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ปัจจุบันประเทศไทยก าลังปรับเปลี ่ยนเทคโนโลยี เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของกระบวนการผลิตด้วยแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (Fully Automation) ท าให้เกิด
ความสม ่าเสมอในการท างานมากกว่ามนุษย์และท างานอย่างแม่นย าได้ดีกว่า  และสามารถยกระดับสู่การเป็น
โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ที่สามารถผลิตสินค้าตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า คุณภาพสูง 
ต้นทุนต ่า แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตเทคโนโลยีก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ ท าให้เกิด 
การปรับเปลี ่ยนจากภาคอุตสาหกรรม 4.0 เป็นภาคอุตสาหกรรม 5.0 (Industry 5.0) เพื ่อต้องสนอง 
ความต้องการที่ต่อยอดมาจากภาคอุตสาหกรรม 4.0  โดยเฉพาะความต้องการที่จะต้องใช้งานมนุษย์ท างาน
ร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Human-Robot Collaboration) และหาจุดสมดุลของกลไกการผลิต 
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการปรับเปลี่ยนการผลิตแบบยืดหยุ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งความต้องการเหล่านี้ จึงเป็นที่มาถึงแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม 5.0 ( Industry 5.0) ในอนาคตอีก 15 
ปีข้างหน้า ที่ประเทศไทยจะต้องมีการเตรียมตัวพัฒนาบุลคลากรและเทคโนโลยีเพ่ือก้าวเข้าสู่ยุค Industry 5.0 
โดยองค์ประกอบของการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 5.0 มีหลากหลาย เช่น หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
(Robot and Automation) อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ ่ง ( Internet of Things: IoT) เทคโนโลยีเสมือนจริง 
(Virtual Reality: VR) เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality: AR) เทคโนโลยีความจริงผสม 
(Mixed Reality) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หรือ เทคโนโลยีใช้หน่วยประมวลผล
ในคลาวด์ (Cloud and Edge Computing) เป็นต้น โดยรูปแบบแนวคิดของการการบูรณาการเทคโนโลยี 
ส าหรับโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 5.0 (Industry 5.0) ในอนาคตอีก 15 



 

 

ปี อาจจะเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างข้อมูลวัตถุทางกายภาพ (Physical) และ
ข้อมูลในโลกดิจิทัล (Digital) เข้าไว้ด้วยกัน หรือที่เรียกว่า “Digital Twins” รวมเข้ากับส่งเสริมการต่อยอด 
การใช้ประโยชน์ Digital Twins ร่วมกับการสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้า
ด้วยกัน หรือเรียกว่า “จักรวาลนฤมิต (Metaverse)” ที่สามารถให้ผู้ใช้งานระบบได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
ระบบโรงงานอัจฉริยะ ท าให้เกิดเป็นสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลของโลกแห่งความจริง
และเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับระบบโรงงานอัจฉริยะ (Metaverse for Smart Factory) เสมือนว่าก าลัง
ปฏิบัติงานอยู่ที ่หน้างาน และสามารถรับข้อมูลการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงานได้แบบทันที  
(Real Time) 

การแข่งขัน Metaverse for Smart Factory Contest 2022 ครั ้งนี ้  ถ ือเป็นการแข่งขันที ่ม ีการใช้งาน
เทคโนโลยีที ่มีการเชื ่อมโยงระหว่างระบบอัตโนมัติและโลกเสมือนจริงครั ้งแรกในประเทศไทย เพื ่อเป็น 
การพัฒนาบุคลากรและระบบต้นแบบของอุตสาหกรรม 5.0  การแข่งขันนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ น าเสนอแนวคิดในการออกแบบและโปรแกรมการจ าลองการท างานของโรงงานอัจฉริยะ
ร่วมกับระบบจัดเรียงของระยะไกล (TeleSorting System)  โดยทางผู้จัดการแข่งขันได้เตรียมระบบจัดเรียง
ของระยะไกล (TeleSorting System) ไว้ให้ใช้งาน ประกอบไปด้วย ชุดสายพานการจัดเรียงของ, คู่มือการใช้
งาน, API, Dashboard, และ Live Streaming  ระบบนี้รองรับให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าถึงข้อมูลและควบคุม
อุปกรณ์จริงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   



 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

1. บุคคลทั่วไป ไม่จ ากัดระดับการศึกษา และไม่จ ากัดอายุ 
2. มีความรับผิดชอบ มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม สามารถพัฒนาผลงานร่วมกับสมาชิกในทีม และน าเสนอผลงาน

ต่อผู้อื่นหรือคณะกรรมการได ้
3. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าไปต่อยอดพัฒนาผลงานได้ 
4. ภายหลังจบการแข่งขัน ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  แต่อนุญาตให้ผู้จัดการแข่งขัน

สามารถ จัดเก็บ เผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะ 

ขั้นตอนการแข่งขัน 

1. ผู้สนใจลงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรูปแบบทีม ในทีมประกอบด้วยสมาชิก จ านวน 5-10 คน  
2. คณะกรรมการคัดเลือกทีมเข้าแข่งขันเข้าสู่รอบถัดไป 
3. ทีมเข้าแข่งขันเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบด้วยโปรแกรมจ าลองการท างาน 

(Simulation) และระบบจัดเรียงของระยะไกล (TeleSorting System) 
4. ทีมเข ้าแข่งข ันออกแบบและพัฒนาระบบด้วยโปรแกรมจ  าลองการท างาน (Simulation) และ 

TeleSorting System 
5. ทีมเข้าแข่งขันน าเสนอและสาธิตผลงานแก่กรรมการ 
6. ประกาศผลและมอบรางวัล 
7. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

รางวัล 

1. รางวัลชนะเลิศ    80,000 บาท 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   40,000 บาท 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   20,000 บาท 
4. รางวัลชมเชย จ านวน 7 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 
5. รางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน 



 

 

Timeline 

 

กติกาและเกณฑก์ารตัดสนิ 

การให้คะแนน 

กรรมการแต่ละคนจะให้คะแนนผลงานด้วยคะแนนจ านวน 100 คะแนน ดังนี้ 

1. Technical ความสามารถเชิงเทคนิคและวิศวกรรม 40 คะแนน 
2. Creativity ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน 
3. Practical ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบเพ่ือใช้แก้ปัญหาและใช้งานได้จริง 20 คะแนน 
4. Presentation วิธีการน าเสนอผลงานที่ชัดเจน 10 คะแนน 

ระยะที่ 1 การสมัคร 

1. ผู้เข้าแข่งขันส่งข้อเสนอการออกแบบโรงงานอัจฉริยะด้วยโปรแกรมจ าลองการท างาน (Simulation) โดย
ต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการรับค าสั่งผลิตงานจนถึงข้ันตอนการส่งออกจากโรงงาน 

2. ข้อเสนอการออกแบบโรงงานอัจฉริยะจะต้องมีส่วนประกอบสอดคล้องกับค าส าคัญ (Keyword) ที่ก าหนด 
จ านวนอย่างน้อย 1 Keyword ได้แก่ จักรวาลนฤมิต (Metaverse) คู ่เสมือนดิจิทัล (Digital Twins) 
อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) ความจริง

19 พ.ค. - 30 มิ.ย.

• เปิดรับสมัคร

1 ก.ค. - 19 ก.ค.

• กรรมการคัดเลือกทีมเขา้แข่งขนั

• ประกาศรายชื่อ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดทา้ย

6 ส.ค.

• อบรมการใช้งานโปรแกรมจ าลองการท างาน 
(Simulation)

7 ส.ค. - 7 ก.ย.

• ออกแบบและพัฒนาผลงาน

17-18 ก.ย.

• น าเสนอผลงานและมอบรางวัล



 

 

เสริม (Augmented Reality: AR) ความจริงผสม (Mixed Reality: MR/XR) หุ่นยนต์ที ่ท างานร่วมกับ
มน ุษย์  (Collaborative Robots:Cobot) การประสานงานห ุ ่นยนต ์หลายต ัว  (Swarm Robotics) 
เครือข่ายไร้สาย 5G ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และ วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) 
เป็นต้น 

3. ข้อเสนอการออกแบบโรงงานอัจฉริยะต้องเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการใช้งาน TeleSorting System ร่วมกับ
โปรแกรมจ าลองการท างาน (Simulation) 

4. ส่งข้อเสนอการออกแบบโรงงานอัจฉริยะตามไฟล์ Template ที่ก าหนด 
5. น าเสนอการออกแบบโรงงานอัจฉริยะในรูปแบบ VDO ไม่เกิน 5 นาที ด้วย YouTube หรือ Online 

Video Platform อ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการสามารถเข้าถึงได้ 
6. คณะกรรมการลงคะแนนเพ่ือคัดเลือกทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจ านวน 10 ทีมแรกเพ่ือผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย  

ระยะที่ 2 การอบรม 

1. ทีมที ่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการอบรมเกี ่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบด้วยโปรแกรมจ าลอง 
การท างาน (Simulation) และ TeleSorting System 

2. ทีมที ่ได้ร ับคัดเล ือกจะได้ร ับ API, Dashboard, Livestreaming, และคู ่มือการใช้งาน TeleSorting 
System 

3. หลังจบการอบรม ทีมที่ได้รับคัดเลือกสามารถลงทะเบียนเลือกช่วงเวลาการใช้งาน TeleSorting System 
ส าหรับการพัฒนาผลงานในระยะที่ 3 

ระยะที่ 3 การออกแบบและพัฒนาผลงาน 

1. ทีมท่ีได้รับคัดเลือกพัฒนาผลงานด้วยโปรแกรมจ าลองการท างาน (Simulation) ระยะเวลา 1 เดือน 
2. หลังจากการพฒันา ทีมท่ีได้รับคัดเลือกจะต้องรายงานผลการออกแบบและพัฒนาระบบ จ านวน 2 ครั้ง ใน

รูปแบบ Online 

– การติดตามผลการด าเนินงาน ครั้งที ่1 
– ส่งรายงานผลการด าเนินงานตาม Template ที่ก าหนด 

– การติดตามผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 2 
– ส่งรายงานผลการด าเนินงานตาม Template ที่ก าหนด 
– ส่งไฟล์การน าเสนอผลงานในรูปแบบ Video ส าหรับในรอบเสนอผลงาน 

3. ไฟล์ทั้งหมดจากการติดตามผลการด าเนินงานจะถูกส่งให้คณะกรรมการก่อนรอบน าเสนอผลงาน และจะ
ถูกน าไปใช้ในรอบการเสนอผลงานกรณีท่ีทีมเข้าแข่งขันไม่สามารถสาธิตการท างานจริงได้ 



 

 

ระยะที่ 4 การเสนอผลงาน 

1. ทีมที่ได้รับคัดเลือกน าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองที่ใช้ในการน าเสนอผลงานติดตั้ง ณ สถานที่แข่งขัน 
2. ทีมที่ได้รับคัดเลือกทดสอบผลงานของตนเองร่วมกับการใช้งาน TeleSorting System 
3. ทีมที่ได้รับคัดเลือกน าเสนอผลงานแก่คณะกรรมการด้วยตนเองพร้อมกับสื่อประกอบการน าเสนอ และ

สาธิตการท างานจริงของผลงาน 
4. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันจากคะแนนและมอบรางวัล 

ติดต่อ 

Human-Computer Interface Lab (HCI Lab) 
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 

Website : https://smartfactory.hcilab.net/contest/metaverse2022 
Line : https://lin.ee/7RWQBwv  
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