
กตกิาการประกวดหุนยนตสรางสรรค 

DoggyBOT 
 ในการแขงขันหุนยนต INEX Robotics School League 2018  

ท่ี ศูนยการคาเซียรรงัสิต  

วันที่ 10 และ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
 

เปนการประกวดการสรางหุนยนตนําโชคหรือมาสคอต (mascot) ดวยความคิดสรางสรรคภายใตหัวขอ DoggyBOT โดย

ใช "สุนขั" เปนสัญลักษณหลัก เพื่อสงเสริมใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางหุนยนตอยางสรางสรรคสําหรับเยาวชน  

 

หมวดที่ 1 รุน/ผูเขาประกวด 
ขอที่ 1  
 1.1 มีสมาชิก 1 หรือ 2 คน มาจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 8 ถึง 19 ป นับถึง พ.ศ.  

2561 (ตองเกิดระหวาง พ.ศ. 2542 ถึง 1 พฤศจกิายน 2554)  

 1.2 มีครู/อาจารยท่ีปรึกษาหรือผูควบคุมทีมอยางนอย 1 คน (สามารถเปนที่ปรึกษาพรอมกันหลายทีมได) 

 1.3 ผูแขงขันตองไมเปนผูแขงขันในทีมหุนยนตท่ีแขงขันในรายการอื่นของ INEX Robotics School League 2018  

 1.5 ผูแขงขันสงหุนยนตเขาประกวดไดทีมละก่ีตวัก็ได แตจะรวมกันเปนหนึ่งผลงาน 

 

หมวดที่ 2 รูปแบบของหุนยนต 
ขอที่ 2 ขนาดและจํานวนของหุนยนต 
 2.1 ไมจาํกัดจํานวนของหุนยนตที่เขาประกวด แตกรรมการจะพิจารณารวมเปน 1 ผลงานตอทีม 

 2.2 หุนยนตแตละตัวตองมีขนาดไมเกิน 50 x 50 x 100 เซนติเมตร  

ขอที่ 3 วัสดุอุปกรณ 
 3.1 จะตองใชแผงวงจร, รีโมตคอนโทรล และมอเตอรจากชุด Relay Rover หรือ iBEAM หรือใชรวมกันในการสราง

หุนยนต โดยไมจํากัดจํานวนท่ีใช 

 3.2 ไมจาํกัดชนดิและจํานวนของวัสดุอปุกรณที่ไมใชไฟฟา เพื่อใชในการตกแตงหุนยนต 

 3.3 ผูแขงขันสามารถใชชิ้นสวนจากโมเดลพลาสติก ของเลน ที่ไมใชอุปกรณที่ใชไฟฟามาประกอบในการตกแตงหรือสราง

โครงสรางของหุนยนตไดอยางไมจํากัด 

3.4 ตองใชพลังงานจากแบตเตอรีเ่ทานั้นในการขับเคลื่อนหุนยนต 

 3.5 ผูแขงขันตองเตรียมวัสดุ อปุกรณ และเครื่องมือในการสราง ตกแตง แกไข ดัดแปลงหุนยนตสําหรับการประกวดมา

เอง (อนุญาตเฉพาะเครื่องมือเบาเทานั้น เชนหัวแรง คีม ไขควง สวานมือขนาดเล็กท่ีใชแบตเตอร่ี คัตเตอร กรรไกร)   

  



ขอที่ 4 การสรางหุนยนต  
 4.1 ผูแขงขันสามารถสรางหุนยนตมาลวงหนาได  

4.2 ผูแขงขันสามารถมาสรางหุนยนตในพ้ืนที่ท่ีฝายจัดการแขงขันเตรียมไวใหได แตมีพื้นท่ีอยางจํากัด ใครมากอนไดกอน 

และไมอาจรับรองเรื่องความสะดวกสบายในการทํางานได 

4.3 อนุญาตใหติดเคร่ืองหมายของผูสนบัสนุนได แตตองไมใชสญัลักษณท่ีเกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย, การเมือง 

และศาสนา 

4.4 หุนยนตตองสื่อใหเห็นวา เปน "หุนยนตสุนัข" จะดวยการตกแตงหรือการสรางเปนโครงสรางกลไกก็ได 

4.5 ควรสรางหุนยนตดวยความคิดสรางสรรคและจินตนาการในเชิงบวก 

ขอที่ 5 ความสามารถข้ันตนของหุนยนต  
 5.1 หุนยนตท่ีเขาประกวดตองสามารถทํางาน เคลื่อนที่ไดอยางไมติดขดั โดยไมจาํกัดรูปแบบในการเคลื่อนท่ี 

5.2 หุนยนตท่ีเขาประกวดควรทํางานไดตลอดระยะเวลาที่นําเสนอตอคณะกรรมการ 

 

หมวดที่ 3 การประกวด 
ขอที่ 6 กําหนดการ 
 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2561 

11.30 น. รายงานตัว เพื่อรับรหัสประจําตัวของหุนยนต  เตรียมการ ทดสอบ ตกแตงหุนยนตตลอดวัน 

วันที่ 11 กุมภาพันธ 2561 

10.00 น. รายงานตัว แลวทําการทดสอบ ตกแตงหุนยนต 

13.00 น. นําหุนยนตมายังพื้นท่ีประกวด กรรมการจะสังเกตการณและใหคะแนนรอบแรกอยางอิสระ  

13.30 น. เริ่มการนําเสนอและแสดงการทํางานตอกรรมการเปนรายทีม ทีมละ 3 นาที กรรมการใหคะแนนรอบที่สอง  

17.00 น. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล 

ขอที่ 7 หัวขอของการประกวด 
 มี 1 หัวขอคือ DoggyBOT หรือหุนยนตนําโชคที่ใช "สุนัข" เปนสัญลักษณหลัก 

ขอที่ 8 รูปแบบการนาํเสนอ 
 8.1 ตองแสดงใหเห็นวา เปนหุนยนตนําโชคหรือมาสคอตที่มีลักษณะเปน "สุนัข" อยางชัดเจน 

 8.2 กรรมการอาจสอบถามถึงขั้นตอนการสราง แนวคิดได  

 8.3 การนําเสนอตองกระชับ และไมจําเปนตองกลาวถึงผูสนับสนุนใดๆ  

ขอที่ 9 การตัดสิน 
9.1 คณะกรรมการจะพจิารณาจากผลงาน ความคิดสรางสรรค ความสอดคลองกับหัวขอการประกวด โดยไมคํานึงถึงชนิด 

ยี่หอ และราคาของวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือที่ใชในการสรางสรรคผลงาน 

9.2 การทํางานไดอยางมปีระสิทธิภาพและทํางานไดตลอดระยะเวลาท่ีนําเสนอตอคณะกรรมการมีผลตอการตัดสิน 

9.3 กรรมการจะพิจารณาองคประกอบดานความสวยงาม ความคิดสรางสรรค ทัศนคติในเชิงบวก เปนปจจัยสําคัญ 

9.4 ขนาดและจาํนวนของหุนยนตมีผลตอการพิจารณาหากเปนไปอยางไมสมเหตุ สมผล และฟุมเฟอย 

9.6 ลําดบัของการนําเสนอผลงานไมมีผลตอการพิจารณา  

9.6 การตัดสินของกรรมการถือเปนสิ้นสุด  



รางวลัของการประกวด 
1. ของที่ระลึก 
 ผูสมัครเขาประกวด 8 ทีมแรกและสงผลงานตามเวลาที่กําหนด จะไดรับของท่ีระลึกจากผูจัดการแขงขัน 

2. รางวัล 
 1. ผูชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล 2,000 บาท, บัตรกํานัล INEX มูลคา 1,000 บาท และเกียรติบัตร 

 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรบัเงินรางวัล 1,500 บาท, บัตรกํานัล INEX มูลคา 1,000 บาท และเกียรติบัตร 

 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรบัเงินรางวัล 1,000 บาท, บัตรกํานัล INEX มูลคา 1,000 บาท และเกียรติบัตร  

 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการประกวด ติดตอไดที่  

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต จํากัด  (INEX)  

โทรศัพท 0-2747-7001-4 โทรสาร 0-2747-7005   

หรือทาง facebook ของ INEX ท่ี  
https://www.facebook.com/innovativeexperiment 

 

 

 

 


