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กติกา “หุ่นยนต์อาชีวศึกษา บริการทางการแพทย์” 

(VEC Medical Transportation Robots)  

……………………………………………………………………….. 

๑. หลักการ  

 ในสถาวะการณ์ ปัจจุบัน “นวัตกรรมหุ่นยนต์ไทย”  ในสถานการณ์ สู้ภัยโควิด-19 ได้มีการพัฒนา
รูปแบบการท างานในหลายหน่วยงานซึ่งเป็นสถานพยาบาลทางด้านการแพทย์ด้วยการใช้หุ่นยนต์ท างานแทน
บุคลากรทางด้านการแพทย์โดยหุ่นยนต์นั้น สามารถน าไปปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันนอกจากทีมแพทย์และพยาบาลท่ีท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนแนวหน้าในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยและยังมีเจ้าหน้าท่ีบางส่วนท่ีท าหน้าท่ีสนับสนุนการท างานของแพทย์ ท่ีต้องตกอยู่ในภาวะ
เส่ียงต่อการติดเช้ือโควิด-19 เช่นกัน เช่นพนักงานท าความสะอาดและเจ้าหน้าท่ีส่งอาหาร ท าให้เกิดแนวคิด
การใช้หุ่นยนต์เข้าไปท าหน้าท่ีดังกล่าวแทนมนุษย์ เพื่อลดความเส่ียงในการติดเช้ือจากการท างาน ท่ีผ่านมามี
นักวิจัยชาวจีนได้ถ่ายทอดประสบการณ์การรับมือกับโควิด-19  ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มีการแนะน าให้
ประเทศต่าง ๆ  ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าหุ่นยนต์  มาใช้ช่วยสังคมในด้านต่าง ๆ อาทิ Social Robot 
เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพจิตท่ีอาจจะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในสภาวการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือการน าหุ่นยนต์มาช่วยคัดกรอง
คนเข้าประเทศ ปัจจุบันหุ่นยนต์หลายแบบได้ถูกน าไปทดลองใช้ท่ีประเทศจีน อย่างไรก็ตามในประเทศไทย
ขณะนี้ได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการบริการทางการแพทย์ เตรียมน าไปใช้รับมือกับโควิด -19 ท่ีก าลัง
ระบาดท้ังในปัจจุบันและในอนาคต  

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงก าหนดให้นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสถานศึกษา
อาชีวศึกษาท่ัวประเทศ ท าการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมหุ่นยนต์ท่ีใช้งานด้านการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อ
มุ่งหวังจะน าไปใช้ประโยชน์ในสถานพยาบาล เพื่อท างานแทนมนุษย์ท่ีเป็นบุคลาการทางการแพทย์ ต่อไป  



 

๒. แนวความคิด  

 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ ขณะนี้สามารถใช้งานได้แล้ว 3 รูปแบบ 

ประกอบด้วย  

1) หุ่นยนต์เคล่ือนท่ีอัตโนมัติ : ใช้ส าหรับการขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์  ส าหรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วย 

สามารถบรรจุถาดอาหารในคราวเดียว มีระบบฟอกอากาศและฆ่าเช้ือไวรัสตลอดการปฏิบัติงาน 

2) หุ่นยนต์บริการติดต้ังจอแสดงผล : เป็นหุ่นยนต์ท่ีสามารถแสดงข้อมูลการรักษา หรือผลการตรวจ ท่ี

เช่ือมโยงข้อมูลกับระบบของโรงพยาบาล โดยแพทย์สามารถควบคุมทางไกลจากห้องควบคุมส่วนกลาง 

ให้หุ่นยนต์เคล่ือนท่ีไปยังต าแหน่งเป้าหมาย มีกล้องถ่ายความร้อนเพื่อจับอุณหภูมิร่างกายช่วยให้

แพทย์สามารถตรวจอาการจากสภาพภายนอกของผู้ป่วย อาทิ ตา ล้ิน ได้จากระยะไกล รวมถึง

สามารถสนทนาโต้ตอบกับผู้ป่วยได้ โดยใช้แบบวิดีโอคอล  

3) หุ่นยนต์ส่งยาและอาหารเฉพาะจุด : เป็นหุ่นยนต์ท่ีสามารถเคล่ือนท่ีไปยังต าแหน่งเป้าหมายได้

อัตโนมัติ โดยการควบคุมทางไกล ผู้ป่วยสามารถพูดกับหุ่นยนต์เพื่อเรียกแพทย์หรือพยาบาลได้  

 

 
 



โดยหุ่นยนต์ท้ัง 3 รูปแบบนี้ เป็นชุดระบบหุ่นยนต์ท่ีช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เป็นการช่วยสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย 

COVID-19 ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดีในการท างานร่วมกับมนุษย์

เพื่อช่วยลดการสัมผัสผู้ป่วยติดเช้ือ สามารถใช้ในการติดตามคนไข้บนหอผู้ป่วย ใช้ในการดูแลและการ

พยาบาล ใช้ขนส่งอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ยา ส่ิงเหล่านี้ คือเหตุผลความส าคัญ

และความจ าเป็นเร่งด่วนของการท่ีต้องน าหุ่นยนต์เข้ามาช่วยงานมากขึ้น เพื่อลดความเส่ียงและช่วย

แบ่งเบาภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์  

 ในการคัดเลือกหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ นั้นทีมผู้ประดิษฐ์คิดค้นจากสถานศึกษา       

ต้องสร้างหุ่นยนต์จ านวน 1 ตัวให้มีคุณสมบัติพิเศษของหุ่นยนต์ โดยสามารถบังคับแบบไร้สายจากห้อง

จ่ายยา ไปยังเตียงของผู้ป่วย โดยการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ ไปยังห้องผู้ป่วยรวมจ านวน 4 เตียง และ

ห้องพิเศษจ านวน 1 เตียง โดยต้องท าการหลบหลีกส่ิงกีดขวางและจอดยังจุดท่ีก าหนด และผู้ป่วยจะ

ท าการรับยาและวัดอุณหภูมิจากหุ่นยนต์ โดยผู้บังคับต้องทราบถึงอุณหภูมิของผู้ป่วยท่ีรับยา และ

เคล่ือนท่ีกลับมายังจุดเริ่มต้นได้ส าเร็จภายในเวลา 5 นาทีได้ กรรมการจะนับคะแนนและน าคะแนน 

มารวมกัน ทีมท่ีมีคะแนนสูงสุดภายในกลุ่มจะได้เข้ารอบไปคัดเลือกรอบท่ี 2 รองรองชนะเลิศและรอบ

ชิงชนะเลิศ ซึ่งแต่ละทีมเป็นการคัดเลือกกับตัวเอง หุ่นยนต์ทีมใด สามารถท าภารกิจได้ส าเร็จและ

ให้บริการทางการแพทย์ได้ดีกว่าจะเป็นผู้ชนะการคัดเลือก 

 

 

 หุ่นยนต์ให้บริการทางการแพทย์ (Medical Transportation Robot) จึงเป็นการน าเทคโนโลยีมาประ
ยุกช์ใช้ โดยให้นักเรียนนักศึกษาจัดท าหุ่นยนต์ท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีน าส่งยาและวัดอุณหภูมิจากจุดจ่ายยาไป
ยังเตียงผู้ป่วยห้องรวมจ านวน 4 เตียง และห้องพิเศษ (VIP) จ านวน 1 เตียง โดยหุ่นยนต์ท่ีออกแบบต้องเป็นไป
ตามลักษณะของหุ่นยนต์ท่ีระบุในกติกาต้องไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ต่อทรัพย์สินและส่ิงแวดล้อม 
 ในการจัดการคัดเลือก Medical Transportation Robot ทางผู้จัดการคัดเลือกมีความหวังว่าใน
อนาคตอันใกล้เยาวชนอาชีวศึกษาไทยจะเป็นแรงขับเคล่ือนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้สามารถน าไปประยุก ต์ใช้ใน
งานด้านการแพทย์ ภาคธุรกิจขนาดย่อย ภาคครัวเรือน  เพื่อผลักดันสังคมแห่งนวัตกรรมให้มีความสร้างสรรค์
และเข้าถึงได้  
 



๓. ข้อก าหนดทั่วไป / หลักการ 
 เป็นการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์โดยใช้เทคโนโลยีและการท างานแบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในการขนส่ง
เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และอาหาร ให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าท่ีภายในโรงพยาบาล  
 นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาจัดท าหุ่นยนต์บังคับด้วยรีโมทไร้สาย ท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีน าส่งยาจาก
จุดจ่ายยาไปยังเตียงผู้ป่วยห้องรวมจ านวน 4 เตียง และห้องพิเศษ (VIP) จ านวน 1 เตียง โดยหุ่นยนต์ท่ี
ออกแบบจะต้องเป็นไปตามลักษณะของหุ่นยนต์ท่ีระบุในกติกาจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ต่อทรัพย์สิน
และส่ิงแวดล้อม 
 
๔. วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑ เพื่อสร้างหุ่นยนต์ให้บริการทางการแพทย์  
 ๔.๒ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างหุ่นยนต์ให้บริการทางการแพทย์ 
 ๔.๓ เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกหุ่นยนต์ให้บริการทางการแพทย์ 
 ๔.๔  เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ตามแผนยุทธศาตรหุ่นยนต์และขับเคล่ือนระบบอัตโนมัติในแนวทางไทยแลนด์ 4.0  
 
๕. การคัดเลือก / การประกวด 
 ๕.๑ ใช้หุ่นยนต์บังคับด้วยรีโมทไร้สายจ านวน 1 ตัว  ส าหรับการคัดเลือก    
 ๕.๒ หุ่นยนต์ไม่สามารถแยกร่างเป็นชุดย่อยหรือเช่ือมต่อด้วยสายยืดหยุ่น 
 ๕.๓ หุ่นยนต์ท่ีส่งเข้าร่วมการคัดเลือกต้องได้รับการพัฒนาโดยสมาชิกในทีมท่ีมาจากสถาบันการศึกษา
เดียวกันเท่านั้น  
 ๕.๔ ไม่อนุญาตให้สมาชิกในทีมติดต้ังอุปกรณ์อื่นใดในบริเวณสนามการคัดเลือกยกเว้นหุ่นยนต์และ
อะไหล่ส าหรับใช้ในการคัดเลือก  
 ๕.๕ เป็นการคัดเลือกครั้งละ 1 ทีม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพการท าคะแนนของหุ่นยนต์ ซึ่งต้องมี
ความแม่นย าในการบังคับหลบหลีกส่ิงกีดขวาง และไปส่งยา เวชภัณฑ์หรืออาหารท่ีห้องพักผู้ป่วยรวมจ านวน 4 
เตียงและห้องพักผู้ป่วยพิเศษ (ห้อง VIP) จ านวน 1 เตียง โดยผู้ป่วยสามารถวัดอุณหภูมิจากตัวหุ่นยนต์ท่ีติดต้ัง
เครื่องวัดอุณหภูมิได้     
 ๕.๖ ห้องควบคุม (ห้องจ่ายยา)  จะเป็นห้องท่ีมีกระจกอยู่ด้านหน้า และด้านข้าง สามารถมองเห็นข้าง
นอกได้      
 
 ๖. ภารกิจ / คุณสมบัติของหุ่นยนต์ / คุณลักษณะของหุ่นยนต์ 
 ๖.๑  ภารกิจ  
   หุ่นยนต์จะถูกน าไปวางยังห้องคอนควบคุม (ห้องจ่ายยา)  โดย ผู้บังคับหุ่นยนต์ท าหน้าบังคับหุ่นยนต์ 
ท่ีมีถาดยาจ านวน 5 ถาด ออกจากห้องจ่ายยาและน าถาดยาไปส่งยาให้ผู้ป่วยท่ีอยู่บนเตียงผู้ป่วย โดยหุ่นยนต์
ต้องหยุดท่ีจุดให้หุ่นยนต์หยุด ในกรอบขนาด 80 x 80 เซนติเมตร  เพื่อให้ผู้ป่วยรับยาจากหุ่นยนต์ โดยการรับ
ยาจากหุ่นยนต์ ผู้ป่วยต้องท าการวัดอุณหภูมิก่อนการรับยาทุกครั้ง (หุ่นยนต์ต้องมีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิติดต้ัง



ภายในตัวหุ่นยนต์ทุกตัว)  โดยผู้คอนบังคับ จะต้องสามารถรู้ข้อมูลอุณหภูมิของผู้ป่วยท่ีวัดอุณหภูมิจากหุ่นยนต์ 
ด้วยวิธีการใดก็ได้ และจะต้องจดบันทึกอุณหภูมิของผู้ป่วยท่ีรับยาจากหุ่นยนต์ได้  และจะปฏิบัติภารกิจในการ
วัดอุณหภูมิและจ่ายยาให้ผู้ป่วยจ านวน 5 เตียงให้เสร็จส้ินภายในเวลา 5 นาที   
 
 ๖.๒ คุณสมบัติและคุณลักษณะของหุ่นยนต์   

๖.๒.๑ หุ่นยนต์ต้องมีขนาดความกว้าง x ยาว ไม่เกิน 60 X  60 เซนติเมตร และมีความสูงไม่เกิน 
100 เซนติเมตร 
๖.๒.๒ แบตเตอรี่ไม่อนุญาตให้เกิน 24 โวลต์ โดยวัดจากแบตเตอรี่ (ห้ามใช้แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว
กรด)   
๖.๒.๓ หุ่นยนต์ต้องบังคับแบบไร้สายพร้อมกล้องเพื่อดูด้านหน้าของหุ่นยนต์ ในการบังคับ   
๖.๒.๔ ห้ามน าแหล่งพลังงานท่ีพิจารณาดูแล้วมีอันตรายมาใช้งาน  
๖.๒.๕ หุ่นยนต์ต้องติดต้ังสวิตช์ฉุกเฉิน (Emergency Switch)  
๖.๒.๖ หุ่นยนต์ต้องติดต้ังเครื่องวัดอุณหภูมิไว้ที่ตัวหุ่นยนต์เพื่อท าการวัดอุณหภูมิผู้ป่วย  
๖.๒.๗ หุ่นยนต์ท่ีออกแบบต้องสามารถเห็นถาดยาและเวชภัณฑ์ได้ และ สามารถบรรจุถาดยา
และเวชภัณฑ์ได้สะดวกต่อการใช้งาน 

 
๗. สนามและวัตถุที่ใช้ในการคัดเลือก 

 



หมายเหตุ : ทีมหุ่นยนต์ที่มีการน าเสนอแบบเต็มรูปแบบและหุ่นยนต์มีความสมบูรณ์ท างานได้เป็นไป
ตามกติกาที่ก าหนด จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ โดยสนามต้องเป็นไปตามรายละเอียดสนามและ
การให้คะแนน  (ออนไลน์) ดังรูปภาพข้อ ๑๓ 

 รูปแบบสนาม  (ออนไลน)์ 
 ๗.๑ ถาดใส่ยา มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง  128 x 217 x 12 มิลลิเมตร ติดหมายเลขถาด 1 – 5  
 ๗.๒ ขนาดกล่องยา 
  ๗.๒.๑ ยาแบบใส่ถ้วยไอโอดีน ขนาด 2 ออนซ ์
  ๗.๒.๒ ยาแบบใส่ขวดน้ าขนาด 60 ซีซี    
 ๗.๓ ขอบสนามสามารถใช้  กระดาษกาว แทนได้    
 ๗.๔ ห้องพิเศษ (VIP) จะมีประตูกว้าง 80 เซนติเมตร (ไม่มีประตูปิด) และมีธรณีประตู กว้าง  10 
เซ็นติเมตร ยาว 80 เซ็นติเมตร 
 ๗.๕  ห้องควบคุม(ห้องจ่ายยา) จะเป็นห้องขนาด 3 เมตร x 3 เมตร โดยใช้กระดาษกาวท าเขตของ
ห้องได้ โดยมีประตูทางออกกว้าง 80 เซนติเมตร (ไม่มีประตูปิด) 

๗.๖ จุดหยุดส่งยามีความกว้างขนาด  80 x 80 เซนติเมตร โดยใช้กระดาษกาวท าเส้นได้  
 
๘. สมาชิกทีมหุ่นยนต์ 
 ๘.๑ สมาชิกในทีมจ านวน 10 คน ประกอบด้วย นกัศึกษาระดับ ปวช. หรือ นักศึกษาระดับ ปวส.  ไม่
จ ากัดสาขาวิชา 
 ๘.๒ ครูท่ีปรึกษา จ านวน 5 คน   
 
๙. รูปแบบการจัดการคัดเลือก  
     ๙.๑ การคัดเลือกในรอบแรก ( 40 ทีม) 
 ๙.๑.๑ แบบฟอร์มการส่งเอกสาร Conceptual Drawing และไฟล์วิดีโอน าเสนอสาธิตการท างานของ
หุ่นยนต์   ประกอบด้วย  
 ๑) ช่ือทีมหุ่นยนต์ พร้อมรูปภาพนิ่งแสดงด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน 
 ๒) คุณลักษณะท่ัวไปของหุ่นยนต์ 
 ๓) คุณลักษณะเฉพาะของหุ่นยนต์ 
 ๔) คุณลักษณะทางด้านเทคนิคของหุ่นยนต์  
 ๕) ความสามารถในการท างานของหุ่นยนต์ (ขีดความสามารถในการท างานตามภารกิจ 
 ๖) ความสามารถในการท าคะแนนแต่ละจุด  การท าคะแนนอย่างต่อเนื่องภายในเวลาไม่เกิน ๕ 
นาท่ีต่อทีม 
 ๗) ให้ท าการบันทึกส่งฟล์วิดีโอ ไม่ต่ ากว่า HD (720p) พร้อมอัพโหลดวีดีโอและเอกสารน าเสนอ
ผลงาน พร้อมส่งลิงค์และรายละเอียดของทีมหุ่นยนต์มายัง google Form ตามลิงค์ https://bit.ly/38OdTvc 
มายังประธานเจ้าภาพหลัก (วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด)โดยไม่มีการตัดต่อภาพ (หากพบมีการตัดต่อภาพในไฟล์
วิดีโอภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์)  ก าหนดส่งในวันท่ี ๑๔ – ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
 

https://bit.ly/38OdTvc


หมายเหตุ: การคัดเลือก Audition offline  เปน็การให้ทีมหุ่นยนต์บันทึกการถ่ายท าเป็นไฟล์ วีดีโอ 
ณ สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๕ นาที พร้อมกันตามวัน เวลาที่คณะกรรมการก าหนด จ านวน ๒ รอบ  

 ๙.๑.๒ คัดเลือกหุ่นยนต์ เข้าสู่การคัดเลือกระดับชาติ  ซึ่งคณะกรรมการตัดสิน จะพิจารณาคัดเลือก
ทีมหุ่นยนต์ท่ีมีคะแนนดีท่ีสุด กติกาละ ๖ ทีม เพื่อคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศอาชีวศึกษาต่อไป 
     ๙.๒ การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ "สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" (จ านวน ๖ ทีม) 
 การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ "สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา"ประจ าปีพุทธศักราช 
๒๕๖๔ ก าหนดจัดการคัดเลือก ระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ จะด าเนินการ 
คัดเลือกแบบ Audition Offline โดย 
 (๑) ก าหนดให้ทุกทีมส าแดงการ Audition Offline ภายในเวลาท่ีก าหนดใน ๓ นาที 
 (๒) สนามในการคัดเลือกแบบ Audition Offline ตามรายละเอียดสนามและการให้คะแนน  
(ออนไลน)์ ดังรูปภาพข้อ ๑๓ 
 (๓) ทุกทีมท่ีเข้าการคัดเลือกหุ่นยนต์ท้ัง ๖ ทีมต้องเตรียมสนามและ อุปกรณ์เอง ณ สถานศึกษาของ 
หุ่นยนต์ท่ีผ่านการคัดเลือก โดยอุปกรณ์หลักในการท าคะแนนทางเจ้าหลักจัดหา 
 (๔) แต่ละทีมท่ีคัดเลือก จะมีคณะกรรมการตัดสินสักขีพยานระดับชาติ เดินทางไปเป็น 
กรรมการสักขีพยาน เพื่อก ากับควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของหุ่นยนต์ให้เป็นไปตามกติกา สถานศึกษา
ทีมละ ๑ – ๒ คน 
 
 
 
๑๐. การให้คะแนน  

คะแนนเต็ม ๔๕๐ คะแนน  
๑๐.๑ เอกสาร Conceptual Drawing จากข้อ ๙.๑.๑ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
๑๐.๒ ไฟล์วิดีโอ คะแนนเต็ม ๔๐๐ คะแนน รายละเอียดดังนี ้

 ๑๐.๒.๑ เตียงห้องคนไข้รวม หมายเลข ๑ – ๔  ท าภารกิจโดยส่งยาใหค้นไข้รับยาจากหุ่นยนต์
ได้ส าเร็จได้เตียงละ  ๕๐ คะแนน  และสามารถวัดอุณหภูมิมาแสดงท่ีห้องคอนควบคุมได้คะแนน ๒๐ คะแนน  
รวม ๒๘๐ คะแนน  มือท าภารกิจเสร็จให้กลับมารับยาท่ีห้องจ่ายยา   
 ๑๐.๒.๑ เตียงห้องคนไข้พิเศษ (VIP) หมายเลข ๕โดยส่งยาให้คนไข้รับยาจากหุ่นยนต์ได้ส าเร็จ
ได้เตียงละ  ๕๐ คะแนน  และสามารถวัดอุณหภูมิมาแสดงท่ีห้องควบคุมได้คะแนน ๒๐ คะแนน รวม ๗๐ 
คะแนน  
 ๑๐.๒.๓ หุ่นยนต์ท่ีสามารถกลับมายังจุดเริ่มต้นจะได้คะแนน ๕๐ คะแนน  
 ๑๐.๒.๔  การหักคะแนน  
  ๑) กรณีท่ีหุ่นยนต์ขนส่งโดนส่ิงกีดขวางจะถูกตัดคะแนน ครั้งละ ๑๐ คะแนน 
  ๒) กรณีหุ่นยนต์ชนประตูจะถูกตัดคะแนนครั้งละ  ๑๐ คะแนน  
  ๓) กรณีท่ีหุ่นยนต์ชนตู้หัวเตียงจะถูกตัดคะแนนครั้งละ ๑๐ คะแนน  
  ๔) กรณีชนเตียงผู้ป่วยจะถูกตัดคะแนนครั้งละ๑๐คะแนน  
  ๕) กรณีท่ีถาดบรรจุยา หรือ ขวดใส่ยาตกจากหุ่นยนต์ จะถูกตัดคะแนน ครั้งละ ๑๐ คะแนน 
 



๑๑. การตัดสิน 
 ๑๑.๑ ทีมท่ีท าคะแนนได้สูงสุด 
 ๑๑.๒ ในกรณีท่ีคะแนนเท่ากัน ทีมท่ีชนะจะพิจารณาคะแนนตามล าดับดังนี้  
  ๑)  ทีมท่ีท าเวลาได้น้อยท่ีสุด 
  ๒) ทีมท่ีหุ่นยนต์มีน้ าหนักน้อยกว่าคู่แข่ง 
๑๒. รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดเลือก  

๑๒.๑ ถาดใส่ยา มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ๑๒๘ x ๒๑๗ x ๑๒ มิลลิเมตร ติดหมายเลขถาด ๑ – ๕  

 
๑๒.๒ ขนาดกล่องยา 

  ๑) ยาแบบใส่ถ้วยไอโอดีน ๒ ออนซ ์

 
  ๒) ยาน้ าเนสท์เล่ ขนาด 0.33 ลิตร  

      
 
 ใน ถาดยาห้องคนไข้รวม  มีขวดน้ าเนสท์เล่ ขนาด 0.33 ลิตร  1 ขวด ถ้วยยาไอโอดีน 2 ออนช์ 1 ถ้วย  
จ านวน 4 ถาด 
 ในถาดยาห้อง (VIP) มีขวดน้ าเนสท์เล่ ขนาด 0.33 ลิตร  1 ขวด  และ นม 1 กล่อง ถ้วยยาไอโอดีน 2 
ออนช์ 1 ถ้วย  จ านวน 1 ถาด 
 ๑๒.๓ อุปสรรคใช้เก้าอีหัวกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 35 เซ็นติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 35 
เซ็นติเมตร  

            
 



 
๑๓. รายละเอียดสนามและการให้คะแนน  (ออนไลน์) 
 

 
 
 
 
คะแนนเต็ม 400 คะแนน  

 ๑๓.๑ เตียงห้องคนไข้รวม หมายเลข ๑ – ๔  ท าภารกิจโดยส่งยาให้คนไข้รับยาจากหุ่นยนต์ได้ส าเร็จ
ได้เตียงละ  ๕๐ คะแนน  และสามารถวัดอุณหภูมิมาแสดงท่ีห้องควบคุมได้คะแนน ๒๐ คะแนน  รวม ๒๘๐ 
คะแนน  
 ๑๓.๒ เตียงห้องคนไข้พิเศษ (VIP) หมายเลข ๕ โดยส่งยาให้คนไข้รับยาจากหุ่นยนต์ได้ส าเร็จได้เตียง
ละ  ๕๐ คะแนน  และสามารถวัดอุณหภูมิมาแสดงท่ีห้องควบคุมได้คะแนน ๒๐ คะแนน รวม ๗๐คะแนน  
 ๑๓.๓ หุ่นยนต์ท่ีสามารถกลับมายังจุดเริ่มต้นจะได้คะแนน ๕๐ คะแนน  
 
 

พืน้ท่ีคนบงัคบัหุ่นยนต ์หา้ม

เดนิออกจากพืน้บงัคบั

หุ่นยนต ์

ต าแหน่งคนไข้

(นกัศกึษา) 

ต าแหน่งคนไข้

(นกัศกึษา) 
ต าแหน่งคนไข้

(นกัศกึษา) 

ต าแหน่งคนไข้

(นกัศกึษา) 

ต าแหน่งคนไข้

(นกัศกึษา) 



ต าแหน่งติดต้ังกล้องตัวที่ 1 ถ่ายภาพ

เคลื่อนไหวหุ่นยนต์ เพื่อให้มองเห็นภาพทั้ง

สนาม 

ต าแหน่งติดต้ังกล้องตัวที่ 2 ถ่ายภาพ

อุณหภูมิ หน้าจอควบคุมภายในห้องจ่ายยา 

 ๑๓.๔  การหักคะแนน  
  ๑) กรณีท่ีหุ่นยนต์ขนส่งโดนส่ิงกีดขวางจะถูกตัดคะแนน ครั้งละ ๑๐ คะแนน 
  ๒) กรณีหุ่นยนต์ชนประตูจะถูกตัดคะแนนครั้งละ ๑๐ คะแนน   
  ๓) กรณีท่ีถาดบรรจุยา หรือ ขวดใส่ยาตกจากหุ่นยนต์ จะถูกตัดคะแนน ครั้งละ ๑๐ คะแนน 

* หมายเหตุ ห้องพิเศษ (VIP) จะมี ธรณีประตู ดังรูป 

 
 
หมายเหตุ มุมมองที่ใช้ในการถ่ายวีดีโอการน าเสนอผลงาน  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบน าเสนอผลงานหุ่นยนต์ บริการทางการแพทย ์อาชีวศึกษา   

ประจ าปีพุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทีมหุ่นยนต์ 

๑.๑ ช่ือทีม.................................................................สถานศึกษา............................................ 

ช่ือครูท่ีปรึกษา 

๑.  ...................................................................................... (หัวหน้าทีม) เบอร์โทร...................... 

๒.  ...................................................................................... ผู้ช่วยหัวหน้าทีม 

๓.  ...................................................................................... ผู้ควบคุมทีม 

๔.  ...................................................................................... ผู้ประสานงานทีม 

๕.  ...................................................................................... (ผู้อ านวยการ) ผู้สนับสนุนทีม 

๑.๒ ช่ือนักเรียน นักศึกษา ผู้สร้างหุ่นยนต์ 

๑. ...................................................................................... (หัวหน้าทีม) เบอร์โทร...................... 

๒. ...................................................................................................    

๓. ...................................................................................................    

๔. ................................................................................................... 

๕. ...................................................................................................    

๖. ...................................................................................................    

๗. ...................................................................................................    

๘. ……………………………………………………………………………………….. 

๙. ……………………………………………………………………………………….. 

๑๐. ……………………………………………………………………………………….. 



๑.๓ รูปภาพของหุ่นยนต์ 

ภาพด้านหน้า (๒ คะแนน) 

 

 

 

 

 

ภาพด้านหลัง (๒ คะแนน) 

 

 

 

 

 

ภาพด้านซ้าย (๒ คะแนน) 

 

 

 

 

 

ภาพด้านขวา (๒ คะแนน) 

 

 

 

 



ตอนที่ 2 ข้อมูลคุณลักษณะทั่วไปของหุ่นยนต์  

 

ข้อ รายละเอียด ภาพประกอบ 

1. ขนาดของหุ่นยนต์ (๒ คะแนน)  

 

 

 

2. แบตเตอร์ท่ีใช้งาน (๒ คะแนน)   

 

 

3. การบังคับหุ่นยนต์ (๒ คะแนน)   

 

 

4. การติดต้ังสวิตช์ฉุกเฉิน (๒ 
คะแนน) 

  

 

 

 

5. การติดต้ังตัววัดอุณหภูมิ (๒ 
คะแนน) 

  

 

 

 

6. การออกแบบการวางถาดยา
และเวชภัณฑ์ (๒ คะแนน) 
 

  

 

 

 
 



ตอนที่ 3 ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของหุ่นยนต์ (๕ คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 4 ข้อมูลคุณลักษณะทางด้านเทคนิคของหุ่นยนต์ (๕ คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 5 ความสามารถในการท างานของหุ่นยนต์ (ขีดความสามารถในการท างานตามภารกิจ) (๑๐ คะแนน) 

อธิบายความสามารถในการท างานของหุ่นยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนที่ 6 ความสามารถในการท าคะแนนแต่ละจุด  การท าคะแนนอย่างต่อเนื่องภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาที่ต่อทีม (๔๐๐

คะแนน)  

หมายเหตุ ให้แนบลิงค์วีดีโอ ในแบบฟอร์ม Google Form ในข้อ ๙ วงเล็บ ๗ ( ตามลิงค์ https://bit.ly/38OdTvc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/38OdTvc


 

ตอนที่ 7  แสดงรายละเอียดของการใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ (เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ) (๑๐ คะแนน) 

รายการวัสดุท่ีใช้ท าหุ่นยนต์ พร้อมราคา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับรอง ……………………………………………………… หัวหน้าครูที่ปรกึษาทีมหุ่นยนต์ 



                                     (                                      ) 


