างกัน 
โดยจะน าคะแนนที่ท าได้ในแต่ละสนามมาร่วมกัน หากทีมใดได้คะแนนรวมสูงสุดทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะ แต่กรณีที่มีทีม
ท าคะแนนได้รวมสูงสุดมากกว่า 1 จะใช้เวลาของการแข่งขันในสนาม 2 เป็นตัวตัดสินชี้ขาด  
กติกาส าหรับการแข่งขัน  
อุปกรณ์ 

1. อุปกรณ์ที่แต่ละทีมใช้ประกอบหุ่นยนต์จะต้องเป็นชิ้นส่วนอย่างเป็นทางการของ LEGO MINDSTORMS 
หรือ LEGO MINDSTORMS ™ RCX หรือ NXT ทีมใดที่ใช้อุปกรณ์ ที่ไม่ได้รับรองจากคณะผู้จัดการแข่งขัน 
จะถูกพิจารณาให้ตัดสิทธิ์ ออกจากการแข่งขันในรอบนั้น  

2. แต่ละทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์พกพา และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการแข่งขันมาเอง 
3. แต่ละทีมจะต้องตรวจสอบชิ้นส่วนที่ใช้การประกอบหุ่นยนต์อย่างถี่ถ้วน ถ้ามีอุบัติเหตุหรือความผิดปกติใดๆ 

เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของแต่ละทีม คณะผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบต่อการซ่อมแซมและการเปลี่ยนให้
ใหม่ ผู้ควบคุมทีมจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพ้ืนที่การแข่งขันเพ่ือให้ค าแนะน าใดๆ กับลูกทีมทั้งสิ้น 

4. แบตเตอรี่ที่ใช้ในการแข่งขัน ก าหนดให้เป็นแบบอัลคาไลน์ ขนาด AA หรือ Rechargeable Battery ที่มา
พร้อมตัวเครื่องเท่านั้น ก าลังไฟอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ประกาศให้ใช้ จะไม่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขัน 

5. ไม่อนุญาตให้ท าการดัดแปลงชิ้นส่วนเดิมของอุปกรณ์ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันในรอบนั้น 
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 

Sensor ไม่เกิน 3 ตัว    
กติกาในการแข่งขัน 

1. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเริ่มประกอบหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรม และทดสอบหุ่นยนต์ หลังการประกาศจากคณะ
ผู้จัดการแข่งขันเท่านั้น เมื่อเวลาในการประกอบสิ้นสุดลงทุกทีมต้องน าหุ่นยนต์มาวาง ในพ้ืนที่ๆ ทางคณะผู้
จัดเตรียมไว้ การแข่งขันจะเริ่มหลังจากท่ีกรรมการได้ตรวจสอบหุ่นยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

2. ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถจับหุ่นยนต์ได้ หากต้องการ Retire เพ่ือท าการเริ่มต้นใหม่ 
จะต้องยกธงที่คณะกรรมการเตรียมไว้ให้ และได้รับการอนุญาตจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขัน 

3. อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันท าการแก้ไข ดัดแปลงหุ่นยนต์ หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ ภายในเวลาแข่งขัน
ของตัวเองเท่านั้น  
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4. ในกรณีที่หุ่นยนต์เกิดการชนกันหรือเกี่ยวกัน กรรมการจะพิจารณาตามสภาพการ ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 
ฝ่ายจะต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน และหาก Firmware หลุด 
กรรมการพิจารณาจากเหตุและเวลาที่เหลืออยู่ และอาจหยุดเวลาเพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถอัพโหลด 
Firmware ใหม่ได้ 

5. กรรมการมีอ านาจสูงสุดระหว่างการแข่งขัน การตัดสินของกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด และไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ถึงแม้ว่ากรรมการจะได้ดูวีดีโอการแข่งขันแล้วก็ตาม จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสิน
ใดๆ ได ้

6. ถ้าทีมได้รับการพิจารณาให้ถูกตัดสิทธิ์โดยกรรมการ หุ่นยนต์ของทีมนั้นจะต้องหยุดการแข่งขันนัดนั้นทันที 
และคะแนนที่ได้รับในการแข่งขันนัดนั้นๆ จะได้จากคะแนนล่าสุดก่อนถูกให้หยุดการแข่งขัน 

7. คณะผู้จัดการแข่งขันได้รับสิทธิ์ให้การเพิกถอนทีม หากทีมนั้นฝ่าฝืนกฎ 
8. ถ้าการแข่งขันล่าช้าออกไปเนื่องจากความไม่อ านวยของสนาม อุปกรณ์ของสนาม หรือการที่ไม่สามารถ

ตัดสินคะแนนได้ กรรมการจะร้องขอให้แข่งขันใหม่ และผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถค้านได้ ถ้ามีข้อสงสัยใน
สนาม หรืออุปกรณ์ประกอบสนามที่มีผลต่อคะแนนของทีม ผู้เข้าแข่งขันสามารถแสดงข้อคิดเห็นและขอ
กลับไปแข่งขัน ณ ตอนนั้น จากนั้นกรรมการจะตัดสินว่าจะให้แข่งใหม่หรือไม่ คะแนนของการแข่งขันรอบ
ใหม่จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

9. ถ้าผู้เข้าแข่งขันมีข้อคิดเห็น หรือข้อสงสัยใดๆ ผู้เข้าแข่งขันต้องแจ้งต่อกรรมการ ณ ตอนนั้ น จากนั้น
กรรมการจะตัดสินอย่างยุติธรรม ข้อคิดเห็นใดๆ ที่แจ้งหลังการแข่งขันจะไม่ได้รับการพิจารณา ถ้ามีข้อ
โต้แย้งหรือข้อคิดเห็นที่ต่างจากกติกา ค าตัดสินสุดท้ายจะมาจากกรรรมการ 

10. ถ้ากติกามีการเปลี่ยนแปลง หรือกติกาไม่ครอบคลุมการแข่งขัน ค าตัดสินสุดท้ายมาจากกรรมการกา ร
แข่งขัน ณ ตอนนั้น คณะกรรมการมีอ านาจสูงสุดในการอธิบายกติกา 
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ยาว 22 
ซม. สูง 7 ซม. 

กว้าง 15 ซม. 

กติกา สนามที่ 1 ภารกิจอาเซียนเมืองสะอาด (AEC Green City) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: - อัตราส่วนประมาณ 1:15 เซนติเมตร (ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 130x245 เซนติเมตร) 
              - ความสูงของสะพานประมาณ 20 เซนติเมตร, ความชันประมาณ 25 องศา 

- ประตูก้ัน (สีเขียวอ่อน ดังภาพ) เป็นลักษณะก าแพงสูง 10 เซนติเมตร, สีเขียวเข้มเป็นคานเชื่อมต่อ ซึ่ง
หุ่นยนต์สามารถเดินข้ามได้  

- ถังขยะ เป็นกล่องไม่มีฝาปิด มีขนาด 15 x 22 x 7 เซนติเมตร   
- รูปลูกศรในภาพของสนามเป็นเพียงทิศทางบอกการเดินของหุ่นยนต์เท่านั้น 
 

                  
    

ข้อมูลขยะ วัสดุที่ใช้ 
- ขยะทั่วไป: ท่อพีวีซีพ่นสีฟ้า (สีฟ้าท่อพีวีซี) 
- ขยะรีไซเคิล: ท่อพีวีซีพ่นสีเหลือง  
- ขยะพิษ: ท่อพีวีซีพ่นสีแดง 
 

 
ท่อพีวีซีขนาด 6 หุน สูง 5 ซม. 
 

 
 

 
ข้อมูลสะพาน 
 
 
 
 

20 ซม. 

120 ซม. 

Start 

เร่ิมต้น 
Finish 

ช่องส าหรับลอด 

ถงัขยะ 

ขยะรีไซเคิล 

Red Zone 

ขยะทัว่ไป 

 

36 ซม. 

ถงัขยะ 

Push Push 

ขยะ

พิษ 
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รูปแบบการแข่งขัน สนามที่ 1 อาเซียนเมืองสะอาด (AEC Green City)  

การแข่งขันภารกิจอาเซียนเมืองสะอาด (AEC Green City) เป็นการแข่งขันทีละทีม โดยแต่ละทีมจะต้องท า
ภารกิจตามท่ีได้มอบหมายแตล่ะอย่างให้ส าเร็จเพ่ือเก็บคะแนนในแต่ละจุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
 เมื่อประเทศไทยเปิดประเทศสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้า
มาเที่ยวประเทศไทยเป็นจ านวนมากตามสถานที่ส าคัญๆ ของประเทศ ท าให้เกิดขยะที่เพ่ิมขึ้นจากการอุปโภค 
บริโภค ของนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก หากทิ้งขยะแต่ละประเภทรวมกันโดยไม่มีการแยกชนิดของขยะก่อน การ
ก าจัดขยะเหล่านี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ และท าให้เกิดมลพิษจ านวนมาก    
 ดังนั้นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายในการแยกชนิดของขยะก่อนน าไปก าจัด โดยแยก
เป็น 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะพิษ เนื่องจากมีขยะเป็นจ านวนมาก ท าให้ คสช. ต้องการ
หุ่นยนต์เพ่ือช่วยในการแยกชนิดของขยะ ภารกิจส าคัญของหุ่นยนต์ตัวนี้ คือ เก็บขยะแต่ละประเภททิ้งลงถังขยะให้
ถูกต้อง โดยต้องเก็บขยะจากจุดที่วางไว้แล้วน าไปทิ้งในถังขยะที่ก าหนดให้ โดยจุดที่จะต้องเก็บขยะและจุดที่ต้องทิ้ง
ขยะนั้นจะมีสีเดียวกัน การน าขยะทั่วไป (สีฟ้า) และขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) ไปทิ้งลงถังขยะตามสีของถังขยะซึ่งจะมี
อุปสรรคไม่ยากนัก เมื่อทิ้งขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) เรียบร้อยแล้ว ให้ท าการดันประตู (ที่กั้นสีเขียว ดังรูป) เมื่อดัน
ประตูส าเร็จ ช่องทางเดินจะถูกเปิด (เมื่อดันประตูเปิด ทางออกสู่เส้นชัยและถังขยะพิษจะถูกปิด) จากนั้นเดินตรงไป
แล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพาน (สะพานจะมีแถบลูกระนาดเพ่ือกันลื่น และมีแถบสีน้ าเงินเพ่ือน าทาง) เมื่อขึ้นไปบนสุดของ
สะพานให้เก็บขยะพิษ (สีแดง) แล้วลงจากสะพาน เมื่อลงสะพานแล้วให้เลี้ยวซ้ายเพ่ือไปเปิดประตูทางออกเข้าเส้น
ชัย เมื่อเปิดประตูส าเร็จก็เดินเอาขยะพิษ (สีแดง) ไปตามเส้นทางแล้วให้เลี้ยวขวา แล้วเดินลอดสะพานเพ่ือน าขยะ
พิษ (สีแดง) ไปทิ้งในถังขยะสีแดงท่ีอยู่ที่เส้นชัย   
รูปแบบการแข่งขันและการให้คะแนน 
สนามที่ 1 สะสมคะแนนเต็ม 100 คะแนน หุ่นยนต์จะถูกปล่อยจากจุดเริ่มต้น และไปจบที่จุดเส้นชัย  
ภารกิจที่ 1 น าขยะทั่วไป (สีฟ้า) ไปวางในถังขยะสีฟ้า จะได้ 10 คะแนน 
ภารกิจที่ 2 น าขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) ไปวางในถังขยะสีเหลือง จะได้ 15 คะแนน 
ภารกิจที่ 3 ดันเพื่อเปิดประตู แล้วสามารถเดินไปตามช่องทางที่เปิด จะได้ 10 คะแนน 
ภารกิจที่ 4 ขึ้นสะพานไปถึงจุดราบบนสะพาน จะได้ 20 คะแนน 
ภารกิจที่ 5 เก็บขยะพิษ (สีแดง) แล้วสามารถน าขยะลงสะพานได้ จะได้ 20 คะแนน 
ภารกิจที่ 6 ดันเพื่อเปิดประตูเข้าเส้นชัย ดันจนมีพ้ืนที่ว่างส าหรับเดินผ่าน มากกว่าร้อยละ 80 จะได้ 5 คะแนน 
ภารกิจที่ 7 น าขยะพิษ (สีแดง) เดินมาได้เกินกว่าครึ่งทางก่อนเดินลอดสะพาน จะได้ 5 คะแนน 
ภารกิจที่ 8 เดินลอดสะพาน โดยตัวหุ่นยนต์จะต้องเดินพ้นจากใต้สะพาน จะได้ 5 คะแนน 
ภารกิจที่ 9 น าขยะพิษ (สีแดง) ไปวางในถังขยะสีแดง (Red Zone) จะได้ 5 คะแนน 
ภารกิจที่ 10 เดินเข้าเส้นชัย เวลาจะหยุดเมื่อส่วนท้ายสุดของตัวหุ่นยนต์เข้าเส้นชัยและท าภารกิจที่ 9 ส าเร็จ ซ่ึงส่วน

ใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ต้องไม่อยู่นอกกรอบสีน้ าเงินเกิน 4 เซนติเมตร จะได้ 5 คะแนน 
คะแนนรวมเสร็จภารกิจทุกภารกิจ เต็ม 100 คะแนน  
 ข้อตกลง 
 ในกรณีที่หุ่นยนต์ออกนอกสนาม ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถขอ Retire ใหม่ได้ โดยเวลาจะคงด าเนินต่อไป 
นอกจากว่าทีมผู้เข้าแข่งขันจะขอหยุดเวลา จะนับคะแนนตามภารกิจสุดท้ายที่ท าได้ 
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กติกา สนามที่ 2 ภารกิจอาเซียนแยกขยะ (AEC Waste Separation) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: - อัตราส่วนประมาณ 1:15 เซนติเมตร (130x245 เซนติเมตร) 
  
 
 

รูปแบบการแข่งขัน สนามที่ 2 ภารกิจอาเซียนแยกขยะ (AEC Waste Separation) 
สนามท่ี 2 ก าหนดให้การแข่งขันอยู่ในรูปแบบการแข่งครั้งละ 2 ทีม โดยวิธีการจับสลากเพ่ือจับคู่ โดยแต่ละ

ทีมจะได้จับสลากเพ่ือเลือกสี ซ่ึงจะมีสองสีให้เลือกคือสีแดงและสีน้ าเงิน    
สนามนี้จะเป็นการแข่งขันแยกขยะออกจากวัตถุที่เป็นสมบัติ โดยเก็บวัตถุที่เป็นสมบัติน าไปใส่กล่องเก็บ

สมบัติและเก็บวัตถุท่ีเป็นขยะ(สีด า)น าไปใส่กล่องเก็บขยะที่ก าหนดไว้ หุ่นยนต์ของทีมสีแดงจะถูกปล่อยในพ้ืนที่สีแดง 
และต้องเก็บวัตถุที่เป็นสมบัติในบริเวณที่ก าหนดไปไว้ที่กล่องเก็บสมบัติสีแดงและเก็บวัตถุที่เป็นขยะไปไว้ในกล่อง
เก็บขยะสีด า และเช่นเดียวกันหุ่นยนต์ของทีมสีน้ าเงินจะถูกปล่อยในพ้ืนที่สีน้ าเงิน และต้องเก็บวัตถุที่เป็นสมบัติใน
บริเวณท่ีก าหนดไปไว้ที่กล่องสีน้ าเงินและเก็บวัตถุท่ีเป็นขยะไปไว้ในกล่องเก็บขยะสีด า  

ดังนั้นวัตถุท่ีหุ่นยนต์ต้องเก็บถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
- วัตถุท่ีเป็นขยะจะมีสีด าจ านวนทั้งหมด 5 ชิ้น (ไม่มีมูลค่า หากไม่เก็บจะน ามาติดลบ ชิ้นละ 3 คะแนน) 
- วัตถุท่ีเป็นสมบัติ โดยสมบัติแต่ละชิ้นมีมูลค่าหน่วยตามสีของสมบัติ ดังนี้  

สีฟ้า         มีมูลค่า 1 หน่วย จ านวน 5 ชิ้น,  
สีเขียว       มีมูลค่า 2 หน่วย จ านวน 5 ชิ้น,  
สีเหลือง     มีมูลค่า 5 หน่วย จ านวน 3 ชิ้น,  
และสีแดง   มีมูลค่า 10 หน่วย จ านวน 2 ชิ้น 

วัสดุที่ใช้ท าสนาม 
- วัตถุทั้งหมด ประกอบด้วย วัตถุที่เป็นสมบัติสีฟ้า(สีเดียวกับท่อพีวีซีสีฟ้า) สีเขียว สีเหลืองและสีแดง 

และขยะสีด า ท าด้วยท่อพีวีซีพ่นสีขนาด 6 หุนสูง 5 ซม.  
- ฐานของธงอาเซียนเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ท าจากวัสดุโฟมขนาด 5x5x5 ซม. ทาด้วยสีน้ าเงิน และ

ธงอาเซียนมีขนาด 4x5 ซม. ก้านธงท าด้วยก้านลูกโป่งยาว 8 ซม.  

 

 

 

 

       

  

 

     

       

       

       

       

 

เร่ิมต้น เร่ิมต้น 

เก็บสมบตั ิ เก็บสมบตั ิเก็บขยะ เก็บขยะ 
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- กล่อง เป็นกล่องไม่มีฝาปิด มีขนาด 15 x 22 x 7 เซนติเมตร (เหมือนสนามที่ 1) 
- บริเวณขอบสนามที่ด าจะกั้นด้วยโฟมมีความสูงประมาณ 2 เซนติเมตร เพื่อกั้นไม่ให้ขยะออกนอกสนาม 
 
ในการแข่งขันสนามจะถูกแบ่งครึ่งเป็น 2 ส่วน ด้วยกั้นด้วยโฟมบริเวณเส้นสีน้ าตาล (ดังรูป) โดยต าแหน่ง

การวางจ านวนวัตถุที่เป็นสมบัติและจ านวนของขยะจะถูกจัดเตรียมไว้ ซึ่งจะถูกวางไว้เหมือนกันทั้ง 2 สนามในการ
แข่งขันแต่ละคู่ และมีธงอาเซียนไว้ตรงกลางสนามเพ่ือให้แต่ละคู่แย่งกันท าภารกิจที่ 3 คือเก็บธงอาเซียนในภารกิจ
สุดท้าย 
 
การให้คะแนน 

ภารกิจที่ 1 หุ่นยนต์แต่ละทีมเก็บวัตถุท่ีเป็นสมบัติน าไปเก็บไว้ในกล่องสมบัติให้ได้ตามมูลค่าที่ก าหนดไว้ ถ้า
หากมูลค่าของสมบัติเกินหรือขาดจะถูกหักคะแนนตามมูลค่าท่ีเกินหรือขาดนั้น  

ภารกิจที่ 2 หุ่นยนต์แต่ละทีมต้องเก็บขยะสีด าในพ้ืนที่สนามของตัวเองให้หมดน าไปใส่ในกล่องเก็บขยะสีด า 
ถ้าเก็บไม่หมดจะถูกหักคะแนนตามจ านวนขยะที่เหลือในสนามตัวเองโดยหักคะแนนชิ้นละ 3 คะแนน 

ภารกิจที่ 3 เก็บธงอาเซียนใส่กล่องเก็บสมบัติ ภารกิจนี้มีเงื่อนไขว่าต้องท าหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บขยะสีด า
ทั้งหมดในพ้ืนทีส่นามของตัวเองแล้ว จะได้คะแนนพิเศษ 10 คะแนน 

หมายเหตุ  
- ภารกิจที่ 1 และ 2 ไม่จ าเป็นต้องเรียงกัน ผู้เข้าแข่งขันสามารถเก็บขยะหรือวัตถุท่ีเป็นสมบัติก่อนก็ได้ 
- ภารกิจที่ 1 และ 2 สามารถเก็บพร้อมกันหลายๆ วัตถุได้แต่หากน าวัตถุใส่กล่องผิดจะถูกลบด้วยมูลค่า

ของวัตถุที่เป็นสมบัตินั้น เช่น น าวัตถุสีแดงใส่กล่องเก็บขยะ 1 ชิ้นจะถูกติดลบ 10 คะแนน เป็นต้น และ
ถ้าเก็บขยะใส่กล่องเก็บสมบัติ จะถูกติดลบชิ้นละ 3 คะแนน 
 

ตัวอย่าง: ก าหนดให้แต่ละทีมเก็บวัตถมุูลค่า 40 หน่วยหมายถึงต้องเก็บสมบัติที่มีค่าใกล้เคียงกับ 40 หน่วย
มากที่สุด  

 
กรณีตัวอย่างที่ 1 (เก็บวัตถุเกินคะแนนที่ก าหนดไว้ และแยกวัตถุได้ถูกต้อง) 
ถ้าทีมสีแดง เก็บวัตถทุั้งหมดได้ 13 ชิ้น คือ  
วัตถุท่ีเก็บได้ คะแนนที่ได้ 
สมบัติสีแดง 2 ชิ้น (มูลค่า 10 หน่วยต่อชิ้น) 20 
สมบัติสีเหลือง 3 ชิ้น (มูลค่า 5 หน่วยต่อชิ้น) 15 
สมบัติสีเขียว 5 ชิ้น (มูลค่า 2 หน่วยต่อชิ้น) 10 
สมบัติสีฟ้า 0 ชิ้น (มูลค่า 1 หน่วยต่อชิ้น) - 
รวมคะแนนสมบัติ  45 
เกิน -5 
ขาด  
เก็บขยะได้ 3 ชิ้น (ไม่มีมูลค่า) เหลือขยะใน
สนาม 2 ชิ้น (ถูกหักชิ้นละ -3 คะแนน) 

-6 

คะแนนรวมทั้งหมด (มูลค่าวัตถุที่ก าหนด – 
คะแนนรวมติดลบ) 

40-11 =29 
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กรณีตัวอย่างที่ 2 (เก็บวัตถไุม่ถึงคะแนนที่ก าหนดไว้ และแยกวัตถุได้ถูกต้อง) 
 
ถ้าทีมสีน้ าเงิน เก็บวัตถุได้ 7 ชิ้น  
วัตถุท่ีเก็บได้ คะแนนที่ได้ 
สมบัติสีแดง 1 ชิ้น (มูลค่า 10 หน่วยต่อชิ้น) 10 
สมบัติสีเหลือง 1 ชิ้น (มูลค่า 5 หน่วยต่อชิ้น) 5 
สมบัติสีเขียว 0 ชิ้น (มูลค่า 2 หน่วยต่อชิ้น)  
สมบัติสีฟ้า 0 ชิ้น (มูลค่า 1 หน่วยต่อชิ้น) - 
รวมคะแนนสมบัติ  15 
เกิน - 
ขาด -25 
เก็บขยะได้ 5 ชิ้น (ไม่มีมูลค่า) ไม่เหลือขยะ - 
คะแนนรวมทั้งหมด (มูลค่าวัตถุที่ก าหนด – 
คะแนนรวมติดลบ) 

40-25 = 15 

 
หมายเหตุ:  
- กรณีตัวอย่างที่ 2 สามารถท าภารกิจที่ 3 เก็บธงอาเซียนได้เนื่องจากเก็บขยะได้ทั้งหมดแล้ว ดังนั้นหาก

หุ่นยนต์ในทีมนี้เก็บธงอาเซียนไปไว้ในกล่องเก็บสมบัติได้จะได้คะแนนพิเศษเพ่ิมอีก 10 คะแนนรวมเป็น 
25 คะแนน 

- หากน าวัตถุไปไว้ผิดกล่องจะถูกน ามาลบตามมูลค่าของวัตถุสมบัตินั้น และเช่นเดียวกันหากน าขยะไปไว้
ผิดกล่องสมบัติจะถูกลบชิ้นละ 3 คะแนน 

ข้อตกลง 
 - ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขันแต่ละรอบไม่เกิน 6 นาที 

- ในกรณีที่ทีมผู้เข้าแข่งขันขอ Retire ใหม ่เวลาจะคงด าเนินต่อไป  
  - ในกรณีทีท่ีมผู้เข้าแข่งขันจะขอหยุดเวลา จะนับคะแนนตามวัตถุท่ีเก็บได้ 
 
หากมีข้อสงสัยสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ชือ่ Lego Robot Contest 2014@KKU และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงกติกาและสอบถามได้ที่ https://www.facebook.com/groups/855889327771879/ 
หรืออีเมล ์อ.วรารัตน์ wararat@kku.ac.th 

https://www.facebook.com/groups/855889327771879/

