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1. ความเป็นมา 
     ในปี ค.ศ. 2000 มีการจดัการแข่งขนัหุ่นยนตข์องนกัเรียนในภูมิภาคเอเชีย มีช่ือวา่ International 

Robot Olympiad หรือ IRO ซ่ึงคณะกรรมการของ IRO ไดต้กลงท่ีจะขยายการแข่งขนัออกไปใหค้รอบคลุม
กบัความสนใจของนกัเรียนทัว่โลก จึงไดมี้มติใหก่้อตั้งองคก์รใหม่เพื่อรองรับการขยายตวัของการแข่งขนั
ดงักล่าว  “โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเวทีใหค้นรุ่นใหม่จากทัว่โลกไดพ้บกนั เพื่อร่วมพฒันาความคิด
สร้างสรรค ์ออกแบบและพฒันาทกัษะการแกไ้ขปัญหา ผา่นการแข่งขนัหุ่นยนต”์  

ในเวลาต่อมาทางคณะกรรมการไดมี้มติใหเ้ปล่ียนช่ือการแข่งขนัจาก IRO (International Robot 
Olympiad) เป็น WRO (World Robot Olympiad) โดยไดเ้ร่ิมก่อตั้งอยา่งเป็นทางการ ในปี ค.ศ. 2004 และ
คณะกรรมการมีความเห็นให้เปล่ียนสถานท่ีจดัการแข่งขนั WRO ระดบันานาชาติทุกปี โดยใหป้ระเทศ
สมาชิกผลดัเปล่ียนกนัเป็นเจา้ภาพ เพื่อเป็นการขยายโอกาสใหก้บัเด็กไดเ้รียนรู้และแลกเปล่ียนวฒันธรรม  

ในปี ค.ศ. 2010 ทางคณะกรรมการไดมี้การจดัตั้ง World Robot Olympiad Association Ltd. ข้ึน
เป็นองคก์รตามกฎหมาย ณ ประเทศสิงคโปร์ ทั้งน้ีการแข่งขนั WRO ไดมี้การเติบโตอยา่งรวดเร็ว จาก
สถิติจ านวนทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั WRO ระดบันานาชาติคร้ังแรกในปี ค.ศ. 2004 จาก 12 ประเทศ เป็น 
64 ประเทศในปี ค.ศ. 2016 ซ่ึงมีผูร่้วมการแข่งขนัมากกวา่ 20,000 คน และมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มจ านวน
มากข้ึนในทุกปี 

2. หลกัการและเหตุผล 
จากบทบรรยายของ ดร.สุวทิย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย ์ผูซ่ึ้งก าหนด

แนวคิด วางระบบเพื่อด าเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในเร่ือง ประเทศไทย 4.0 ไดก้ล่าว
ไวว้า่ ประเทศไทย 4.0  เป็นความมุ่งมัน่ของนายกรัฐมนตรี ท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่  Value–Based Economy   หรือ  เศรษฐกจิที่ขับเคล่ือนด้วยนวตักรรม  โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ
เปล่ียนจากการผลิตสินคา้โภคภณัฑไ์ปสู่การผลิตสินคา้เชิงนวตักรรม พร้อมทั้งขบัเคล่ือนประเทศจาก
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม อีกทั้งยงัเปล่ียนจากการเนน้ภาค
การผลิตสินคา้ไปสู่ภาคบริการมากข้ึน 
             ดงันั้น ประเทศไทย 4.0 จึงควรเปล่ียนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมยัใหม่  
ท่ีเนน้การบริหารจดัการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตอ้งร ่ ารวยข้ึน และเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีตอ้ง
พึ่งพิงหน่วยงานรัฐอยูเ่สมอไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Start Ups หรือบริษทัเกิดใหม่ท่ีมีศกัยภาพ
สูง รวมถึงการเปล่ียนจาก Traditional Services ไปสู่ High Value Services และเปล่ียนจากแรงงานทกัษะ
ต ่าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทกัษะสูง 
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ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดผลการพฒันา ประเทศไทย 4.0 เราจึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาวทิยาการ 
ความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการพฒันาวจิยั เพื่อต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมโดยมีกลุ่มเป้าหมายดงัน้ี                                                                    

- กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยชีีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Start Ups) 
ดา้นเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยอีาหาร 

- กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พฒันาเทคโนโลยี
สุขภาพ เทคโนโลยกีารแพทย ์สปา 

- กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์อจัฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลทีใ่ช้ระบบอเิลก็ทรอนิกส์
ควบคุม เช่น เทคโนโลยหุ่ีนยนต ์ 

- กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ 
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยดีา้นการเงิน อุปกรณ์
เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ตอ้งใชค้น เทคโนโลยกีารศึกษา  E-Market place และ 
 E-Commerce 

- กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วฒันธรรม และบริการทีม่ีมูลค่าสูง  เช่น เทคโนโลยกีาร
ออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล ์เทคโนโลยกีารท่องเท่ียว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 
โดยการพฒันาประเทศภายใตโ้มเดล ประเทศไทย 4.0  จะส าเร็จโดยใชแ้นวทาง สานพลงั
ประชารัฐ เป็นตวัการขบัเคล่ือน โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงิน
การธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลยัและสถาบนัวจิยัต่างๆ 
ร่วมกนัระดมความคิด ผนึกก าลงัขบัเคล่ือน ผ่านโครงการบนัทึกความร่วมมือ
กิจกรรม หรืองานวิจยัต่างๆ โดยการด าเนินงานของ ประชารัฐกลุ่มต่างๆ อนัไดแ้ก่  

- กลุ่มท่ี 1 การยกระดบันวตักรรมและผลิตภณัฑก์ารปรับแกก้ฎหมายและกลไก
ภาครัฐ พฒันาภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  

- กลุ่มท่ี 2 การพฒันาการเกษตรสมยัใหม่และการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ  

- กลุ่มท่ี 3 การส่งเสริมการท่องเท่ียว การสร้างรายได ้และกระตุน้การใชจ่้ายภาครัฐ  

- กลุ่มท่ี 4 การศึกษาพื้นฐานและพฒันาผูน้ า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการ
ยกระดบัคุณภาพวชิาชีพ 



      โครงการแข่งขนัโอลิมปิกหุ่นยนต ์ระดบันานาชาติ  ประจ าปี 2561  (World Robot Olympiad 2018)                                          
4 

 

- กลุ่มท่ี 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการ
ส่งเสริมกลุ่ม SMEs  และผูป้ระกอบการใหม่ (Start Up)  ซ่ึงแต่ละกลุ่มก าลงัวาง
ระบบและก าหนดแนวทางในการขบัเคล่ือนนโยบายอยา่งเขม้ขน้ 

ปัจจุบนัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างมีความมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัเยาวชนของประเทศให้

มีความรู้ดว้ย ICT (Information Communication Technology) ตามทิศทางของโมเดล ประเทศไทย 4.0 

และตามกรอบพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ เก่ง ดี และมีความสุข ซ่ึงการแข่งขนั

หุ่นยนตเ์ป็นกิจกรรมหน่ึง ท่ีจะส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยเปิดโอกาสให้ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยูแ่ละผูท่ี้สนใจ ไดข้ยายขอบเขตความรู้ของตนดา้นการออกแบบและ

การสร้างหุ่นยนตร์วมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต ์เพื่อส่งเสริมและกระตุน้ใหค้รู 

และนกัเรียนไดมี้โอกาสพฒันาทกัษะการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ สามารถน ามา

ประยุกต์ใช้งานต่างๆ ดว้ยตนเอง รวมไปถึงการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมดา้น

บุคลากร ตามทิศทางของโมเดล ประเทศไทย 4.0   

การจดักิจกรรมแข่งขนัหุ่นยนต ์WRO (World Robot Olympiad) มีการจดัการแข่งขนัอย่าง

ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงมีการแข่งขนัระดบัภูมิภาคทั้งส้ิน 4 ภาคทัว่ประเทศไทย และจะมีการจดั

แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย เพื่อคดัเลือกตวัแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขนัหุ่นยนต ์

WRO (World Robot Olympiad) ระดบันานาชาติ ในแต่ละปีจะมีประเทศชั้นน าดา้นหุ่นยนต์และระบบ

อตัโนมติัท่ีเป็นสมาชิก World Robot Olympiad Association Ltd. สลบัสับเปล่ียนกนัเป็นเจา้ภาพจดัการ

แข่งขนั โดยในปี พ.ศ. 2561 หรือ ค.ศ. 2018 ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน WRO  

(World Robot Olympiad) ระดับนานาชาติ 

การจดักิจกรรมแข่งขนัหุ่นยนตร์ะดบันานาชาติจะเกิดข้ึนและบรรลุเป้าประสงคไ์ดน้ั้น จ  าเป็นตอ้ง

อาศยัความร่วมมือของหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามความถนดั ความเหมาะสมและศกัยภาพของ

แต่ละองคก์ร เพื่อใหกิ้จกรรมมีผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยคาดหวงัวา่กิจกรรมในคร้ังน้ีจะ

ออกมาสมบูรณ์แบบและไดรั้บความช่ืนชมจากนานาประเทศท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมแข่งขนัและจะเป็น

ผลงานท่ีสามารถน าช่ือเสียงมาสู่ประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
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3. วตัถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใหน้กัเรียนในระดบัเยาวชน ทั้งระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอุดมศึกษาไดมี้

โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพในฐานะผูน้ าแห่งอนาคต  
3.2 เพื่อเพิ่มพูนวสิัยทศัน์ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีก่เยาวชน ใหส้ามารถเรียนรู้การใช้

เทคโนโลยเีพื่อพฒันาทกัษะ ความคิดริเร่ิมในการพฒันาหุ่นยนตซ่ึ์งเป็นรากฐานส าคญัยิง่
ต่อการพฒันาวงการอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต 

3.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ในการท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะของเยาวชนและรู้จกัใชเ้วลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน์ อีกทั้งรู้จกัคน้ควา้ส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆ ต่อไปในอนาคต 

3.4 เพื่อเป็นเวทีการแข่งขนั สร้างความสนใจใหก้บัเยาวชนและบุคคลทัว่ไป ท่ีมีความรู้
ความสามารถทางดา้นการพฒันาหุ่นยนต ์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3.5 เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรคใ์นการเตรียมความพร้อม สู่ศตวรรษใหม่แห่ง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
4.1 เยาวชนและผูส้นใจสามารถสร้างและใช้เทคโนโลยี เพื่อพฒันาทกัษะและความคิดริเร่ิม 

ทางดา้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต ์เพื่อตอบสนองเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมในอนาคต 

4.2 สร้างและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางดา้นการพฒันาหุ่นยนตแ์ละ 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถสู่การเป็นนกัวิจยัระดบั 
มืออาชีพต่อไป 

4.3 เยาวชนท่ีสนใจในการแข่งขนัไดแ้สดงออกถึงความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยแีละการ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต ์อนัเป็นการใชเ้วลาวา่งอยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์ 

4.4 เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 
4.5 ประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนในแง่ของการประยกุตใ์ช ้STEM และ ประเทศไทย 4.0 

5. กลุ่มเป้าหมาย  

จ านวนทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัประมาณ 520 ทีม จาก 64 ประเทศทัว่โลก แบ่งเป็นนกัเรียนระดบั

ประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดบัอุดมศึกษา โดยมีสมาชิกทีมละไม่เกิน 3 คน 

และครูหรือผูค้วบคุมทีม 1 คน ไม่รวมผูป้กครองและบุคคลผูส้นใจทัว่ไป 

- ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัทั้งส้ินประมาณ 520 ทีม x 4 คน = 2,080 คน  

- ผูป้กครองและบุคคลผูส้นใจทัว่ไป รวมทั้งส้ินประมาณวนัละ 5,000 คน 
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6. ระยะเวลาจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ  
จะมีการจดัการแข่งขนัรวมทั้งส้ิน 3 วนั ดงัน้ี 
วนัท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ ลงทะเบียนการแข่งขนั ซอ้มสนาม จดัพื้นท่ีการแข่งขนัโครงงาน 
วนัท่ี 2 การแข่งขนัรอบคดัเลือก เพื่อจดัล าดบัทีม เพื่อเขา้ไปแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 
วนัท่ี 3 รอบชิงชนะเลิศ พิธีมอบรางวลัอยา่งเป็นทางการ ถ่ายรูปร่วมกนั ประธานกล่าวปิดงาน 

7. ประเภทของการแข่งขัน  
การแข่งขนั แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
7.1 การแข่งขนัประเภททัว่ไป (Regular Category) แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นอายไุม่เกิน 12 ปี  

รุ่นอายไุม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายไุม่เกิน 19 ปี  
7.2 การแข่งขนัประเภทความคิดสร้างสรรค ์(Open Category) แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นอายไุม่เกิน 

12 ปี รุ่นอายไุม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายไุม่เกิน 19 ปี 
7.3 การแข่งขนัประเภทหุ่นยนตเ์ตะฟุตบอล (WRO  Football) 
7.4 การแข่งขนัประเภททัว่ไป ระดบัมหาวทิยาลยั (Advanced Robotics Challenge)  

    หมายเหตุ: ทีมสามารถส่งเขา้แข่งขนัไดเ้พียงประเภทเดียวเท่านั้น 

8. โควตาตัวแทนแต่ละประเทศ (ตารางโควตาการเขา้แข่งขนั WRO นานาชาติ)  
ผูไ้ดรั้บสิทธ์ิจดัการแข่งขนัของแต่ละประเทศจะส่งจ านวนทีมท่ีชนะการแข่งขนัของแต่ละ

ประเภทไดต้ามตารางโควตา 
จ านวนทีม 
ระดบั

นานาชาติ 

ประเภททัว่ไป 
ประเภท
ความคิด
สร้างสรรค ์

ประเภท
หุ่นยนตเ์ตะ
ฟุตบอล 

ประเภท
ทัว่ไประดบั
มหาวทิยาลยั 

รวม 

 ประถม มธัยมตน้ มธัยมปลาย รวม    
1-19 (Guest) 1 1 1 1 4 
20-50 2* 2 1 1 6 
51-100 1 1 1 3 2 1 9 
101-300 2 2 2 4 3 2 15 
301+ 3 3 3 4 3 3 19 
Host country 4 4 4 5 4 4 25 
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หมายเหตุ (*) สูงสุด 1 ทีมใน 1 กลุ่มอาย ุ

- 1 ทีมควรมีส่วนร่วมใน 1 ประเภทการแข่งขนัดงัน้ี ประเภททัว่ไป ประเภทความคิด
สร้างสรรค ์ประเภทหุ่นยนตเ์ตะฟุตบอล หรือประเภททัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั 

- นกัเรียน 1 คนมีสิทธ์ิร่วมเป็นสมาชิกในทีมใดทีมหน่ึงเท่านั้น 

- ตวัเลขในตารางเป็นตวัเลขสูงสุดส าหรับกลุ่มอายแุละประเภท ไม่สามารถเปล่ียนยา้ย
กลุ่มอายไุด ้ ผูจ้ดัการแข่งขนัระดบันานาชาติอาจลงทะเบียนจ านวนทีมแข่งขนันอ้ยกวา่
ท่ีอนุญาตได ้แต่ไม่สามารถลงทะเบียนจ านวนทีมเกินจ านวนท่ีอนุญาตได ้ 

- หากจ านวนทีมแข่งขนัระดบันานาชาตินอ้ยกวา่ 20 ทีม สูงสุด 4 ทีมจะถูกจดัในแบบ 
Guest team ซ่ึงประเภท Guest team จะไม่ถูกจดัอนัดบั 

9. ประเภทการแข่งขัน 
การแข่งขนัจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกัดงัน้ี  

9.1 ประเภททัว่ไป (Regular Category) 
การแข่งขนัประเภททัว่ไปจะแบ่งเป็น 3 รุ่นไดแ้ก่  รุ่นอายไุม่เกิน 12 ปี รุ่นอายไุม่เกิน 

15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี โดยแต่ละรุ่นจะมีสนามและภารกิจแตกต่างกนัไป ทุกทีมจะมี
เวลาในการประกอบหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรม และทดสอบสนามเป็นเวลา 150 นาที และจะ
ไดล้งแข่งขนัทีมละ 2 รอบ โดยทีมท่ีมีคะแนนดีท่ีสุดในการแข่งขนัจะเป็นผูช้นะ (ในกรณีท่ี
คะแนนเท่ากนัจะนบัเวลาท่ีดีท่ีสุด)  

9.2 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Open  Category)    
การแข่งขนัประเภทความคิดสร้างสรรคจ์ะแบ่งเป็น 3 รุ่น ไดแ้ก่ รุ่นอายไุม่เกิน 12 ปี 

รุ่นอายไุม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายไุม่เกิน 19 ปี  โดยแต่ละทีมจะตอ้งสร้างสรรคโ์ครงงาน ตามโจทยท่ี์
ก าหนดให ้โดยมีหลกัเกณฑใ์นการตดัสินโครงงาน เช่น  แนวคิดของโครงงาน การสัมพนัธ์กบั
โจทยท่ี์ไดรั้บ และการใชง้านไดจ้ริง เป็นตน้ 

9.3 ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล (WRO Football ) 
การแข่งขนัประเภทหุ่นยนตเ์ตะฟุตบอล เป็นการแข่งขนัท่ีผูเ้ขา้แข่งขนั 1 ทีมจะ

ประกอบดว้ย หุ่นยนต ์2 ตวั ไดแ้ก่ หุ่นยนตฝ่์ายรุก และ หุ่นยนตผ์ูรั้กษาประตู โดยการแข่งขนั
จะแบ่งเป็น 2 คร่ึง เวลาคร่ึงละ 5 นาที โดยทีมท่ีท าคะแนนไดดี้ท่ีสุดจะเป็นฝ่ายชนะ  
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9.4 ประเภททัว่ไประดับมหาวิทยาลยั ( Advanced Robotics Category ) 
การแข่งขนัประเภททัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั จะมีสนามและภารกิจ ทุกทีมจะมีเวลาใน

การประกอบหุ่นยนต ์เขียนโปรแกรม และทดสอบสนามเป็นเวลา 150 นาที และไดแ้ข่งขนัทีม
ละ 2 รอบ โดยทีมท่ีจะมีคะแนนดีท่ีสุดในการแข่งขนัจะเป็นผูช้นะ (ในกรณีท่ีคะแนนเท่ากนัจะ
นบัเวลาท่ีดีท่ีสุด)  

           ภาพท่ี1: แผนผงัการแข่งขนั 

 
 

10. วนั เวลา และสถานที่ 
ก าหนดการจดังาน: วนัท่ี 16 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561  
สถานท่ี: ศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จงัหวดั
เชียงใหม่ 

11. ของรางวลัในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
11.1 ถว้ยรางวลัชนะเลิศ จาก “World Robot Olympiad” รางวลัท่ี 1-3 ของการแข่งขนัทั้ง 4 ประเภท 

ทุกรุ่นอายุ 
11.2 ใบประกาศเกียรติคุณ ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บรางวลัท่ี 1-3 ทั้งสมาชิกในทีมและผูค้วบคุมทีม 
11.3 ใบประกาศเกียรติคุณ ส าหรับผูท่ี้ติดอนัดบัท่ี 4-8 ของแต่ละประเภทการแข่งขนั 
11.4 ทุกทีมการแข่งขนัท่ีไดร้างวลัอนัดบัท่ี 1-8 จะไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณยอดเยีย่มรายบุคคล 
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ในปีท่ีผา่นมาประเทศไทยไดส่้งนกัเรียนเขา้แข่งขนั WRO ในระดบันานาชาติและไดรั้บรางวลัดงัน้ี  
ตารางท่ี1: รางวลัในการแข่งขนัหุ่นยนต ์ระดบันานาชาติ ท่ีประเทศไทยไดรั้บ 

WRO 

ปี/ ประเทศ
เจ้าภาพ 

รางวลั 

ประเภท รุ่น ล าดับที ่

2017 ความคิดสร้างสรรค ์ อายไุม่เกิน 12 ปี รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 9 

ประเทศ ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 12 ปี รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 4 

คอสตาริกา ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 12 ปี รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 7 

 ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 12 ปี รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 9 

 ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 19 ปี รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 6 

 ประเภททัว่ไป มหาวทิยาลยั รางวลัท่ี 1 

 ประเภททัว่ไป มหาวทิยาลยั รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 7 

 หุ่นยนตแ์ตะฟุตบอล - รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 4 
2016 
ประเทศ
อินเดีย  
  
  
  

ความคิดสร้างสรรค ์ อายไุม่เกิน 12 ปี รางวลัท่ี 1 

ความคิดสร้างสรรค ์ อายไุม่เกิน 19 ปี  รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 5 

ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 12 ปี รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 4 

ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 15 ปี รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 6 

ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 19 ปี รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 4 

หุ่นยนตแ์ตะฟุตบอล - รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 6 
2015 
ประเทศ
กาตาร์ 

ไม่มีทีมไดรั้บรางวลั 

2014 
สหพนัธรัฐ
รัสเซีย  
  
  
 

ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 19 ปี รางวลัท่ี 1 

ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 19 ปี รางวลัท่ี 2 

ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 15 ปี รางวลัท่ี 2 

ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 15 ปี รางวลัท่ี 3 

หุ่นยนตเ์ตะฟุตบอล - รางวลัชนะเลิศ 

หุ่นยนตเ์ตะฟุตบอล - รางวลัท่ี 2 

ความคิดสร้างสรรค ์ - ยอดเยีย่ม Creative Award  
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WRO 

ปี/ ประเทศ
เจ้าภาพ 

รางวลั 

ประเภท รุ่น รางวลัทีไ่ด้ 
2013 
ประเทศ
อินโดนีเซีย  

ความคิดสร้างสรรค ์ อายไุม่เกิน 19 ปี รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 5 

 ความคิดสร้างสรรค ์ อายไุม่เกิน 15 ปี รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 5 

 ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 19 ปี รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 6 

 ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 19 ปี รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 7 

 หุ่นยนตเ์ตะฟุตบอล - รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 6 

 ประเภทมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 7 

 ความคิดสร้างสรรค ์ อายไุม่เกิน 19 ปี รางวลัพิเศษ Creative Award  
2012 
ประเทศ
มาเลเซีย  
  
  
  
  
  

ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 15 ปี รางวลัท่ี 1 

ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 19 ปี รางวลัชมเชย 

ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 19 ปี รางวลัชมเชย 

ประเภทมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั รางวลัท่ี 1 

หุ่นยนตเ์ตะฟุตบอล - รางวลัท่ี 2 

หุ่นยนตเ์ตะฟุตบอล - รางวลัท่ี 3 

หุ่นยนตเ์ตะฟุตบอล - รางวลัชมเชย 

ความคิดสร้างสรรค ์ - รางวลัชมเชย 
2011 
สหรัฐ
อาหรับ            
เอมิเรตส์ 
  
  
 

หุ่นยนตเ์ตะฟุตบอล - รางวลัท่ี 1 

ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 12 ปี รางวลัท่ี 3 

ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 15 ปี รางวลัท่ี 1 

ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 19 ปี รางวลัท่ี 3 

ความคิดสร้างสรรค ์ อายไุม่เกิน 12 ปี รางวลัท่ี 3 

ความคิดสร้างสรรค ์ อายไุม่เกิน 15 ปี 
ความคิดสร้างสรรค ์               

ยอดเยีย่ม 

หุ่นยนตเ์ตะฟุตบอล อายไุม่เกิน 19 ปี รางวลัเทคนิคยอดเยีย่ม 

ประเภทหุ่นยนตเ์ตะฟุตบอล อายไุม่เกิน 15 ปี รางวลัทีมยอดเยีย่ม 
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WRO 

ปี/ ประเทศ
เจ้าภาพ 

รางวลั 

ประเภท รุ่น ล าดับที ่
2010 
สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 

ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 19 ปี รางวลัท่ี 1 

 ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 15 ปี รางวลัท่ี 3 

 หุ่นยนตเ์ตะฟุตบอล - รางวลัท่ี 2 

 หุ่นยนตเ์ตะฟุตบอล - รางวลัท่ี 3 

 ความคิดสร้างสรรค ์ อายไุม่เกิน 19 ปี รางวลัชมเชย 

 ความคิดสร้างสรรค ์ อายไุม่เกิน 19 ปี รางวลัชมเชย 

 - - รางวลัพิเศษ Judge Award 

 - - รางวลัพิเศษ Judge Award 
2009 
สาธารณรัฐ
เกาหลี  
  

ประเภทความคิดสร้างสรรค ์ อายไุม่เกิน 15 ปี รางวลัยอดเยีย่มพิเศษท่ี 1 

ประเภทความคิดสร้างสรรค ์ อายไุม่เกิน 15 ปี 
รางวลัยอดเยีย่มพิเศษ            
รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 7 

ความคิดสร้างสรรค ์ อายไุม่เกิน 12 ปี รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 7 

ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 12 ปี รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 5 

ประเภททัว่ไป อายไุม่เกิน 19 ปี รางวลัชมเชยล าดบัท่ี 4 
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12. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าแข่งขัน 
12.1 เกณฑ์ก าหนดกลุ่มอายุ 

12.1.1 ระดบัประถมศึกษา: ผูส้มคัรเขา้แข่งขนัตอ้งมีอายไุม่เกิน 12 ปี ในปีท่ีจดัการแข่งขนั 
12.1.2 ระดบัมธัยมศึกษา ตอนตน้: ผูส้มคัรเขา้แข่งขนัตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 ปี ในปีท่ีจดัการ

แข่งขนั 
12.1.3 ระดบัมธัยมศึกษา ตอนปลาย: ผูส้มคัรเขา้แข่งขนัตอ้งมีอายไุม่เกิน 19 ปี ในปีท่ี

จดัการแข่งขนั 
12.1.4 ประเภทหุ่นยนตเ์ตะฟุตบอล: ผูส้มคัรเขา้แข่งขนัตอ้งมีอายุระหวา่ง 10-19 ปี ในปีท่ี

จดัการแข่งขนั 
12.1.5 ระดบัมหาวทิยาลยั: ผูส้มคัรเขา้แข่งขนัตอ้งมีอายุระหวา่ง 17-25 ปี ในปีท่ีจดัการ

แข่งขนั 
หมายเหตุ 
เกณฑก์ าหนดกลุ่มอายน้ีุจะบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัดไปจนถึงการแข่งขนัรอบสุดทา้ยในระดบั
นานาชาติ  ไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรเขา้แข่งขนัท่ีมีอายมุากกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดเขา้ร่วมการ
แข่งขนัโดยเด็ดขาด ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดจะตอ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้
ร่วมแข่งขนัจากประเทศเจา้ภาพเสียก่อน และอาจจะรับการอนุมติั ถา้สมาชิกในทีมมีอายท่ีุ
ถูกตอ้งตามเกณฑก์ าหนดอยา่งนอ้ย 1 คน นกัเรียนนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาหรือระดบั
มหาวทิยาลยั สามารถสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัไดท้ั้งการแข่งขนัประเภททัว่ไป ประเภท
ความคิดสร้างสรรค ์ประเภทหุ่นยนตเ์ตะฟุตบอล และระดบัมหาวทิยาลยั 

12.2 เกณฑ์การก าหนดทมี 

ทีมท่ีสมคัรเขา้แขง่ขนัทุกประเภทการแข่งขนั ทุกคนตอ้งท างานเป็นทีม โดยแต่ละทีมจะ
ประกอบดว้ย ผูค้วบคุมทีม 1 คน และสมาชิกในทีมอีก 2 - 3 คน (ผูค้วบคุมทีม 1 คน และ
สมาชิกในทีม 1 คน ไม่นบัวา่เป็นทีม) 

12.3 คุณสมบัติของผู้ควบคุมทีม 
ในระดบันานาชาติผูค้วบคุมทีมและผูช่้วยจะตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 20 ปีในวนัสมคัรเขา้
แข่งขนัWRO รอบสุดทา้ย และผูค้วบคุมทีม 1 คนสามารถดูแลทีมไดม้ากกวา่ 1 ทีม 
อยา่งไรก็ดี แต่ละทีมควรมีผูใ้หญ่ดูแล ซ่ึงอาจเป็นผูค้วบคุมทีมหรือผูช่้วยผูค้วบคุมทีมก็ได ้ 
ผูค้วบคุมทีม สามารถใหค้  าแนะน า ใหค้  าปรึกษานกัเรียนได ้แต่การเตรียมการแข่งขนัและ
ผลงานทั้งหมดตอ้งด าเนินการโดยสมาชิกในทีมเท่านั้น 
 



      โครงการแข่งขนัโอลิมปิกหุ่นยนต ์ระดบันานาชาติ  ประจ าปี 2561  (World Robot Olympiad 2018)                                          
13 

 

13. งบประมาณ 

รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

ค่าสถานท่ี (รวมค่าเช่า และตกแต่งสถานท่ี) 1,400,000 

ค่าจา้งออแกไนเซอร์ 10,000,000 

ค่าส่ือประชาสัมพนัธ์  3,000,000 

ค่าโรงแรมท่ีพกั 7,500,000 

ค่ารถรับ – ส่ง  2,000,000 

ค่าอาหาร 3,500,000 

ค่าอุปกรณ์การแข่งขนั  3,000,000 

ค่าจา้งคณะกรรมการ และ Staff   2,000,000 

เงินส ารองจ่าย 3,000,000 

ค่าด าเนินการอ่ืนๆ 2,000,000 
รวมทั้งส้ินประมาณ 37.4 ล้านบาท 

 
14. หน่วยงานทีใ่ห้การสนับสนุนโครงการแข่งขัน โอลมิปิกหุ่นยนต์ 2018                                                                                          
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15. รายละเอยีดโครงการและการแข่งขัน 
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดท้าง www.wro2018.org 

16. ผู้ประสานงานโครงการ  
บริษทั แกมมาโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 

 


