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กฏ กติกาและเง่ือนไข 
กฏ กติกาและเง่ือนไขของการแขง่ขันมีรายละเอียดดังน้ี  

1. การแขง่ขันน้ีเปิดแขง่ขันสาํหรับผูเ้ขา้แขง่ขันท่ีมาจากโรงเรียน 
องคก์ร หน่วยงาน ท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของบริษัท เอดดูสเปค 
ไทยแลนด ์จาํกัด เทา่นัน้  

2. ทางบริษัทไมมี่นโยบายการคืนเงนิใดๆ หลังจากการชาํระเงนิ
ของผูเ้ขา้แขง่ขัน 
เสร็จสิน้เรียบร้อยแลว้ อยา่งไรกต็าม ผูเ้ขา้แขง่ขันสามารถหา
ตัวแทนเขา้ร่วมแขง่ขันแทนภายหลังได ้  

3. ทางผูจั้ดการแขง่ขันมีสทิธ์ิยกเลิกการแขง่ขันของแตล่ะหมวดการ
แขง่ขันในกรณีท่ีหมวดการแขง่ขันนัน้มีผูร่้วมเขา้แขง่ขันน้อย
กวา่ 10 ทีม  ผูเ้ขา้แขง่ขันเหลา่นัน้จะไดรั้บการคืนเงนิเตม็
จาํนวน 

4. แตล่ะทีมจะตอ้งมีสมาชิกในทีม รวมทัง้หมด 2 คน หรือ 3 คน  
5. คา่ธรรมเนียมการสมัครเขา้ร่วมการแขง่ขัน ไมส่ามารถตอ่รอง

ราคาได ้ 
6. การสมัครเขา้ร่วมการแขง่ขัน  ผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขันจะตอ้งรับ

ทราบกฏ กติกาตา่งๆ อยา่งครบถว้นเรียบร้อยแลว้ กอ่นทาํการ
สมัครเขา้ร่วมการแขง่ขัน  

7. ทางผูจั้ดการแขง่ขัน ขอสงวนสทิธ์ิในการเพิกถอนสทิธิพิเศษใด 
ๆ หรือรายการใดๆกอ่นการแขง่ขัน 
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8. ทางผูจั้ดการแขง่ขัน ขอสงวนสทิธ์ิในการบันทึกภาพ และ วีดีโอ 
ปรับแตง่ แกไ้ข และ การประชาสัมพันธเ์ก่ียวกับการบันทึก
วีดีโอดังกลา่วได ้  

 

ขอ้กาํหนดท่ัวไป 
รายละเอียดขอ้กาํหนดท่ัวไป มีรายละเอียดดังน้ี  

1. กรรมการตัดสนิมีสทิธ์ิในการตัดสนิการแขง่ขัน และ ผลการ
ตัดสนิดังกลา่วถือวา่เป็นอันสิน้สุด รวมถึงกรรมการตัดสนิมีสทิธ์ิ
ไมก่ระทาํการตรวจสอบการบันทึกภาพและวีดีโอใดๆ จากการ
แขง่ขัน 

2. การดูภาพยอ้นหลังจะข้ึนอยูกั่บดุลยพินิจของผูจั้ดการแขง่ขัน
และทีมผูตั้ดสนิ ซ่ึงการดูภาพยอ้นหลังน้ีจะถูกนํามาใชเ้ม่ือเกิด 
เหตุการณ์ท่ีสร้างปัญหาร้ายแรงท่ีสุดเทา่นัน้  

3. ถือเป็นท่ีเขา้ใจวา่ผูเ้ขา้แขง่ขันทุกทีม ไดท้าํความเขา้ใจ และ   
ยอมรับ กฏ กติกา รวมถึงขอ้กาํหนดทุกขอ้เรียบร้อยแลว้ ดังนัน้     
ทีมท่ีทาํผิดกฏ กติกา และ ขอ้กาํหนดดังกลา่วจะถูกตัดสทิธ์ิการ   
แขง่ขันทันที ยกเวน้ผูเ้ขา้แขง่ขันท่ีมีเหตุจาํเป็นอันควร  

4. ผูจั้ดการแขง่ขันจะไมใ่ห้พ้ืนท่ีฝึกซอ้มสว่นตัวแกผู่เ้ขา้แขง่ขันใดๆ 
ในระหวา่งการแขง่ขัน 



  3 

 

5. ตลอดระยะเวลาการแขง่ขัน ผูเ้ขา้แขง่ขันจะรักษาความซ่ือตรง 
ความยุติธรรม เชิงบวก และ ดาํเนินการดา้นกีฬาท่ีดีตอ่ผูเ้ขา้
แขง่ขันรายอ่ืน  

6. ผูเ้ขา้แขง่ขันตอ้งแตง่กายชุดนักเรียน และ รองเทา้หุ้มสน้ ตลอด
ระยะเวลาการแขง่ขัน เสื้อแขนกุด และ รองเทา้แตะ ไมไ่ดรั้บ
อนุญาตให้ใสเ่ขา้พ้ืนท่ีจัดการแขง่ขัน 

7. การดูแลอุปกรณ์สว่นบุคคลใดๆให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้
เขา้ร่วมการแขง่ขัน แตเ่พียงผูเ้ดียว รวมถึงปัญหาเก่ียวกับ  
ซอฟตแ์วร์หรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ ไมจ่าํกัด เฉพาะเหตุการณ์ของ   
อุปกรณ์ทาํงานผิดปกติหรือขาดแคลนซ่ึงจะไมไ่ดรั้บการรับผิด
ชอบของผูจั้ดการแขง่ขัน 

8. ทีมงานผูจั้ดการแขง่ขันมีสทิธ์ิตรวจสอบกระเป๋าหรือของสว่นตัว
ของผูเ้ขา้แขง่ขันกอ่นเขา้และออกจากพ้ืนท่ีการแขง่ขัน 

9. ผูจั้ดการแขง่ขันมีสทิธ์ิเชิญผูเ้ย่ียมชม หรือ บุคคลท่ีไมใ่ชผู่เ้ขา้
แขง่ขัน ซ่ึงกระทาํการรบกวนใดๆ ตอ่การแขง่ขันออกจากพ้ืนท่ี
การแขง่ขันไดต้ลอดเวลา  

10. ผูเ้ขา้แขง่ขันตอ้งดูแลทรัพยส์นิสว่นบุคคลดว้ยตัวเอง (รวมถึง 
อุปกรณ์และของใชส้ว่นตัว) ตลอดเวลา ทางผูเ้ขา้แขง่ขันจะไม่  
รับผิดชอบการกระทาํอันเกิดเหตุจากการลักขโมย การเกิดความ 
เสยีหายใดๆ หรือ การบาดเจบ็อันเกิดจากการละเลยของผูเ้ขา้  
แขง่ขัน 

11. ผูเ้ขา้แขง่ขันไมไ่ดรั้บอนุญาตให้นําอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์
สว่นตัวใดๆ (เชน่ อุปกรณ์ แทป็เลต็ , โทรศัพทมื์อถือ , วทิยุ ,         
เคร่ืองเลน่ MP3 และ อ่ืนๆ) เขา้ไปในพ้ืนท่ีการแขง่ขัน 
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การละเมิดการแขง่ขัน 
รายละเอียดขอ้ห้ามและบทลงโทษสาํหรับผูเ้ขา้แขง่ขันท่ีฝ่าฝืนกฏ 

กติกา และ ขอ้กาํหนดตา่งๆ มีรายละเอียดดังน้ี  
1. สมาชิกของแตล่ะทีม รวมถึง นักเรียนและผูใ้หญทุ่กคนท่ี  

เก่ียวขอ้งกับทีม จะตอ้งปฏิบัติตนดว้ยความเคารพและเป็นไปใน 
ทางบวกในขณะท่ีเขา้ร่วมการแขง่ขัน ผูตั้ดสนิมีอาํนาจในการ 
ตัดสทิธ์ิทีมท่ีเขา้ร่วมการแขง่ขันท่ีไมป่ฏิบัติตนตามขอ้กาํหนดใน
ขอ้กาํหนดท่ัวไป ขอ้ 5 นอกจากน้ี ให้รวมถึงการกระทาํท่ีไม่    
สมควรตามรายละเอียดดังน้ี  

1.1. การใชค้าํหยาบคายสบประมาทหรือแสดงทา่ทางขม่ขู ่
1.2. สร้างความเสยีหายตอ่สนามสาํหรับการแขง่ขัน สว่น

ประกอบสาํหรับสนามการแขง่ขัน  และ หุน่ยนตข์องผูเ้ขา้1

แขง่ขันทีมอ่ืน  
1.3. รบกวน ขัดขวาง หรือการทาํให้ผูเ้ขา้แขง่ขันรายอ่ืนไม่

สามารถดาํเนินการแขง่ขันได ้ 
1.4. ลอ้เลียน ย่ัวยุ ขม่ขูด่ว้ยการกระทาํตา่งๆ ตอ่การแขง่ขัน  ผู้

เขา้ร่วมการแขง่ขัน และ กรรมการตัดสนิ  
1.5. ขัดขวางการตัดสนิของกรรมการเม่ืออยูใ่นระหวา่งการ

แขง่ขัน 
1.6. สร้างความลม้เหลวในการปฏิบัติตอ่กฏ กติกา ของการ

แขง่ขัน 

1 สว่นประกอบของสนามแขง่ขันน้ีรวมถึงอุปกรณ์ตกแตง่ทัง้หมดภายในสนาม 
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1.7. กระทาํการโกง การพนัน สมรู้ร่วมคดิกระทาํผิด และ การ
ติดสนิบน  

1.8. เลน่เกมส ์
1.9. กระทาํการปรึกษากับผูอ่ื้นท่ีไมใ่ชผู่เ้ขา้แขง่ขัน เชน่ 

กรรมการ ผูช้ม เป็นตน้ 

2. ในระหวา่งการแขง่ขัน สมาชิกทีมจะตอ้งประจาํท่ีหลังจุดปลาย
ทางของสนามแขง่ขัน (Terminal) สมาชิกทีมไมไ่ดรั้บอนุญาต
ให้แตะตอ้งสนามแขง่ขันรวมถึงสว่นประกอบของสนามแขง่ขัน
ทัง้หมด ยกเวน้ การกระทาํตอ่หุน่ยนต ์ซ่ึงระบุไวใ้นรายละเอียด
การละเมิดการแขง่ขัน ขอ้ 3  

3. ถา้หุน่ยนตอ์อกจากสนามแขง่ขัน , เกิดการติดขัด หรือ จาํเป็น
ตอ้งไดรั้บการชว่ยเหลือ ผูเ้ขา้แขง่ขันสามารถหยบิหุน่ยนตเ์พ่ือ
เร่ิมตน้แขง่ขันใหมทั่ง้หมด  กระบวนการดังกลา่วจะตอ้งปฏิบัติ
ดังน้ี  

3.1. แจง้กรรมการเพ่ือสง่สัญญาณขอเร่ิมตน้ใหม ่ 
3.2. เคล่ือนยา้ยหุน่ยนตด์ว้ยสภาพปัจจุบันไปยังจุดปลายทาง

ของสนามและเร่ิมตน้การแขง่ขันใหมทั่ง้หมด  
3.3. ปรับสภาพของสว่นประกอบภายในสนามให้เป็นการเร่ิม

ตน้ใหมทั่ง้หมด 
3.4. ขอ้กาํหนดน้ี มีจุดประสงคเ์พ่ือให้ผูเ้ขา้แขง่ขันสามารถ

แกไ้ขหุน่ยนตใ์ห้สามารถออกจากปัญหาดังกลา่วไดเ้ทา่นัน้  

4. ผูเ้ขา้แขง่ขันทุกทีมจะไมไ่ดรั้บการอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองมือสื่อสาร
ทุกชนิดในระหวา่งการแขง่ขัน 
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5. ทุกสว่นของหุน่ยนต์ (ซ่ึงไมไ่ดจ้าํกัดแคตั่วหุน่ยนตแ์ละสิง่ท่ีติด 
อยูกั่บหุน่ยนต)์ ท่ีหลน่หรือเขา้ไปอยูใ่นสนามแขง่ขัน ผูเ้ขา้  
แขง่ขันจะตอ้งปฏิบัติดังน้ี 

5.1. ไมต่อ้งสนใจช้ินสว่นดังกลา่ว ให้ดาํเนินการแขง่ขันตอ่ไป  
หรือ 

5.2. เร่ิมตน้ใหมทั่ง้หมดดังรายละเอียดใน การละเมิดการ
แขง่ขัน ขอ้ 3 

6. ถา้ผูเ้ขา้แขง่ขันละเมิดกฏ กติกา ในระหวา่งการแขง่ขัน ผูตั้ดสนิ   
สามารถกระทาํการตา่งๆ ดังตอ่ไปน้ี  

6.1. หยุดการแขง่ขัน และ เร่ิมตน้ใหมทั่ง้หมด 
6.2. ไมมี่การดาํเนินการนับคะแนนใดๆ 
6.3. นําสง่ปัญหาดังกลา่วแกที่มผูตั้ดสนิทันที 

บทบาทของการแขง่ขัน 

ทีมกรรมการตัดสนิ  
คือ ทีมกรรมการท่ีมีอาํนาจใจการตัดสนิทุกอยา่งในระหวา่งการ

แขง่ขัน ซ่ึงการตัดสนิดังกลา่วถือเป็นอันสิน้สุด ผูเ้ขา้แขง่ขันตอ้งเคารพการ
ตัดสนิ และ ปฏิบัติตามอยา่งเคร่งครัด ความรับผิดของของทีมกรรมการ
ตัดสนิจะประกอบดว้ย  

1. ตัดสนิขอ้พิพาท ตีความกฎ และ ตัดสนิใจอ่ืนๆ อยา่งเป็น
ทางการ 
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2. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่มีการดาํเนินการทุกขัน้ตอนท่ีจาํเป็นเพ่ือ
จัดการกับการแขง่ขันหรือ การละเมิดกฎ นโยบาย ท่ีกรรมการ
สังเกตเหน็หรือไดรั้บแจง้ทัง้หมด 

3. ดาํเนินการตัดสนิขัน้สุดทา้ย ซ่ึงอาจจะสง่ผลตรงกันขา้มของคาํ
ตัดสนิของผูตั้ดสนิภาคสนาม  

4. มีอาํนาจตัดสนิใจเร่ิมการแขง่ขันใหม ่ รวมถึงรูปแบบของการ
แขง่ขันใหม ่ 

ผูตั้ดสนิภาคสนาม 
คือ ผูตั้ดสนิท่ีประจาํตาํแหน่งท่ีสนามและเฝ้าติดตามการแขง่ขันอยา่ง

ใกลชิ้ด เพ่ือทาํให้แน่ใจวา่การแขง่ขันไดด้าํเนินการตามกฏ กติกา ท่ีกาํหนด
ไว ้ความรับผิดของของผูตั้ดสนิภาคสนามจะประกอบดว้ย  

1. อนุญาโตตุลาการสาํหรับการละเมิดการแขง่ขันในระหวา่งรอบ 
2. ตัดสนิขอ้พิพาทและตรวจสอบคะแนนรอบนัน้ๆ 
3. บันทึกคะแนนอยา่งเป็นทางการโดยใชเ้คร่ืองมือให้คะแนน 

แทบ็เลต็หรือแผน่กระดาษท่ีกาํหนด 
4. ตีความและบังคับใชก้ฎของเกมและการให้คะแนนตา่งๆ  

ผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขัน / ทีมผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขัน 
คือ ผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขันท่ีจะตอ้งรับผิดชอบการกระทาํตา่งๆ ดังน้ี  

1. ปฏิบัติตนดว้ยความเคารพตอ่เจา้หน้าท่ีการแขง่ขันอ่ืน ๆ ผูเ้ขา้
ร่วมอ่ืนๆ และผูช้ม (การปฏิบัติดังกลา่วตอ้งไมเ่ป็นไปตาม ขอ้
กาํหนดการละเมิดการแขง่ขัน ขอ้ 1) 
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2. ดาํเนินการแขง่ขันท่ีชัดเจนและถูกกฎ กติกา  

ผูเ้ขา้ชมการแขง่ขัน 
คือ บุคคลใดๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นกิจกรรมการแขง่ขัน รวมถึง ผูแ้นะนํา 

บุคคลในครอบครัว ผูดู้แลความปลอดภัย ซ่ึงไมมี่ลักษณะตรงกับขอ้อ่ืนๆ
ดา้นบน ความรับผิดชอบของผูเ้ขา้ชมการแขง่ขันจะประกอบดว้ยรายละเอียด
ดังน้ี  

1. ผูเ้ขา้ชมการแขง่ขันจะตอ้งไมส่ง่เสยีงดังรบกวนการแขง่ขัน  
2. ผูเ้ขา้ชมการแขง่ขันทุกทา่นจะไมไ่ดรั้บให้เขา้พ้ืนท่ีการแขง่ขัน

เพ่ือให้คาํแนะนําแกผู่เ้ขา้แขง่ขัน 
3. ผูเ้ขา้ชมการแขง่ขันจะไดรั้บอนุญาตให้บันทึกการแขง่ขันซ่ึงตอ้ง

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยได ้ 

อุปกรณ์สาํหรับการแขง่ขัน  

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
ขอ้กาํหนดสาํหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ มีรายละเอียดดังน้ี  

1. ทุกอยา่งสาํหรับการสร้างหุน่ยนตเ์พ่ือใชใ้นการแขง่ขันจะตอ้งอยู่
ในสภาพเดิมท่ีไดรั้บจากโรงงานผลิต 

2. ทีมผูเ้ขา้แขง่ขันควรเตรียมอุปกรณ์แลป็ทอ็ป , ซอร์ฟแวร์ ,    
แบตเตอร่ี , สายเคเบลิสาํหรับการดาวน์โหลดโปรแกรม , ช้ิน    
สว่นสาํรอง , อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า และ อ่ืนๆ ผูจั้ดการแขง่ขันจะ     
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ไมรั่บผิดชอบตอ่เหตุการณ์ท่ีเกิดความผิดปกติหรือการ
ขาดแคลนช้ินสว่น 

3. เพ่ือความปลอดภัย ทีมผูเ้ขา้แขง่ขันจะไมไ่ดรั้บอนุญาตให้นํา 
ปลัก๊สามตา หรือ สว่นขยายสายไฟ เขา้ร่วมการแขง่ขัน  

4. ทีมผูแ้ขง่ขัน จะไดรั้บอนุญาติให้นําอุปกรณ์เคร่ืองเขียน เชน่   
ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบ้รรทัด และ เคร่ืองคดิเลข เขา้ร่วม      
การแขง่ขันได้ จุดประสงคส์าํหรับเคร่ืองเขียนน้ีจะตอ้งใชเ้พ่ือ 
เตรียมตัวกอ่นเร่ิมการแขง่ขันเทา่นัน้  

5. ทัง้หมดน้ีให้มีผลบังคับใชกั้บการแขง่ขันแตล่ะประเภท และ  
สว่นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้กาํหนดน้ี  

ซอร์ฟแวร์ 
ขอ้กาํหนดสาํหรับอุปกรณ์ซอร์ฟแวร์ มีรายละเอียดดังน้ี  

1. การเขียนโปรแกรมสาํหรับหุน่ยนตจ์ะตอ้งดาํเนินการโดยใช้
ซอร์ฟแวร์ท่ีกาํหนดไวเ้ทา่นัน้ ไมอ่นุญาตให้ใชซ้อร์ฟแวร์สาํหรับ 
การเขียนโปรแกรมอ่ืนๆ หรือซอร์ฟแวร์เสริมใดๆ 

2. ทัง้หมดน้ีให้มีผลบังคับใชกั้บการแขง่ขันแตล่ะประเภท และ  
สว่นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้กาํหนดน้ี 

สนามแขง่ขันและสว่นประกอบของสนามแขง่ขัน 
ผูจั้ดการแขง่ขันจะรับผิดชอบในสว่นของสนามและสว่นประกอบของ

สนามท่ีใชส้าํหรับแขง่ขัน ทีมผูเ้ขา้แขง่ขันสามารถสอบถามกับผูตั้ดสนิภาค 
สนามกอ่นเร่ิมการแขง่ขันไดห้ากพบวา่มีสว่นประกอบท่ีผิดปกติ ตามปกติ 
ทางผูจั้ดการแขง่ขันจะคอยตรวจสอบและทาํให้แน่ใจวา่สนามการแขง่ขันอยู่
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ในสภาพท่ีพร้อมสาํหรับการแขง่ขันและถูกตอ้งตามกฏ กติกา มากท่ีสุด แต่   
ทีมผูเ้ขา้แขง่ขันควรจะเตรียมตัวสาํหรับเหตุการณ์หรือสภาพการแขง่ขันท่ีไม่
ไดค้าดหวังมากอ่น เชน่  

1. สภาพแสงไฟ ณ สถานท่ีจริง 
2. สภาพพ้ืนผิวขา้งใตส้นามแขง่ขัน  
3. ทีมกรรมการตัดสนิจะคอยเดินรอบๆพ้ืนท่ีการแขง่ขันตลอดเวลา  

ผูเ้ขา้แขง่ขัน ไมไ่ดรั้บอนุญาต ให้ทาํสิง่ตอ่ไปน้ี 

1. นําสว่นประกอบของสนามท่ีซํา้กันเขา้มายังสนามแขง่ขัน 
2. การนําสว่นประกอบของสนามช้ินใดช้ินหน่ึงออกจากสนาม

แขง่ขัน 

 

หุน่ยนต ์
การประกอบหุน่ยนตจ์ะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดดังตอ่ไปน้ี  

1. ให้ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดดังตอ่ไปน้ีสาํหรับการแขง่ขันทุก
ประเภท  

2. ผูเ้ขา้แขง่ขันจะไดรั้บอนุญาตให้ใชหุ้น่ยนตชุ์ดเดียวเทา่นัน้  
3. แหลง่พลังงานสาํหรับหุน่ยนตท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้ใชคื้อ 

แบตเตอร่ีประเภทชาร์จใหมไ่ดข้องชุดหุน่ยนต์ VEX IQ (Part    
no. 228-2604) เทา่นัน้ แบตเตอร่ีเสริมหรือแบตเตอร่ีชนิด   
อ่ืนไมส่ามารถนํามาใชไ้ด้ (ถึงแมว้า่แบตเตอร่ีเหลา่นัน้จะไมไ่ด้ 
เช่ือมตอ่กับหุน่ยนตอ์ยูก่ต็าม)  
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4. ตาํแหน่งฐานหุน่ยนต์ จะหมายถึง บริเวณพ้ืนผิวใดๆของหุน่  
ยนตท่ี์สัมผัสกับพ้ืนผิวของสนามแขง่ขัน 

5. ประเภทของกลไก และ สว่นประกอบ ตามรายละเอียดดา้นลา่ง    
จะไมไ่ดรั้บอนุญาตให้นํามาใชกั้บการแขง่ขัน  

5.1. ประเภทท่ีมีโอกาสสร้างความเสยีหายกับสว่นประกอบของ
สนามแขง่ขัน 

5.2. ประเภทท่ีมีโอกาสสร้างความเสยีหายกับหุน่ยนตตั์วอ่ืน 
5.3. ประเภทท่ีมีความเสี่ยงในการสร้างสิง่กีดขวางท่ีไมจ่าํเป็น 
5.4. สว่นประกอบใดๆท่ีไมใ่ชส่ว่นประกอบจากชุดหุน่ยนต์

มาตรฐาน VEX IQ Super Kit สว่นประกอบดังกลา่ว      
รวมถึงสต๊ิกเกอร์ , เทป , กาว , นํา้มัน และ อ่ืนๆ  

 

 

 

สถานีปลายทางของสนามแขง่ขัน 
รายละเอียดสถานีปลายทางของสนามแขง่ขันจะมีลักษณะดังตอ่ไปน้ี  

1. เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการทาํสัญลักษณ์ไวบ้นสนามแขง่ขัน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี 
จุดเร่ิมตน้ของ 
หุน่ยนตใ์นรอบการแขง่ขันนัน้ๆ 
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2. หุน่ยนตแ์ตล่ะตัวจะตอ้งมีลักษณะเป็นไปตามเง่ือนไข การตรวจ
สอบการแขง่ขันขอ้ 5 และหุน่ยนตจ์ะตอ้งเร่ิมตน้จากสถานีปลาย  
ทางทุกครัง้ในแตล่ะรอบการแขง่ขัน 

3. ชว่งเร่ิมตน้ของรอบการแขง่ขันแตล่ะรอบ หุน่ยนตจ์ะตอ้งถูกวาง 
ตรงจุดสถานีปลายทางและหันหน้าไปทางใดกไ็ด้ ข้ึนอยูกั่บแผน 
และกลยุทธข์องทีมผูเ้ขา้แขง่ขันนัน้ๆ  

4. เม่ือหุน่ยนตอ์อกจากสถานีปลายทางแลว้ (ไมมี่สว่นใดสว่นหน่ึง 
อยูใ่นพ้ืนท่ีของสถานีปลายทาง) ห้ามกระทาํการใดๆในพ้ืนท่ีของ 
สถานีปลายทางนอกจากเง่ือนไขดังตอ่ไปน้ี  

4.1. รายละเอียดดังหัวขอ้  การละเมิดการแขง่ขัน ขอ้ 3 
4.2. สมาชิกทีมสามารถเปล่ียนตาํแหน่งและการหันทศิทางของ

หุน่ยนตภ์ายในพ้ืนท่ีสถานีปลายทางสาํหรับการแขง่ขัน
รอบถัดไปได้ หลังจากท่ีวางหุน่ยนตใ์นพ้ืนท่ีสถานีปลาย 
ทางแลว้ 

5. ห้ามวางช้ินสว่นท่ีหุน่ยนตส์ามารถเกบ็ไดพ้ื้นท่ีสถานีปลายทาง 
นอกจากเวลาท่ีหุน่ยนตเ์คล่ือนท่ีเขา้ไปในพ้ืนท่ีสถานีปลายทาง
เทา่นัน้ หากผิดเง่ือนไขดังกลา่ว ช้ินสว่นนัน้ๆ จะถูกนําออก   
จากสนามแขง่ขัน  

6. หุน่ยนตข์องแตล่ะทีมจะไดรั้บอนุญาตให้เกบ็ของตา่งๆภายใน
สนามหลังจากท่ี 
หุน่ยนตเ์คล่ือนท่ีออกจากพ้ืนท่ีสถานีปลายทางแลว้เทา่นัน้  

7. ทีมผูเ้ขา้แขง่ขันจะไดรั้บอนุญาตให้นําช้ินสว่นท่ีตอ้งการจะติด
เขา้กับหุน่ยนตม์าติดกับหุน่ยนตไ์ดก้ต็อ่เม่ือหุน่ยนตอ์ยูใ่นพ้ืนท่ี
สถานีปลายทางแลว้เทา่นัน้ ช้ินสว่นท่ีถอดออกจากหุน่ยนตจ์ะ 
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ตอ้งนําไปวางไวใ้นพ้ืนท่ีการออกแบบซ่ึงจะถูกจัดเตรียมโดยผู้
จัดการแขง่ขัน 

การแขง่ขัน 
การแขง่ขันจะถูกแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 

1. เร่ิมประกอบหุน่ยนต ์
2. ตรวจสอบ 
3. ฝึกซอ้ม 
4. แขง่ขันจริง 

ขัน้ตอนเร่ิมประกอบหุน่ยนต ์
ขอ้กาํหนดสาํหรับขัน้ตอนเร่ิมประกอบหุน่ยนตมี์รายละเอียดดังน้ี  

1. แตล่ะทีมสามารถเร่ิมประกอบหุน่ยนต์ โปรแกรมหุน่ยนต์ และ   
ฝึกซอ้มดว้ยหุน่ยนตท่ี์ไดส้ร้างข้ึนหลังจากการอบรมรายละเอียด
การแขง่ขันเสร็จสิน้แลว้  

2. ทีมผูเ้ขา้แขง่ขันจะตอ้งสร้างหรือประกอบหุน่ยนตข์องตนเองใน
พ้ืนท่ีสาํหรับการออกแบบ (Designed building area)    
เทา่นัน้  

3. เม่ือเวลาสาํหรับการสร้างหุน่ยนตห์รือประกอบหุน่ยนตห์มดลง 
ผูเ้ขา้แขง่ขันจะไมไ่ดรั้บอนุญาตให้กระทาํการใดๆ รวมถึงการ 
ดาวน์โหลดโปรแกรมลงหุน่ยนตห์รือขอตอ่เวลาเพิม่เติม ใน 
กรณีท่ีหุน่ยนตมี์การแตกหักหรือถูกแยกการประกอบดว้ย
สาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุ ทีมนัน้จะไดรั้บการตอ่เวลาพิเศษ 
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เพิม่เติมซ่ึงจะถูกกาํหนดโดยกรรมการตัดสนิ แตที่มนัน้จะไมไ่ด้ 
รับอนุญาตให้เพิม่ช้ินสว่นใดๆ หรือ ดาวน์โหลดโปรแกรมลง  
หุน่ยนต์ (ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบหุน่ยนตก์ลับเป็นสภาพ 
กอ่นแยกช้ินสว่นเทา่นัน้) 

การตรวจสอบหุน่ยนต ์ 
การตรวจสอบหุน่ยนตจ์ะถูกดาํเนินการตามรายละเอียดดังน้ี  

1. หุน่ยนตทุ์กตัว และ สว่นท่ียึดติดกับหุน่ยนต์ จะตอ้งผา่นการ   
ตรวจสอบท่ีพ้ืนท่ีสาํหรับการออกแบบโดยทีมงานผูจั้ดการ
แขง่ขันในชว่งขัน้ตอนการตรวจสอบ 
หุน่ยนต ์

2. ทีมผูเ้ขา้แขง่ขันท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้เทา่นัน้ ถึงจะไดรั้บ 
อนุญาตให้เขา้แขง่ขันได้ หากหุน่ยนตไ์มผ่า่นขอ้กาํหนด หรือ   
กติกาท่ีกาํหนด ทีมผูเ้ขา้แขง่ขันเหลา่นัน้อาจถูกพิจารณาตัดสทิธ์ิ 
เขา้ร่วมการแขง่ขัน 

3. หุน่ยนตจ์ะตอ้งถูกวางในพ้ืนท่ีสาํหรับการออกแบบซ่ึงถูกจัดไว้
ให้โดยผูจั้ดการแขง่ขันเม่ือไมไ่ดท้าํการแขง่ขันในระหวา่งรอบ
การแขง่ขันนัน้ๆ  

4. ระหวา่งการแขง่ขัน ขนาดของหุน่ยนตส์ามารถขยายไดม้ากกวา่ 
ขอจาํกัดท่ีถูกกาํหนดไวต้อนแรกเร่ิมได ้ 

5. สภาพของหุน่ยนตใ์นชว่งเร่ิมตน้การแขง่ขันตอ้งเป็นสภาพ
เดียวกันกับสภาพของหุน่ยนตท่ี์ผา่นการตรวจสอบเทา่นัน้ รวม 
ถึงขนาดของหุน่ยนตจ์ะตอ้งมีขนาดไมเ่กินขนาดท่ีกาํหนดไว ้ 
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ขัน้ตอนการฝึกซอ้ม 
การฝึกซอ้มสาํหรับการแขง่ขันสามารถปฏิบัติตามรายละเอียดดังน้ี  

1. แตล่ะทีมสามารถเร่ิมตน้ฝึกซอ้มไดห้ลังจากท่ีพวกเขาประกอบ
หุน่ยนตแ์ละผา่นการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้  

2. ทีมผูเ้ขา้แขง่ขันจะตอ้งเขา้ควิ ณ จุดสนามแขง่ขันพร้อมถือหุน่
ยนตข์องทีมตัวเอง ห้ามถือแลป็ทอ็ปมาท่ีโต๊ะสนามแขง่ขัน 

การแขง่ขัน 
เม่ือเร่ิมการแขง่ขัน ทีมผูเ้ขา้แขง่ขันจะตอ้งนําหุน่ยนต ์VEX IQ และ 

อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (VEX IQ Controller) มาไวท่ี้สนามแขง่ขัน 
ตัวหุน่ยนตจ์ะตอ้งถูกวาง ณ จุดสถานีปลายทาง ทีมผูเ้ขา้แขง่ขันจะตอ้งนํา
อะไหลส่าํหรับการเปล่ียนหรือยึดติดกับหุน่ยนตม์าวางไวใ้นพ้ืนท่ีสาํหรับการ
ออกแบบหุน่ยนตด์ว้ย  

สถานะการแขง่ขัน 
1. การเร่ิมตน้ใหม ่(Reset) 

○ ทีมผูเ้ขา้แขง่ขันจะตอ้งแจง้ผูตั้ดสนิหากตอ้งการสถานะเร่ิม
ตน้ใหม ่(Reset) การเร่ิมตน้ใหมน้ี่ จะเป็นการปรับ
สภาพสนามแขง่ขันและสว่นประกอบของสนามแขง่ขัน
ทัง้หมดให้อยูใ่นสถานะเร่ิมใหมตั่ง้แตต่น้  

2. การหยุดการแขง่ขัน (Stop) 
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○ ทีมผูเ้ขา้แขง่ขันจะตอ้งแจง้ผูตั้ดสนิหากตอ้งการสถานะ
หยุดการแขง่ขันเพ่ือจบการแขง่ขันในแตล่ะรอบ ผูตั้ดสนิ
จะแจง้การเร่ิมใชส้ถานะหยุดการแขง่ขันน้ีเม่ือเวลาการ
แขง่ขันรอบนัน้ๆ ครบ 2 นาที 

การให้คะแนน 
คะแนนท่ีแตล่ะทีมผูเ้ขา้แขง่ขันไดรั้บจะถูกคาํนวนทันทีหลังจากท่ีรอบ

การแขง่ขันนัน้ๆจบลง และ เม่ือทุกสิง่ทุกอยา่งในสนามหยุดเรียบร้อย
ทัง้หมดแลว้  

1. เม่ือรอบการแขง่ขันนัน้เสร็จสิน้ ให้กดปุ่มปิดการทาํงานหุน่ยนต์
และหยุดการกระทาํทัง้หมด  ผูตั้ดสนิจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาในการ
บันทึกคะแนนท่ีไดรั้บลงในใบบันทึกผลคะแนน 

2. ถา้มีการแสดงความไมเ่หน็ดว้ยกับคะแนนท่ีไดรั้บ ให้หัวหน้าทีม
เทา่นัน้ ท่ีจะเป็นผูส้อบถามกับผูตั้ดสนิเก่ียวกับคาํถามท่ีมี 

3. เม่ือผูนํ้าทีมตอ้งเซน็ตรั์บทราบผลคะแนนลงในใบบันทึกผล
คะแนนหลังจากการแขง่ขันรอบนัน้ๆเสร็จสิน้ ให้ถือวา่ผล
คะแนนนัน้เป็นผลคะแนนสุดทา้ย และ ไมมี่การโตแ้ยง้ใดๆใน
ภายหลัง 

3.1. หากหัวหน้าทีมไมเ่ซน็ตรั์บทราบลงในใบบันทึกผล
คะแนน  ให้เป็นอาํนาจของทีมกรรมการตัดสนิเป็นผู้
ตัดสนิใจโดยอา้งอิงจาก กฏ กติกา ใน หมวด ขอ้กาํหนด
ท่ัวไปขอ้ 1 
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3.2. เม่ือสนามไดรั้บการปรับสภาพให้พร้อมใชง้านสาํหรับการ
แขง่ขันของทีมถัดไป  ทีมท่ีแขง่เสร็จแลว้จะไมส่ามารถโต้
เถียงคะแนนใดๆไดอี้ก 

ชว่งตัดสนิ 
การตัดสนิจะอา้งอิงจากเกณฑก์ารประเมินของขอ้กาํหนดทัง้หมดเพ่ือ

จัดอันดับของแตล่ะทีมของผูเ้ขา้แขง่ขันรวมถึงในชว่งเวลาของการได้
คะแนนเสมอกัน 

 

 

การเปล่ียน กฏ กติกา ขอ้กาํหนดตา่งๆ  
กฏ กติกา ขอ้กาํหนดตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ขา้งตน้ รวมถึงราย    

ละเอียดการเปล่ียนแปลง แกไ้ข การอัพเดทซอร์ฟแวร์ การตัดสนิใจแกไ้ข    
เปล่ียนแปลงสิง่ท่ีจาํเป็นตา่งๆ โดยทางผูจั้ดการแขง่ขัน เพ่ือจุดประสงค์  
สาํหรับการทาํให้การแขง่ขันประสบความสาํเร็จ ทีมผูเ้ขา้แขง่ขันทุกทีมจะ 
ตอ้งมีหน้าท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลดังกลา่ว แลว้ทาํให้แน่ใจวา่รายละเอียด 
เหลา่นัน้ มีความยุติธรรม ไมมี่การสร้างความไดเ้ปรียบเสยีเปรียบแตผู่้  
แขง่ขันรายอ่ืนๆ รวมถึงผูเ้ขา้แขง่ขันตอ้งทาํความเขา้ใจรายละเอียดทัง้หมด 
กอ่นการแขง่ขัน การกระทาํบางอยา่งอาจถูกกาํหนดหรือตัดสนิโดยผู้ 
จัดการแขง่ขันเพ่ือให้เกมสส์ามารถดาํเนินไปไดด้ว้ยความมีนํา้ใจนักกีฬา 
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