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ชือ่โครงการ การประกวดแขง่ขนัออกแบบและสรา้งระบบควบคมุ 

จนิป่าว ออโตเมช ัน่ คร ัง้ที ่2 
 

1, การแขง่ขนัหุน่ยนตข์นสง่แบบอตัโนมตัTิransportation/Logistic/Storage  

ดว้ยทางบรษัิท จนิป่าว พรซีซิัน่ จ ากัด โดยประธานบรษัิท โดย Mr. Chung Kuo Sung ไดเ้ล็งเห็นความส าคัญทีจ่ะเป็นสว่น

หนึง่ของสงัคมในการผลักดนัใหเ้กดิกจิกรรมการแขง่ขันดา้นเทคโนโลย ี4.0 เพือ่พัฒนานักศกึษา ผ่านนวัตกรรมการเรยีนรู ้และ

แสดงผลงานการสรา้งนวัตกรรมสิง่ประดษิฐ ์เพือ่น าไปสูก่ารคดิแกไ้ขปัญหาและการสรา้งสรรคน์วัตกรรมใหม่ๆ  ใหต้อบสนองกบั

ภาคอตุสาหกรรม ทีต่อ้งการทรัพยากร รวมถงึการสรา้งแรงบันดาลใจใหก้บัเดก็ไทย ซึง่ในปีนี้เป็นปีที ่2 ทางผูจั้ดจะจัดการแขง่ขนั

หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตชิงิแชมป์ Jinpao Automation Contest 2020 เป็นการแขง่ขันประดษิฐห์ุน่ยนตร์ะดับอดุมศกึษาหรอืระดับ

อาชวีะศกึษารปูแบบการแขง่ขันในแตล่ะทมีจะมหีุน่ยนตข์นสง่อยู ่1 ประเภท คอื หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตซิ ึง่ในแตล่ะทมี จะตอ้งท า

ภารกจิใหส้ าเร็จกอ่นหุน่ยนตข์นสง่แบบอตัโนมัตคิูต่อ่สูห้รอืท าคะแนนใหไ้ดม้ากทีส่ดุภายใน 3 นาท ีรปูแบบกตกิาการแขง่ขันภารกจิ 

จะขึน้อยูก่บัทางผูจั้ดการแขง่ขันเทา่นัน้  

1.1,แนวคดิธมีและกตกิาการแขง่ขนั 

การแขง่ขันหุน่ยนตข์นสง่ชงิแชมป์ Jinpao Automation Contest 2020 ครัง้ที ่2 เกมการแขง่ขนั หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัติ

เป็นการแขง่ขนัในรปูแบบการขนยา้ยแบบหว่งโซอ่ปุทานตัง้แตร่ะบบสารสนเทศจนถงึการการขนสง่ถงึการจัดเก็บ (Transportation / 

Logistic / Storage)  โดยปีนีเ้จา้ภาพจัดการแขง่ขนั บรษัิท จนิป่าว พรซีชิัน่ อดิัสทรี ่จ ากัด ภายใตแ้นวคดิธมีและกตกิาการแขง่ขนั 

“Transportation/Logistic/Storage” ซึง่น ารปูแบบการขน-สง่งานในสายการผลติในโรงงาน เป็นการขน-สง่ทีเ่ป็นระบบอัตโนมัตใิน

การน าสนิคา้ไปสง่และการเรยีกใชง้าน โดยแบง่ภาระกจิเป็นสถานี เพือ่สนับสนุนอตุสาหกรรม 4.0 

 การแขง่ขันแบง่เป็น 2 ทมี คอื ทมีสแีดงและทมีสนี ้าเงนิ ซึง่แบง่เวลาการแขง่ขันไมเ่กนิ 3 นาท ี โดยแตล่ะทมีจะมหีุน่ยนต์

ขนสง่แบบอตัโนมัต1ิ คัน คอื หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตทิีเ่รยีกวา่” JP “โดยเป็นการเคลือ่นทีด่ว้ยลอ้หรอืระบบกลไกเมือ่ถงึสถานีที ่

1 เรยีกวา่จุดสง่สนิคา้ที ่1 Place area จะ ได ้30 คะแนน ในการรับและสง่สนิคา้ 

จากนัน้เมือ่สง่สนิคา้ตามภารกจิสมบรูณ์ใหรั้บสนิคา้จากจุด Place area  แลว้วิง่ข ึน้ Slope upward ซึง่มคีวามลาดเอยีง 30 

องศา ผ่านพืน้ทีห่า้มจอด (Restrict area) จะได ้20 คะแนน  

 ถงึจุดชงิชยั  (Winner)  จุดนี้จะมถีาดรองรับสนิคา้ซึง่กลไกของถาดจะเคลือ่นทีใ่นลักษณะหมนุ โดยจะแบง่เป็น 2 ฝ่ังสแีดง 

กับสนี ้าเงนิอยูใ่น 1 ถาด ถา้วางในสว่นของฝ่ายตรงขา้ม จะถอืวา่ภารกจิไมส่ าเร็จ เมือ่วางในจุดทีก่ าหนดและท าการวางสนิคา้ลงใน

ชอ่งใดถ้กูตอ้ง ถอืเป็นผูช้นะ  

1.2, คณุสมบตัผิูส้มคัร 

1.แตล่ะทมีจะมสีมาชกิทีเ่ป็นนักศกึษา จ านวน 5 คน และทีป่รกึษา จ านวน 1 คน 

2.นอกจากสมาชกิ จ านวน  6 คนในขอ้ที ่1ในแตล่ะทมีจะมผีูช้ว่ยทีเ่ป็นนักศกึษาในสถาบันการศกึษาเดยีวกันจ านวน  2  คน 

3.ไมอ่นุญาตใหนั้กศกึษาระดับบัณฑติศกึษาเขา้รว่มในทมี 

 

หมายเหต ุ 

อนุญาตใิหผู้ช้ว่ยทมี 2 คน ชว่ยเหลอืในบรเิวณพืน้ทีเ่ตรยีมหุน่ยนต ์(Pit Area) แตอ่นุญาตใหผู้ช้ว่ยทมีเพยีง 3 คนเทา่นัน้ที่

สามารถชว่ยเคลือ่นยา้ยหุน่ยนตไ์ปยังสนามและมสีว่นรว่มในการ Set Up หุน่ยนต ์
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2, กตกิา 
ศัพทเ์ฉพาะและค าจ ากัดความทีใ่ชใ้นกฎของการ“แขง่ขนัหุน่ยนต ์Transportation/Logistic/Storage” Jinpao Automation Contest 
 

ด าที ่ ศพัทเ์ฉพาะ ค าจ ากดัความ 

1 JP 
เป็นหุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตไิม่มผีูค้วบคุม มหีนา้สง่กลอ่ง จาก Pick area ไปยัง Place area  และ

รับสนิคา้ไปสง่ยัง Rotation Table 

 
2 

 
BOX 

เป็นกล่องสนิคา้ทีต่อ้งน าไปสง่จากจุด Pick area ไปยัง Place area โดยจะมลีักษณะสีเ่หลีย่มม ี3 สคีอื 

1.สแีดง 10 คะแนน 2.ฟ้า 10 คะแนน 3.สม้ 10คะแนน 

3 ธง Jinpao 
เป็นธงทีหุ่น่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัต ิJP ทีต่อ้งน าไปปักที ่ถาดหมุน โดยจะตอ้งปักใหล้งในดา้นของ
ตนเอง 

4 Floor พืน้ทีใ่นกรอบสสีม้ เป็นพืน้ยกสงูจากพืน้โดยมคีวามสงู300 mm.เพือ่ใหไ้ด2้0 คะแนน 

5 Ground floor พืน้ทีใ่นกรอบสีเ่หลีย่มสเีหลอืง รวมถงึ Pick area /Place area 

6 Slope Upward เป็นเนนิลาดเอยีง 30 องศา 

7 Pick area เป็นสถานีรับพัสดุของหุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัต ิ

8 Place area เป็นสถานีสง่พัสดุของหุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมตัจิุดที ่1 

9 Restrict area พืน้ทีห่า้มจอดทกุกรณี จะ  “ลบ 20 คะแนน” 

10 Rotation Table เป็นจุดวางธง Jinpao ในกระบอกเพือ่ใหไ้ดค้ะแนน 50 คะแนน 

 
2,1. ภารกจิของการแขง่ขนั แตล่ะทมีตอ้งด าเนนิการภารกจิใหเ้สร็จสมบูรณต์ามล าดบัตอ่ไปนี:้ 
1.1. การ Set up หุน่ยนตข์นสง่แบบอตัโนมตั ิ

1.1.1. แตล่ะทมีสามารถ Set up หุ่นยนตข์นสง่แบบอตัโนมัตใินชว่งเวลา 1 นาทขีอง setting-time กอ่นการ แขง่ขนัจะ

เริม่ข ึน้ 
1.1.2. อนุญาตใหส้มาชกิทมี 3 คนและผูช้ว่ยไม่เกนิ 3 คนเขา้มาด าเนนิการ set up หุ่นยนตข์นสง่แบบอัตโนมัต ิ
1.1.3. หากทมีใดไม่สามารถ set up หุ่นยนตเ์สร็จภายในเวลา 1 นาท ีจะสามารถด าเนนิการตอ่ได ้

  หลงัการแขง่ขนัเร ิม่ข ึน้ โดยกอ่นเริม่ปลอ่ยหุ่นยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตจิะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากกรรมการกอ่น 
 

1.2.ต าแหนง่เร ิม่ตน้ของหุน่ยนตข์นสง่แบบอตัโนมตัแิละสมาชกิในทมีระหวา่งการแขง่ขนั 
1.2.1. ต าแหน่งเริม่ตน้ของ หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตอิยู่ทีจ่ดุเร ิม่ตน้ของหุ่นยนตข์นสง่แบบอัตโนมัต ิ
โดยหุ่นยนตข์นสง่แบบอัตโนมตัติอ้งอยู่ภายในบรเิวณพืน้ทีหุ่่นยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตริวมถงึพืน้ทีบ่นอากาศดว้ย 

1.2.2. สมาชกิในทมีทกุคนตอ้งอยู่ภายนอกสนาม ยกเวน้ชว่ง Start หุ่นยนตข์นสง่แบบอัตโนมตัหิรอื Retry 
1.2.3. ไม่อนุญาตใหหุ้น่ยนตข์นสง่แบบอตัโนมตัยิืน่ล า้เขา้ไปในบรเิวณสนามของฝ่ายตรงขา้ม 

 1.3. กลอ่ง และ ธง 
1.3.1.ผูจ้ัดการแขง่ขนัจะเตรยีม กลอ่ง จ านวน 3 กลอ่ง สแีดง สฟ้ีา สเีขยีวและ ธง 1 ผนื 
    1.3.2.หุ่นยนตข์นสง่แบบอัตโนมตัจิะตอ้งไปรับกลอ่งทัง้ 3 ส ีในจุด Pick area  

1.3.3.หุ่นยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตจิะตอ้งไปสง่กลอ่งทัง้ 3 ส ีไปสง่ทีจุ่ด Place area โดยตอ้งวางใหต้รงกบั 
ชอ่งสทีีก่ าหนดไว ้

1.3.4.ไม่อนุญาตใหส้มาชกิในทมีสมัผัส Floor/Slope upward และ Ground Floor นอกจากในระหว่างเวลาSet up  หรอื 
Retry หุ่นยนตข์นสง่แบบอัตโนมตั ิ
1.3.5.รายละเอยีดการหยบิกลอ่ง 

1.3.5.1. หุ่นยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตทิ าการหยบิกลอ่งโดยไม่ตอ้งท าการตามส ี
1.3.5.2. อนุญาตใิหหุ้น่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมตัสิามารถหยบิกลอ่งไดม้ากกวา่ 1 กลอ่งในตอ่ครัง้ 
 

1.4. ภารกจิในพืน้ที ่Start จะเป็นจดุเร ิม่ตน้ของหุน่ยนตข์นสง่แบบอตัโนมตั ิ
1.4.1. เมือ่มสีญัญาณเสยีงดงัข ึน้หุ่นยนตข์นสง่แบบอตัโนมัตจิะเคลือ่นทีไ่ป Pick area  

    1.4.2. แตล่ะทมีจะตอ้งท าการหยบิกลอ่งทีว่างอยู่บนชัน้เกบ็โดยจะแบ่งเป็นชัน้ตามส ีซึง่บนตวัหุ่นยนตข์นสง่แบบ 
อัตโนมัต ิ(AGV) จะระบบกลไกหรอื Gripper เพือ่ท าการหยบิลงไปไปในทีเ่ก็บ 
1.4.3. หุ่นยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตจิะไดค้ะแนนเมือ่ว ิง่ไปถงึจุด Place area และท าการวางกลอ่งใสล่งไปในชัน้งาง 

(Shelf) ตามสทีีก่ าหนดไว ้
    1.4.4. หุ่นยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตหิยบิธง Jinpao Automation Contest และท าการวิง่ผ่านขึน้จดุ Slop upward 30  

องศา หรอื กรณีอืน่ 
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1.5. ภารกจิWinner (Jinpao Automation Contest) 
1.5.1. หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตจิะวิง่ผ่านเนนิราบสงูซึง่จะมพีืน้ทีห่า้มจอด (Restrict area)เพือ่ผ่านไปทีจุ่ด Winner  
    1.5.2. เมือ่ถงึจุด Winner จะเป็นโต๊ะหมนุ (Rotation Table) ใหท้ าการปักธงJinpao Automation Contest ลงในภาชนะ

ทรงกระบอก 
    1.5.3. ลักษณะภาชนะทรงกระบอกจะมกีารเคลือ่นทีเ่ป็นเสน้ตรงไปกลับ วางอยูบ่นทีแ่ทน่รับอกีชัน้  
 

1.6. การปกัธง(Jinpao Automation Contest) 
1.6.1. หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตจิะตอ้งไมไ่ปหยดุทีจุ่ด Restrict area โดยเด็ดขาด 
    1.6.2. ไมอ่นุญาตใหหุ้น่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตสิมัผัสกับสว่น(Rotation Table) โดยเด็ดขาด 

    1.6.3. หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตจิะมารถปักธง Jinpao Automation Contest ไดส้ าเร็จกรรรมการจะยกมอืและเป็นการสิน้สดุการ
แขง่ขัน 
    1.6.4. หากภาชนะทรงกระบอกลม้ทมีสามารถขอ Rotation Retry  ไดเ้มือ่ไดรั้บอนุญาตจากกรรมการแลว้ สมาชกิในทมีจะ

สามารถไปหยบิภาชนะทรงกระบอกขึน้ตัง้ได ้โดยในระหวา่งนี้ โดยในระหวา่งนี้สามาชกิในทมีจะตอ้งหยดุการท างานของ หุน่ยนต์
ขนสง่แบบอตัโนมัตเิมือ่ภาชนะทรงกระบอกไดรั้บการจัดวางเป็นทีเ่รยีบรอ้ยและไดรั้บอนุญาตจากกรรมการแลว้ สมาชกิในทมีจงึจะ

สามารถไปสัง่งานหุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตใิหท้ างานเพือ่ท าการปักธง Jinpao Automation Contest อกีครัง้ 
1.6.5.หากธง Jinpao Automation Contest  ไปตกลงทีพ่ืน้สนามของฝ่ังตรงขา้ม จะถอืวา่ทมีทฝ่ีายกระท า แพก้ารแขง่ขันแบบ 
disqualified และทมีฝ่ังตรงขา้มจะเป็นฝ่ายชนะการแขง่ขัน  

1.6.6. หากธง Jinpao Automation Contest ตกลงไปทีส่นามฝ่ังตรงขา้ม จะถอืวา่ทมีท ากระท าแพก้าร แขง่ขันแบบ disqualified อกี
ครัง้ 

2.การ Retry หุน่ยนตข์นสง่แบบอตัโนมตั ิ
2.1. การ Retry หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตจิะกระท าไดก้็ตอ่เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากกรรมการ 
2.2. สมาชกิในทมีจะตอ้งวางหุน่ยนตไ์วต้ าแหน่งทีก่ าหนดไวเ้พือ่เริม่ตน้หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตใินระหวา่ง Retry 
2.3. ไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ของการ Retry โดยการขอ Retry ตอ้งเป็นไปตามทีก่ตกิาระบไุว ้

2.4. ต าแหน่งเริม่ตน้ใหมห่ลังจากการ Retry หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตจิะอยูท่ีจ่ดุ Retry ลา่สดุที ่หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัติ
เคลือ่นทีอ่อกมา เมือ่เขา้ไปสูจุ่ด Retry  ทกุสว่นของหุน่ยนตข์นสง่แบบอตัโนมัตทิัง้หมดรวมทัง้ช ิน้สว่นทีอ่ยูบ่นอากาศและสว่น
ผวิสมัผัสกับพืน้ตอ้งอยูใ่นอนุญาตจากกรรมการ 

2.5. หุน่ยนตจ์ะถกูบงัคบัให ้Retry เมือ่ท างานผดิพลาดหรอืเบีย่งเบนออกไปจากภาระกจิ 
 

 3. การตดัสนิผูช้นะการแขง่ขนั 
3.1.ทมีแรกทีข่ ึน้ไปบนจุด Winner แลว้ท าการปักธงลงในภาชนะรองรับไดเ้ป็นทมีแรกจะเป็นผูช้นะJinpao Automation Contest  
3.2.หากไมม่ทีมีใดสามารถชนะแบบ Winner เมือ่ส ิน้สดุการแขง่ขนัภายในเวลา 3 นาท ีผูช้นะการแขง่ขนัจะพจิารณาจากคะแนนที่

สามารถท าได ้โดยทมีทีไ่ดค้ะแนนสงูกวา่จะเป็นผูช้นะ ซึง่คะแนนในแตล่ะภารกจิมดีังตอ่ไปนี ้
 

ภารกจิ คะแนน 

หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตวิางชิน้งานที ่Place area  ไดส้ าเร็จ 30 คะแนน 

หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตวิางชิน้งานที ่Floor ไดส้ าเร็จ 20 คะแนน 

หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตวิางธงทีภ่าชนะ Rotation Table ได ้

ส าเร็จ 

50 คะแนน 

หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตวิางมาหยดุ ณ จุดหา้มจอด Restrict 
area  

ลบ 20 คะแนน 

3.3.ผลการแขง่ขนั                     
3.3.1. ผลการแขง่ขันจะประกาศเมือ่ส ิน้สดุการแขง่ขัน 3 นาทหีลงัจากทีก่รรมการไดต้รวจสอบคะแนนและ 
ยนืยันภารกจิส าเร็จแลว้ 

3.3.2. การแขง่ขันสิน้สดุ 
3.3.2.1. หมดเวลาการแขง่ขัน 3 นาท ี

3.3.2.2. มทีมีทีก่ระท า Disqualifier 
3.3.2.3. มทีมีสามารถท า Winner ไดส้ าเร็จ 
3.3.3. หากไมม่ทีมีใดสามารถท า Winner ได ้การตดัสนิหาผูช้นะการแขง่ขันจะพจิารณาตามล าดับตอ่ไปนี ้

3.3.4. ทมีทีม่คีะแนนมากกวา่ 
3.3.5. ทมีทีส่ามารถปฏบิัตภิารกจิสดุทา้ยไดส้ าเร็จ 
3.3.6. ทมีทีส่ามารถหยบิและวาง Box ไดม้ากกวา่ 

หมายเหต ุ   การแขง่ขันในระดับอดุมศกึษา ใหเ้รยีงตามสตีามกตกิำ  หนด 
                 สว่นระดับอาชวีะ ไมม่ขีอ้ก าหนดสามารถวางสไีดโ้ดยไมต่อ้งระบจุุดทีว่าง 
                 การตัดสนิขึน้กบัดลุยพนิจิของกรรมการ 
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4. การออกแบบและพฒันาหุน่ยนตข์นสง่แบบอตัโนมตั ิ

    กฏระเบยีบส าหรับหุ่นยนตข์นสง่แบบอัตโนมตั ิ
4.1. แตล่ะทมีจะหุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัต1ิ ตัว 
4.1.1.หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตมิลีกัษณะการเคลือ่นทีด่ว้ยลอ้ 

4.1.2.หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตมิลีกัษณะเคลือ่นทีด่ว้ยระบบกลไกทางดา้นแมคคานคิ 
4.2. หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตแิตล่ะตัวไมส่ามารถแยกเป็นคันยอ่ยออกมาหรอืมสีายเชือ่มตอ่ 
4.3. ไมอ่นุญาตใหหุ้น่ยนตข์นสง่แบบอตัโนมัตสิือ่สารกับผูแ้ขง่ขนัในทมี ยกเวน้กรณีขอ Retry และรับอนุญาตจากกรรมการผูต้ัดสนิ 

4.4. หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตทิีส่ง่เขา้รว่มการแขง่ขันจะตอ้งสรา้งและพัฒนาจากสมาชกิในทมีทีม่าจากสถาบันการศกึษาเดยีวกัน
เทา่นัน้ 
4.5. น ้าหนักหุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตริวมแบตเตอรีห่ลักทีใ่ชใ้นการแขง่ขันจะตอ้งไมเ่กนิ 50 กก. อปุกรณ์ทีท่มีน ามา Set up หรอื

แบตเตอรีส่ ารองทีจ่ะไมน่ ามาคดิดว้ย 
4.6. แหลง่จ่ายพลังงานของหุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัต ิ
4.6.1. แตล่ะทมีตอ้งจัดเตรยีมแหลง่จ่ายพลังงานมาเอง 

4.6.2. แหลง่จ่ายพลังงานทีส่ามารถใชไ้ดม้เีฉพาะแบตเตอรี/่และพลังงานลมเทา่นัน้ 
4.6.3. แหลง่จ่ายพลังงานทีเ่ป็นแบตเตอรีใ่นขณะการแขง่ขันตอ่แบบอนุกรม หรอื ขนานกัน ตอ้งไมเ่กนิ 24 โวลต ์
4.6.4. ทมีแขง่ขันทีต่อ้งการใชพ้ลังงานลมอัดลงไปในภาชนะบรรจุทีท่ าขึน้ โดยใชข้วดพลาสตกิตอ้งมลีกัษณะและสภาพทีส่มบรูณ์

พรอ้มใชง้านทีป่ลอดภัย โดยแรงดันจะตอ้งไมเ่กนิ 600 kPa หรอื 6 Bar 
หมายเหต ุหา้มน าแหลง่จ่ายพลังงานมาใชใ้นการแขง่ขันโดยเดด็ขาด 

4.7. การออกแบบดา้นความปลอดภัย 
4.7.1. หากมกีารใชแ้หลง่จ่ายหลายระบบ ทมีแขง่ตอ้งออกแบบระบบความปลอดภัยหรอืมรีะบบป้องกันกลไกในการเคลือ่นทีเ่พือ่
ป้องกนัอันตรายไมใ่หเ้กดิขึน้ 

4.7.2. ตอ้งเลอืกใชส้ายไฟฟ้า ทีม่คีา่กระแสทีส่งูกวา่หรอืเทา่กับกระแสไฟฟ้าสงูสดุ 
4.8. ขนาดหุน่ยนตข์นสง่แบบอตัโนมตั ิ
   4.8.1. หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมตัติอ้งมขีนาดหา้มเกนิกบัจุดStart  โดย(กวา้ง 1000 มม. X ยาว 1000 มม.) และตอ้งมขีนาดความ

กวา้ง  ความยาว และความสงูไมเ่กนิ 1500 มม. ในระหวา่งการแขง่ขัน 
4.8.2. อนุญาตใหหุ้น่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตยิดืขยายรา่งไดแ้ตไ่มเ่กนิตามขนาดทีก่ าหนดไว ้
4.8.3. ไมอ่นุญาตใหท้มีผูแ้ขง่ขนัใชร้โีมทคอนโทรล/ Wifi และ Bluetooth ควบคมุหุน่ยนตข์นสง่แบบอตัโนมัตโิดยตรงดว้ยตนเอง 

4.8.4. กรณีทีต่อ้งการใชร้ะบบ Wifi  ทีต่อ้งการสรา้งแผนทีใ่หก้บัควบคมุหุน่ยนตข์นสง่แบบอตัโนมตัติอ้งแจง้ทางคณะกรรมการผู ้
ตัดสนิตรวจสอบกอ่นการแขง่ขันทกุรอบ 
4.8.5. ไมอ่นุญาตใหท้มีการแขง่ขนัน่ังบนหุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัต ิ

 
5. การกระท าผดิกตกิา (Violations) 
ทมีทีท่ าผดิกตกิาจะตอ้งมา Retry หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตทิกุครัง้ การท าผดิกตกิามดีังนี ้
    5.1. สว่นประกอบใดๆของหุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตริวมถงึชิน้สว่นของภารกจิออกนอกสนามการแขง่ขนั 
    5.2. สว่นใดๆของหุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตสิมัผัสกับ ชัน้วาง (Shelf) / Rotation Table จุดวางธง 

    5.3. สมาชกิทมีผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัสมัผัสพืน้ทีส่นามโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากกรรรมการ ตามจุดทีก่ าหนดไวร้ะหวา่งการปฏบิัตภิารกจิ
ของสว่นนัน้ๆ 
    5.4. ทมีทีท่ าผดิในการ Start จะตอ้งเริม่ Set up ใหม ่

    5.5. การกระท าอืน่ๆ ทีล่ะเมดิกฏการแขง่ในการ disqualification นัน้ถอืเป็นการท าผดิกตกิา     
 
6. การปรบัแพ ้(Disqualification) 

   ทมีทีถ่กูปรับแพก้ารแขง่ขนัเมือ่ท าผดิกตกิาการแขง่ขนัดังนี้ 
    6.1. ทมีผูเ้ขา้รว่มแขง่ขันมเีจตนาจะท าลายสนาม หรอือปุกรณ์ในการแขง่ขัน รวมทัง้ทมีฝ่ายตรงขา้ม 
    6.2. หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตเิขา้ไปในพืน้ทีส่นามของฝ่ายตรงขา้มทัง้ทางพืน้หรอืทางอากาศ 

6.3. หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตทิ าธง Jinpao Automation Contest  ตกไปยังแดนฝ่ายตรงขา้ม 
6.4. ทมีผูเ้ขา้รว่มแขง่ขันไมฟั่งค าตักเตอืนของกรรมการ 
    6.5. ทมีทีท่ าผดิกตกิาการ Start ครบ 3 ครัง้ 

    6.6. ทมีผูเ้ขา้แขง่ขันมเีจตนาสรา้งความแตกแยกฝ่ายตรงขา้มไมใ่หเ้กดิความสค ี

 

7. ความปลอดภยั 
7.1.หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตติอ้งไดรั้บการออกแบบและสรา้งขึน้เพือ่ไมเ่กดิอนัตรายใดๆกับบคุคล ในสถานทีก่ารแขง่ขัน 
     7.2.หุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตติอ้งสรา้งขึน้เพือ่ไมม่เีจตนาท าลายฝ่ายตรงขา้มและสนามแขง่ขัน 

     7.3.สวติชฉุ์กเฉนิตอ้งมหีุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตแิละตอ้งตดิตัง้ไวบ้นตัวหุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมตัใิหอ้ยา่งชดัเจน 
     7.4.การใชเ้ซนเซอรห์รอืเลเซอรต์อ้งตดิตัง้โดยค านงึถงึล าแสงทีพุ่ง้ออกมาจะตอ้งไม่สอ่งเขา้ในตาของผูรั้บชม 
     7.5.กรณีทมีแขง่ขันใชร้ะบบลมอดัตอ้งมตีาขา่ยคลมุถังอกี1 ชัน้เพือ่ป้องกันการระเบดิของถัง 

     7.6.ในการแขง่ขนัทมีผูเ้ขา้รว่มแขง่ขันตอ้งสวมใสแ่วน่ตาและหมวกนริภัยทกุครัง้ รวมถงึกรณี Set up เตมิลม/เปลีย่นแบตเตอรี่
โดยทมีผูแ้ขง่ขันตอ้งเตรยีมมาเอง 
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8. ทมีการแขง่ขนั 
    8.1.แตล่ะสถาบันสามารถสง่ตัวแทนทมีเขา้รว่มแขง่ขนัได ้2 ทมี 
          8.1.1. ทมีผูเ้ขา้รว่มแขง่ขันตอ้งน าเสนอแนวคดิและการออกแบบหุน่ยนตข์นสง่แบบอตัโนมตัติอ่คณะกรรมการเพือ่รับทนุ
สนับสนุนจากทางผูจั้ดการแขง่ขนั 

   8.2. แตล่ะทมีจะประกอบดว้ย 
        -  สมาชกิในทมีทีเ่ป็นนักศกึษาจ านวน 5 คน 
        -  อาจารยท์ีป่รกึษาทมีจ านวน 1 คน ตอ่ทมี 

-  ผูช้ว่ยทมีทีเ่ป็นทีเ่ป็นนักศกึษา จ านวน 2 คน 
-  สมาชกิ อาจารย ์ผูช้ว่ยทมีตอ้งอยูใ่นสงักัดสถาบันเดยีวกันเทา่นัน้ 
   8.3. อนุญาตใหผู้ช้ว่ยทมีชว่ยในจุดเตรยีมหุน่ยนตข์นสง่แบบอตัโนมัต(ิPit area) แตไ่มใ่หเ้ขา้ไปในจุด Set up 

   8.4. ไมอ่นุญาตใหนั้กศกึษาระดับบัณฑติศกึษาเขา้รว่มการแขง่ขัน 
 
9. อืน่ๆ 

   9.1. ทางผูจั้ดการแขง่ขันจะจัดเตรยีมสนามและอปุกรณ์ใชส้ าหรับแขง่ขันไวใ้หส้ าหรับทมีแขง่ขนั ±5% 
   9.2. หากมกีารเปลีย่นแปลงปรับกตกิาขนาดน ้าหนักของหุน่ยนตข์นสง่แบบอัตโนมัตจิะขึน้อยูก่บัความชอบธรรมของทาง
คณะกรรมการผูจั้ดการแขง่ขันถอืเป็นอันสิน้สดุ   

   9.3, รายละเอยีดมาตรฐานตา่งๆ,ประกาศเพิม่เตมิ ,เปลีย่นแปลง หรอืมคี าถามสามารถตดิตอ่ไดท้ี ่Website ไดท้ี ่
http://Jinpao.co.th / Facebook : Jinpao Precistion Industry 

 

 
 

 
 
 

 
 

10, รางวลัและระดบัการแขง่ขนั 
 

โดยในแนวความคดิและเงนิสนับสนุน ไดเ้ล็งเหน็ถงึการทีเ่ปิดโอกาศใหเ้ยาวชนของเราไดแ้สดงศกัยภาพ การเป็นนักพัฒนาที่

สามารถตอบสนองอตุสาหกรรมและมองเห็นถงึเทคโนโลย4ี.0 ทีก่ าลังพัฒนาอยา่งรวดเร็วทั่วโลก 
 
โดยในปีนี้เราเปิดการแขง่ขันออกเป็น 2ระดับ 

 
1) อดุมศกึษา (มหาวทิยาลัย)  
2) อาชวีศกึษา (ปวช./ปวส./อนุปรญิญา/มัธยมศกึษา) 

 
ซึง่จะได8้ ทมีสดุทา้ย* ทีผ่่านรอบคัดเลอืก เขา้รว่มชงิชยัเพือ่ชงิเงนิรางวัลตามล าดบั  โดยมรีางวัลแตล่ะอันดับดงัตอ่ไปนี ้
 

ระดบัการแขง่ขนั เงนิรางวลัที ่1 (บาท) 
เงนิรางวลัที ่2 

(บาท) 
เงนิรางวลัที ่3 

(บาท) 

เงนิรางวลั ชมเชย 

 (บาท) 

1, อุดมศกึษา 

(มหาวทิยาลัย) 
150,000 90,000 60,000 

รางวัลละ 30,000 

(1 รางวัล) 

2, อาชวีศกึษา (ปวช./
ปวส./ 
   อนุปรญิญา/มัธยมศกึษา 

100,000 60,000 40,000 
รางวัลละ 20,000 

          (1รางวัล) 

 
*8 ทมีสดุทา้ยทีเ่ขา้รอบจะไดรั้บเงนิสนับสนุนทมีละ 30,000 บาท จากจนิป่าว เพือ่สรา้งหุน่ยนตข์นสง่อัตโนมตัเิขา้แข่งขนั (พรอ้ม

ใบเสร็จค่าใชจ่้ายจรงิ) 

 

รปูแบบการแขง่ขันแบง่เป็น 2 รอบใหญ่ ๆ คอืรอบ Group Stage และรอบ Championship  

 

โดยในรอบ Group Stage จะเป็นการแขง่ขันเพือ่เกบ็คะแนน ซึง่ทกุทมีจะไดพ้บกนัหมด 3 รอบ ดว้ยรปูแบบเกบ็คะแนนม ี

4 ทมี (A,B,C,D) แขง่แบบพบกันหมด โดยคดัเลอืกทมีทีม่คีะแนนสงูสดุ 2 ทมี เพือ่หาผูช้นะเลศิ** 

 

  เงือ่นไข 

       ** ในรอบชงิชนะเลศิในแตล่ะกลุม่จะแขง่สลบัซา้ยและขวา และน าคะแนนทัง้ 2 ครัง้มารวมกนัเพือ่หาผู ้

ชนะเลศิในแตล่ะระดบั     

http://jinpao.co.th/
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11, Schedule ตารางก าหนดการ 

 

 

12.เวท ีJinpao Automation Contest Stage 2020 

 

 

 

รายละเอยีด    Period  สถานที/่Place  

Registration 

เปิดรับสมัคร 

15 Nov. 2019 – 15 Feb.2020 Jinpao Web site 

คัดกรองเอกสารและคณุสมบัต ิ

Documentation & Qualification Screening 

16 Feb.2020 – 29 Feb.2020 Jury Committee  Team  

ประกาศทมีทีเ่ขา้แขง่ขนัรอบคดัเลอืก
Announcement of Semi Final team competing 
teams  

5 March2020 Jinpao Website 

Organize Semi Final Competition 

จัดการแขง่ขนัรอบ Semi Final  

25 March2020  TBI 

Organize Final Competition  

แขง่ขัน รอบ Final  

25 Jun. 2020 TBI 


