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เป็ นการประกวดการสร้างหุ่นยนต์สร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรมภายใต้หวั ข้อ Sustainable Agriculture หรื อหุ่นยนต์เกษตร

หมวดที 1 รุ่น/ผู้แข่ งขัน
ข้อที 1
. ทีมหุ่ นยนต์มีสมาชิกได้สูงสุด 2 คน
. การแข่งขันมี รุ่ น ไม่จาํ กัดอายุ โดย
. . อาจมีสมาชิกในทีมเป็ นผูแ้ ข่งขันรุ่ น Junior (อายุไม่เกิน ปี - ขันตํา ปี ) ทังหมด หรื อ
. . อาจมีสมาชิกในทีมเป็ นผูแ้ ข่งขันรุ่ น Senior (อายุไม่เกิน ปี ) ทังหมด หรื อ
. . อาจมีสมาชิกในทีมเป็ นผูแ้ ข่งขันรุ่ น Junior ร่ วมกับ Senior หรื อ
. . อาจมีสมาชิกในทีมเป็ นผูแ้ ข่งขันรุ่ น Junior หรื อ Senior ร่ วมกับ Mentor (ไม่เกิน ท่าน)
. มีครู /อาจารย์ทีปรึ กษา/ผูฝ้ ึ กสอน (Mentor) ได้ไม่เกิน คน
. ครู /อาจารย์ทีปรึ กษา/ผูฝ้ ึ กสอน คน สามารถดูแลหลายทีมได้ แต่จะมีสิทธิ ในการร่ วมทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยในกรณีได้สิทธิ
เพียง รายการเท่านัน
1.5 ผูแ้ ข่งขันส่งหุ่ นยนต์เข้าประกวดได้ทีมละกีตัวก็ได้ แต่จะรวมกันเป็ นหนึงผลงาน

หมวดที 2 รูปแบบของหุ่นยนต์
ข้อที 2 ขนาดและจํานวนของหุ่นยนต์

. ไม่จาํ กัดจํานวนของหุ่นยนต์ทีเข้าประกวด แต่กรรมการจะพิจารณารวมเป็ น ผลงานต่อทีม
. หุ่นยนต์แต่ละตัวมีขนาดเท่าใดก็ได้

ข้อที 3 วัสดุอุปกรณ์

3.1 กําหนดให้ใช้ micro:bit หรื อ KidBright ทุกรุ่ น หรื อ OpenKB ไม่จาํ กัดจํานวน และสามารถทํางานหรื อใช้งาน
ร่ วมกับบอร์ ดควบคุมรุ่นใด ยีห้อใดก็ได้ แต่การควบคุมหลักต้องมาจาก micro:bit หรื อ KidBright หรื อ OpenKB
3.2 ไม่จาํ กัดลักษณะโครงสร้าง, แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี
3.3 ใช้มอเตอร์ แบบใดก็ได้ ไม่จาํ กัดจํานวน
3.4 ไม่จาํ กัดจํานวนหรื อชนิดของตัวตรวจจับ
3.5 ไม่จาํ กัดชนิดหรื อพิกดั ของพลังงานทีใช้ในการสร้างผลงาน แต่ผสู ้ ร้างต้องคํานึงถึงข้อจํากัดในการทนกําลังไฟฟ้าได้ของแผงวงจร
ควบคุมและตัวตรวจจับ
3.6 ไม่จาํ กัดชนิดของอุปกรณ์ต่อพ่วง แต่ตอ้ งไม่ทาํ งานเป็ นตัวควบคุมหลัก
3.7 ไม่จาํ กัดชนิดและจํานวนของวัสดุอุปกรณ์ทีไม่ใช้ไฟฟ้า เพือใช้ในการตกแต่งหุ่นยนต์
3.8 ผูแ้ ข่งขันสามารถใช้ชินส่วนจากโมเดลพลาสติก ของเล่น ทีไม่ใช่อุปกรณ์ทีใช้ไฟฟ้ามาประกอบในการตกแต่งหรื อสร้าง
โครงสร้างของหุ่นยนต์ได้อย่างไม่จาํ กัด
3.9 ผูแ้ ข่งขันต้องเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื องมือในการสร้าง ตกแต่ง แก้ไข ดัดแปลงหุ่นยนต์สาํ หรับการประกวดมาเอง (อนุญาต
เฉพาะเครื องมือเบาเท่านัน เช่นหัวแร้ง คีม ไขควง สว่านมือขนาดเล็กทีใช้แบตเตอรี คัตเตอร์ กรรไกร)

ข้อที 4 การสร้ างหุ่นยนต์
. ผูแ้ ข่งขันสามารถสร้างหุ่นยนต์มาล่วงหน้าได้
. หุ่นยนต์ทีแข่งขันสามารถทํางานได้ทงแบบอั
ั
ตโนมัติ หรื อแบบบังคับมือ หรื อผสมกันก็ได้
. ผูแ้ ข่งขันสามารถมาสร้างหุ่นยนต์ในพืนทีทีฝ่ ายจัดการแข่งขันเตรี ยมไว้ให้ได้ แต่มีพืนทีอย่างจํากัด ใครมาก่อนได้ก่อน และไม่อาจ
รับรองเรื องความสะดวกสบายในการทํางาน
. อนุญาตให้ติดเครื องหมายของผูส้ นับสนุนได้ แต่ตอ้ งไม่ใช่สัญลักษณ์ทีเกียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริ ย,์ การเมือง และ
ศาสนา
. หุ่นยนต์ตอ้ งแสดงการทํางานทีสอดคล้องกับหัวข้อของการแข่งขัน
. ควรสร้างหุ่นยนต์ดว้ ยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในเชิงบวก

ข้อที ความสามารถขันต้นของหุ่นยนต์
. หุ่นยนต์ทีเข้าประกวดต้องสามารถทํางาน เคลือนทีได้อย่างไม่ติดขัด โดยไม่จาํ กัดรู ปแบบในการเคลือนที
. หุ่นยนต์ทีเข้าประกวดควรทํางานได้ตลอดระยะเวลาทีนําเสนอต่อคณะกรรมการ (ประมาณ นาที)

หมวดที 3 การแข่ งขัน
ข้อที 6 กําหนดการ

6.1 รายงานตัว เพือรับรหัสประจําตัวของหุ่นยนต์สาํ หรับการประกวด

6.2 เตรี ยมการ ทดสอบ ตกแต่งหุ่นยนต์ภายในเวลา ชัวโมง
6.3 นําหุ่ นยนต์มายังพืนทีประกวด กรรมการจะสังเกตการณ์และให้คะแนนรอบแรกอย่างอิสระ
6.4 เริ มการนําเสนอและแสดงการทํางานต่อกรรมการเป็ นรายทีม ทีมละ นาที กรรมการให้คะแนนรอบทีสอง
6.5 ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล

ข้อที หัวข้ อของการประกวด
มี หัวข้อคือ Sustainable Agriculture หรื อหุ่นยนต์เกษตรยังยืน

ข้อที รู ปแบบการนําเสนอ
.
.
.
.

ต้องแสดงให้เห็นการทํางานของหุ่นยนต์อย่างชัดเจน
ต้องแสดงให้เห็นว่า เป็ นหุ่นยนต์ทีเกียวข้องและ/หรื อนําไปใช้ในการพัฒนาหรื อช่วยเหลือกิจกรรมด้านการเกษตรกรรม
กรรมการอาจสอบถามถึงขันตอนการสร้าง แนวคิดได้
การนําเสนอต้องกระชับ และไม่จาํ เป็ นต้องกล่าวถึงผูส้ นับสนุนใดๆ

ข้อที การตัดสิ น
. คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด โดยไม่คาํ นึงถึงชนิด ยีห้อ และ
ราคาของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื องมือทีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
. การทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและทํางานได้ตลอดระยะเวลาทีนําเสนอต่อคณะกรรมการมีผลต่อการตัดสิน
. กรรมการจะพิจารณาองค์ประกอบด้านประสิ ทธิ ภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติในเชิงบวก เป็ นปัจจัยสําคัญ
. ขนาดและจํานวนของหุ่นยนต์มีผลต่อการพิจารณาหากเป็ นไปอย่างไม่สมเหตุ สมผล และฟุ่ มเฟื อย
9.5 ลําดับของการนําเสนอผลงานไม่มีผลต่อการพิจารณา
9.6 การตัดสินของกรรมการถือเป็ นสิ นสุ ด

รางวัลของการแข่ งขัน
. ของทีระลึก

ทีมทีสมัครเข้าแข่งขันทุกทีม จะได้รับของทีระลึกจากผูจ้ ดั การแข่งขัน

. รางวัลและสิ ทธิในการแข่งขันหุ่นยนต์ ในระดับนานาชาติ
. ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 4, บาท, เหรี ยญ, โล่รางวัล, ประกาศณียบัตรรับรองความสามารถ, สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมการแข่งขัน ImC 2020
(International micro:coding Championchip 2020) ทีสิ งคโปร์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย (มีค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง) และสิ ทธิ ใน
การเข้าร่ วมการแข่งขัน WRG 2020 ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย (มีค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง)
. รองชนะเลิศอันดับ ( ทีม) ได้รับเงินรางวัล 2,5 บาท, เหรี ยญ, โล่รางวัล, ประกาศณี ยบัตรรับรองความสามารถ
. รองชนะเลิศอันดับ ( ทีม) ได้รับเงินรางวัลทีมละ 1, บาท, เหรี ยญ, โล่รางวัล, ประกาศณี ยบัตรรับรองความสามารถ
. รองชนะเลิศอันดับ ( ทีม) ได้รับเหรี ยญ, โล่รางวัล, ประกาศณี ยบัตรรับรองความสามารถ
ครู ทีปรึ กษา/ผูค้ วบคุมทีมของทีมทีได้รับรางวัลจะได้รับเหรี ยญรางวัลและประกาศณี ยบัตรเช่นเดียวกับผูแ้ ข่งขัน (ทีมละ คน)
รางวัลทีแจ้ งข้ างต้ นเป็ นรางวัลทีผู้แข่ งขันจะได้ รับเป็ นอย่ างน้ อย และอาจมีเพิมเติมจากผู้สนับสนุน ซึ งจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง
สิทธิในการเข้าร่ วมการแข่งขันหุ่นยนต์ TmC2020 และ WRG 2020 เป็ นการให้สิทธิแก่สมาชิกทุกคนในทีม รวมถึงครู ทีปรึ กษา ซึงสามารถ
ลงทะเบียนเป็ นผูแ้ ข่งขันในรุ่ น Open ได้

สําหรับข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงทีพักสําหรับการเข้าร่ วมแข่งขัน
หุ่นยนต์ ImC หรื อ International micro:coding Championship 2020 ทีประเทศสิ งคโปร์ และ
World Robot Games 2020 ทีจีนไต้หวัน ติดต่อได้ที บริ ษทั อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริ เมนต์ จํากัด (INEX) โทรศัพท์
- - - โทรสาร - - อีเมล์ info@inex.co.th
หรื อทางเว็บไซต์ http://wrgthailand.com
หรื อติดตามผ่านทาง facebook ของ INEX ที
https://www.facebook.com/innovativeexperiment

