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การแข่งขนัหุ่นยนตย์วุชนนานาชาติ METAVERSE   
วนัที( )-+ สิงหาคม พ.ศ. �)2) 

ณ เมืองแทจอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลี (เกาหลีใต้) 
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สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ ฝา่ยประสานงานการแขง่ขนั IYMRC 2022  
บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศพัท ์0 2826 8263 หรอื 086 971 8900 (ครเูม) 
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โครงการ IYMRC 2022 
การแข่งขนัหุ่นยนตย์วุชนนานาชาติ METAVERSE  

ประจาํปี พ.ศ. 2565 
 
ชื(อโครงการ 
IYMRC 2022 การแขง่ขนัหุน่ยนตย์วุชนนานาชาต ิMETAVERSE 
 

1. การแขง่ขนั รายการ  INTERNATIONAL YOUTH MATAVERSE ROBOT CHALLENGE 2022 

ระหวา่งวนัที0 5-7 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ณ เมอืงแทจอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี(เกาหลใีต)้ 

 
หน่วยงานที(รบัผิดชอบ 
สายงานขายและจดัจาํหน่าย บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั 0น จาํกดั (มหาชน) 
ฝา่ยการตลาดองคก์ร บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั 0น จาํกดั (มหาชน) 
แผนก ขาย-จดัจาํหน่าย STEM Education บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั 0น จาํกดั (มหาชน) 
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ความเป็นมาของ IYRC 
 
IYRC ยอ่มาจาก International Youth Robot Competition ซึ0งเป็นการแขง่ขนัหุ่นยนตร์ะดบัเยาวชนที0

เกดิจากการรว่มมอืกนัของประเทศสมาชกิ ซึ0งปจัจุบนัมสีมาชกิดว้ยกนักว่า ^_ ประเทศ ไดแ้ก่ เกาหลใีต,้ จนี, 
มาเลเซยี, สงิคโปร,์ รสัเซยี, ออสเตรเลยี, นิวซแีลนด,์ สหรฐัอเมรกิา, อนิโดนีเซยี, เวยีดนาม, สเปน, อสิราเอล, 
อนิเดยี, อาเซอรไ์บจาน, คเูวต รวมทั cงประเทศไทย ซึ0งกจิกรรมนีcจดัต่อเนื0องเป็นปีที0เกา้ตดิต่อกนัไดร้บัความ
สนใจจากเหล่าประเทศสมาชกิเพิ0มขึcนตามลาํดบั หวัใจสาํคญัของการแขง่ขนัในทุกครั cงกค็อืการเปิดโอกาสให้
เยาวชนทั 0วโลกไดม้เีวทกีารแขง่ขนัสรา้งสรรคน์วตักรรมหุ่นยนตใ์นระดบันานาชาต ิ ไดแ้ลกเปลี0ยนประสบการณ์
รว่มกนัของชาตสิมาชกิ 

  

 
 
         IYRC THAILAND เป็นการแขง่ขนัที0จดัในประเทศไทย ดาํเนินโดยแผนกขาย/จดัจาํหน่าย STEM 
Education บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั 0น จาํกดั (มหาชน) ซึ0งถอืเป็นตวัแทนแต่ผูเ้ดยีวในประเทศไทยในการจดังาน เพื0อ
คดัเลอืกตวัแทนเยาวชนไทยชั cนประถมศกึษา มธัยมศกึษา และปวช. เขา้รว่มการแขง่ขนัในระดบันานาชาต ิการ
คดัเลอืกจะจดัตามโรงเรยีน วทิยาลยัเทคนิค ในจงัหวดัต่างๆ ทั 0วประเทศ โดยรอบสุดทา้ยจะคดัผูช้นะเลศิในแต่
ละสนามมาแขง่ขนัเพื0อหาตวัแทนประเทศไทยไปแขง่ขนัระดบันานาชาตต่ิอไป 
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การจดังาน  IYRC THAILAND ที(ผ่านมา 
IYRC THAILAND 2014      IYRC THAILAND 2015 

             
 

IYRC THAILAND 2016    IYRC THAILAND 2017 

             
 

IYRC online 2020 
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IYRC online 2021 
 

 
 
 

International Youth Robot Competition (IYRC 2019 Korea) 
วนัที0 2 - 4 สงิหาคม 2562 ณ เมอืงแทจอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี(เกาหลใีต)้ 
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วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
1. เพื0อเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไทยมเีวทใีนการแข่งขนัทกัษะดา้นสรา้งสรรคน์วตักรรมและประดษิฐ์

หุ่นยนต์ ซึ0งจะช่วยสรา้งแรงบนัดาลใจและประสบการณ์ใหม่ๆ  ใหก้บัเยาวชนไทยในการแขง่ขนัระดบั

นานาชาต ิ

2. ใหเ้ยาวชนไทยรูจ้กัสรา้งสรรคน์วตักรรมและสิ0งประดษิฐใ์หมท่ี0ใชง้านไดจ้รงิดว้ยตนเอง 
3. ใหเ้ยาวชนไทยรูจ้กัคดิวเิคราะห ์วางแผน และสามารถแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างเป็นระบบ 

4. ใหเ้ยาวชนไทยเรยีนรูว้ฒันธรรมและประสบการณ์รว่มกนักบัเพื0อนเยาวชนชาตสิมาชกิในระหว่าง  

การแขง่ขนั 
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กาํหนดการแข่งขนั IYMRC ���� 
วนัจนัทรที์	 �� มิถนุายน ���� เวลา 10.00- 11.30 น.  
-งานแถลงชี�แจงกติกาการแข่งขนัหุ่นยนต ์IYMRC 2022  
ตอบปัญหาข้อซกัถามทางเทคนิค ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 
ผา่นทาง Zoom Meeting 
 
วนัศกุรที์( MN พฤษภาคม - วนัพธุที( �� กรกฎาคม �)2) 
- ลงทะเบียนรบัสมคัรและส่งผลงาน (ออนไลน์) 
 
วนัศกุรที์( �� กรกฎาคม �)2) 
- ประกาศรายชื(อทีมทั Tงหมดที(ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขนั 
- ออนไลน์โชวผ์ลงานวิดีโอผูเ้ข้าแข่งขนัทั Tงหมดบนเวบ็ไซต์ 
www.se-edstemeducation.com 
 
วนัศกุรที์( ) - วนัอาทิตยที์( + สิงหาคม �)2) 
- ตดัสินผลงานที(ส่งเข้าประกวด (ออนไลน์) โดยคณะกรรมการ IYRC นานาชาติ 
ณ เมืองแทจอน (Daejeon) ประเทศสาธารณรฐัเกาหลี (เกาหลีใต้) 
 
วนัพฤหสับดีที( �) สิงหาคม �)2) 
- ประกาศผลการแข่งขนั บนหน้าเพจเฟซบุก๊ IKIDSWEB และเวบ็ไซต์ 
www.se-edstemeducation.com 
 
วนัพฤหสับดีที( �� กนัยายน �)2) 
เวลา MN.�� - M).�� น. – พิธีมอบรางวลัและเกียรติบตัรให้แก่ผูส่้งผลงานเข้าร่วมการแข่งขนั 
ณ ศนูยส์รรพสินค้าซีคอนสแควร ์ศรีนครินทร ์
 
*กําหนดการอาจมกีารเปลี0ยนแปลง กรณุาตดิตามขอ้มลูไดท้างหน้าเพจเฟซบุ๊ก IKIDSWEB และเวบ็ไซต ์
www.se-edstemeducation.com 
 
 

สแกน QR codeเขา้ร่วมฟงัชีFแจง 
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สบืเนื0องจากสถานการณ์ไวรสัโควดิ tu ไดร้ะบาดไปทั 0วโลก มยีอดผูป้ว่ยที0ตดิเชืcอ และ
เสยีชวีติจาํนวนมาก โดยแมว้า่สถานการณ์การระบาดและความรุนแรงของโรคในปจัจุบนัจะทุเลาเบา
บางลงไป ทางสมาคม IYRA ผูด้าํเนินการจดัการแขง่ขนั IYRC ไดเ้ลง็เหน็ถงึความปลอดภยัของผู้
แขง่ขนั จงึจดัวธิกีารแขง่ขนัแบบออนไลน์ เพื0อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ปจัจุบนั โดยไดป้ระกาศ
จดัการแขง่ขนั IYMRC 2022 ระหวา่งวนัที0 w-x สงิหาคม พ.ศ. ywzw ณ เมอืงแทจอน ประเทศ
สาธารณรฐัเกาหล ี(เกาหลใีต)้  โดยมกีารแขง่ขนัสาํหรบัผูแ้ขง่ขนันานาชาต ิy ประเภท ดงันีc 

t. Robot Creation ออกแบบสรา้งหุน่ยนตต์ามความคดิสรา้งสรรค ์
y. Robot Design ออกแบบวาดรปูโลกของหุน่ยนตต์ามจนิตนาการ 
สาํหรบัประเทศไทยจดัใหม้กีารแขง่ขนัออนไลน์ทั cงสองรายการ  ผูส้มคัรจะไดร้บัสทิธิ {ในการ

เขา้รว่มการแขง่ขนั  IYMRC 2022 โดยบรษิทั ซเีอด็ยเูคชั 0น จาํกดั (มหาชน) จะเป็นผูด้าํเนินการสง่
วดีโีอผลงานการแขง่ขนัและไฟลภ์าพ ไปใหก้รรมการตดัสนิที0 เมอืงแทจอน ประเทศเกาหลใีต ้
ระหวา่งวนัที0 w-x สงิหาคม พ.ศ. ywzw 
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กติกาทั 	วไปการแข่งขนัหุ่นยนต ์IYMRC 2022 
 

A. นิยามของประเภทการแข่งขนั 

การแข่งขนัหุ่นยนต ์IYMRC 2022 มีการแข่งขนั ดงันี�  
1. Robot Creation ออกแบบสรา้งหุ่นยนตต์ามความคดิสรา้งสรรค ์
-รุน่จเูนียร ์ประถมศกึษา อาย ุ8-12 ปี 
-รุน่ซเีนียร ์มธัยมศกึษา อาย ุ13-18 ปี 
-รุน่ซเีนียร ์ ปวช. อาย ุ15-18 ปี 

 
2. Robot Design ออกแบบวาดรปูโลกของหุ่นยนตต์ามจนิตนาการ 
-รุน่จเูนียร ์ประถมศกึษา อาย ุ8-12 ปี 
-รุน่ซเีนียร ์มธัยมศกึษา อาย ุ13-18 ปี 
-รุน่ซเีนียร ์ ปวช. อาย ุ15-18 ปี 
 
 หมายเหตุ 
  - ผูเ้ขา้แขง่ขนั 1 คน สามารถเขา้แขง่ขนัไดท้ั Fงสองรายการ 
 
B. นิยามของอายผุูเ้ข้าแข่งขนั 

 1. ทุกประเภทการแข่งขนัอาย ุ8-12 ปี : ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งมอีายมุากกว่าหรอืเท่ากบั 8 ปี และมอีายุ
น้อยกว่า 13 ปี ในปีที�เขา้รว่มทาํการแขง่ขนั คอื เกดิในช่วงวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 
2010) - 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) 
 2. ทุกประเภทการแข่งขนัอาย ุ13-18 ปี : ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งมอีายุมากกว่าหรอืเท่ากบั 13 ปี และมอีายุ
น้อยกว่า 19 ปี ในปีที�เขา้รว่มทาํการแขง่ขนั คอื เกดิในช่วงวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 
2004) - 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) 
 3. ทุกประเภทการแข่งขนัอาย ุ15-18 ปี : ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งมอีายุมากกว่าหรอืเท่ากบั 15 ปี และมอีายุ
น้อยกว่า 19 ปี ในปีที�เขา้รว่มทาํการแขง่ขนั คอื เกดิในช่วงวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 
2004) - 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) 
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หมายเหตุ 
 - ไมอ่นุญาตใหผู้เ้ขา้แข่งขนัที�มอีายเุกนิกว่าที�กําหนด เขา้ทาํการแขง่ขนัไมว่่ากรณใีดทั FงสิFน  
 - ผูเ้ขา้แขง่ขนัที�มอีายุน้อยกว่าที�กําหนด ตอ้งไดร้บัการอนุญาตอยา่งเป็นทางการจากผูจ้ดัการแขง่ขนั 
อยา่งไรกด็ใีนทมีของผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งมผีูเ้ขา้แขง่ขนัอย่างน้อย 1 คน ที�มอีายอุยูใ่นเกณฑข์องระดบัอายุนั Fนๆ  
 

C. อปุกรณ์ที	ใช้ในการแข่งขนั 
1. ชิFนส่วนพลาสตกิ กล่องควบคุม มอเตอร ์เซนเซอร ์รโีมตคอนโทรลที�ใชใ้นการประกอบเป็นหุ่นยนตท์ี�

ใชใ้นการแขง่ขนั ตอ้งมาจากชุด MY ROBOT TIME, ชุดทดลอง iKids Level 1-6 หรอืชุดหุ่นยนต ์T.O.P. , 
MRT-1, MRT-3, MRT-5, MRT- Duino 

2. ทมีผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนั มหีน้าที�เตรยีมและนําอุปกรณ์ในการแขง่ขนัดว้ยตนเอง  
f. ไมอ่นุญาตใหผู้ค้วบคุมทมีเขา้ไปในพืFนที�การแขง่ขนั เพื�อใหค้าํแนะนําหรอืช่วยเหลอืใดๆ ตลอด

ระยะเวลาการแขง่ขนั  
g. ผูเ้ขา้แขง่ขนัสามารถเขยีนโปรแกรมก่อนการแขง่ขนัได ้ 
 

D. ข้อห้ามในการแข่งขนั 
1. ทาํอนัตราย หรอืทาํความเสยีหายใหก้บัสนามแข่งขนั อุปกรณ์การแขง่ขนั หรอื หุ่นยนตข์องทมีผูเ้ขา้

แขง่ขนัอื�น  
2. ใชอุ้ปกรณ์ที�อนัตราย หรอือุปกรณ์ที�อาจก่อใหเ้กดิการรบกวนการแขง่ขนัได ้ 
3. ใชว้าจาหรอืกริยิาที�ไมเ่หมาะสมกบัผูเ้ขา้แขง่ขนัในทมีเดยีวกนั ผูเ้ขา้แขง่ขนัทมีอื�น ผูช้ม 

คณะกรรมการ  
g. การกระทําอื�นใด ที�กรรมการหรอืเจา้หน้าที�จดัการแข่งขนัพจิารณาเหน็สมควรว่าเป็นการขดัขวางการ

แขง่ขนั 
 

E. ขั �นตอนการสมคัรและส่งผลงานวีดีโอ 
1. สามารถดาวน์โหลด กตกิาการแขง่ขนั กําหนดการและฟอรม์การลงสมคัรไดท้ี�  
http://www.se-edstemeducation.com/ 
l. สาํหรบัวดีโีอการทาํงานของหุ่นยนต ์และไฟลร์ปูภาพ ใหผู้เ้ขา้แขง่ขนัอพัโหลดไฟล ์ลงใน Google 
Drive แลว้นําลิFงคม์าแนบไวใ้นฟอรม์การสมคัรการแข่งขนั 
 

F. อตัราค่าสมคัรเข้าร่วมการแข่งขนั 
1. ค่าสมคัรการแขง่ขนัรายการละ opp บาทต่อคน  
l. ค่าสมคัรแขง่ขนัทั Fงสองรายการ q,lpp บาทต่อคน 
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รางวลัสาํหรบัการแข่งขนัทุกรายการ 
 
รางวลั Gold Prize 

1. เหรยีญรางวลั Gold Prize และเกยีรตบิตัร IYMYC 2022 จากต่างประเทศ 
2. บตัรกาํนลั SE-ED Gift Card มลูคา่ 3,000 บาทต่อทมี 

 
รางวลั Silver Prize 

1. เหรยีญรางวลั Silver Prize และเกยีรตบิตัร IYMYC 2022 จากต่างประเทศ 
2. บตัรกาํนลั SE-ED Gift Card มลูคา่ 2,000 บาทต่อทมี 

 
รางวลั Bronze Prize 

1. เหรยีญรางวลั Bronze Prize และเกยีรตบิตัร IYMYC 2022 จากต่างประเทศ 
2. บตัรกาํนลั SE-ED Gift Card มลูคา่ 1,000 บาทต่อทมี 

 
** หมายเหต ุ 

- ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัทกุคนที�สมคัรลงทะเบยีนเขา้แขง่ขนั จะไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั IYMYC 
2022 จากต่างประเทศ 

- เหรยีญรางวลัและเกยีรตบิตัรกาํหนดโดย IYMYC 2022 จากต่างประเทศ และจะถกูสง่มามอบให ้เมื�อการ
ประกาศผลการแขง่ขนัสิFนสดุแลว้ 
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Robot Creation ออกแบบสร้างหุ่นยนต์ตามความคิดสร้างสรรค ์

รุ�น-อายุ 

-รุ�นจูเนียร� ประถมศึกษา อายุ 8-12 ป� 

-รุ�นซีเนียร� มัธยมศึกษา อายุ 13-18 ป� 

-รุ�นซีเนียร�  ปวช. อายุ 15-18 ป� 

ทีม ทีม (นักเรียน 1-5 คน) 

ชุดหุ�นยนต� 

ผลิตภัณฑ� MY ROBOT TIME ทุกผลิตภัณฑ� เช�น ชุดหุ�นยนต�ไอคิดส�ระดับ 1–6, 

ชุดหุ�นยนต� MRT Exciting, MRT Sensing, MRT Exciting, ชุดหุ�นยนต� 

T.O.P. , MRT-1, MRT-3, MRT-5, MRT- Duino 

ภารกิจ สรKางหุ�นยนต� ไม�จํากัด ใหKอิสระ ในการคิดสรKางสรรค� 

การสร�างหุ�นยนต� สรKางหุ�นยนต�สําเร็จมาล�วงหนKา 

การตัดสิน นําเสนอผลงาน ถ�ายวดีีโอส�ง ใหKคณะกรรมการตัดสิน 

 
1. วัตถุประสงค� 

เปQนเวทีสําหรบัผูKเขKาแข�งขันท่ีจะไดKแสดงความคิดสรKางสรรค�ในนวัตกรรมดKานหุ�นยนต�และทักษะการเขียนโปรแกรม โดยผูKเขKา
แข�งขันท่ีจะตKองร�วมกันทํางานเปQนทีมเพื่อการออกแบบหุ�นยนต�ในหัวขKอท่ีกําหนด นอกจากนี้ ยังจะตKองนําเสนอและแสดงใหKเห็น
ถึงผลงานในรปูแบบของวดีีโอการสรKางหุ�นยนต� เพื่อโนKมนKาวและสรKางความประทับใจใหKแก�คณะกรรมการตัดสินอีกดKวย 
2. ขนาดและนํ้าหนักหุ�นยนต� 

2.1 ไม�จํากัด ขนาดและน้าํหนักของหุ�นยนต� 
 

3. การออกแบบหุ�นยนต� 

3.1 สามารถใชKชิน้ส�วนในชดุหุ�นยนต� MY ROBOT TIME ทุกผลิตภัณฑ�ทุกระดบัมาสรKางหุ�นยนต�ไดK โดยไม�จํากัด

จํานวนของตัวต�อท่ีใชK และสามารถใชKชิน้ส�วนหุ�นยนต�ต�างชุดกันมาต�อรวมกันสรKางหุ�นยนต�ไดK 

3.2 หุ�นยนต�ตKองไม�ก�อใหKเกิดความเสียหายใดๆ ต�อสนาม โดยเจตนา 
3.3 หุ�นยนต�สามารถเคลื่อนไหว เคลือ่นไหวอัตโนมัติ หรือใชKรีโมทคอนโทลไดK 
3.4 ไม�อนุญาตใหKใชKแหล�งจ�ายไฟฟ\ากระแสสลับ เนือ่งจากเหตุผลดKานความปลอดภัย 

3.5 หุ�นยนต�จะตKองไม�ก�อใหKเกิดความเสียหายใดๆ ต�อสนาม และอุปกรณ�แวดลKอมใดๆ 

3.6 หุ�นยนต�จะตKองมีการป\องกันเซนเซอร�ของตนเอง (ถKามี) จากการรบกวนภายนอก 
3.7 ตัวรับรโีมตคอนโทรลของหุ�นยนต� (ถKามี) จะตKองไดKรับการป\องกันการรบกวนจากภายนอก 
3.8 หุ�นยนต�สามารถใชKและเพิ่มวัสดอุื่น ๆ เช�น กลKอง เซ็นเซอร� กระดาษ วงแหวน คลิป แกKวกระดาษ ภาพพิมพ� 3D 

เปQนตKน 

 

4. กติกาการแข�งขัน 

4.1 หัวข�อโจทย� (Theme): ไม�จํากัด ใหKอิสระ ในการคิดสรKางสรรค� 
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4.2 วีดีโอหรือคู�มือหุ�นยนต� (Robot Manual) 

4.2.1 ผูKเขKาเขKาแข�งขันควรส�งคู�มือหุ�นยนต� (วีดีโอ ความยาวสูงสุด 5 นาที )  

4.2.2 วีดีโอนาํเสนอเปQนภาษาอังกฤษ หรือ สามารถนําเสนอเปQนภาษาไทยพรKอมคําบรรยายภาษาอังกฤษ 

4.2.3 ภายในวดีีโอประกอบดKวย 

1 ชื่อหุ�นยนต� (Robot Name) 
2 วัตถุประสงค� (Objective) 
3 สมาชิกในทีม และการจัดสรรงาน (Team member and the task allocation) 
4 การแนะนําโครงการ (Introduction of the project) 
5 ขKอมูลจําเพาะและคุณสมบัติ (Specification and Feature) 
6 วิธีการโปรแกรม (ถKาจําเปQน) (Robot Program) 
7 การทํางานของหุ�นยนต� (Functionality of robot) 
 

4.3 เกณฑ�พิจารณาตัดสินผู�ชนะ 

4.3.1 มีเกณฑ�การพิจารณาใหKคะแนนดังนี้ : 

1) ผูKตัดสินจะตรวจสอบว�าทีมตรงตามขKอกําหนดหรือไม� และประเมินผลงานของทีมออนไลน� 
2) คะแนนในการตัดสิน จะประกอบดKวย 

2.1 ความเก่ียวขKองกับธีม ( 10 คะแนน ) : ประเมินออนไลน� 
2.2 ความคิดสรKางสรรค�และความเปQนเอกลักษณ� ( 30 คะแนน ) : ประเมินออนไลน� 
2.3 กระบวนการทํางานของหุ�นยนต� ( 30 คะแนน ) : ประเมินออนไลน� 
2.4 การทํางานเปQนทีม ( 10 คะแนน ) : ประเมินออนไลน� 
2.5 ทักษะการทําเสนอ ( 20 คะแนน ) : ประเมินออนไลน� 

 
ตัวอย�างบันทึกคะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) ความ
เก่ียวข�อง
กับธีม 

2) 
ความคิด

สร�างสรรค� 

3) 
กระบวนการ
ทํางานของ
หุ�นยนต� 

4)การ
ทํางานเปEน

ทีม 

5) 
ทักษะ
การ

นําเสนอ 

รวม
คะแนน 

 

ช่ือทีม 10 30 30 10 20 100 ลําดับ 

A 8 27 26 9 19 89 2 

B 8 28 27 9 18 90 1 

C 9 25 27 5 16 82 3 
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Robot Design ออกแบบวาดรปูโลกของหุ่นยนตต์ามจินตนาการ 

รุ�น-อายุ 

-รุ�นจูเนียร� ประถมศึกษา อายุ 8-12 ป� 

-รุ�นซีเนียร� มัธยมศึกษา อายุ 13-18 ป� 

-รุ�นซีเนียร�  ปวช. อายุ 15-18 ป� 

ทีม นักเรียน 1 คน 

ชุดหุ�นยนต� ไม�จําเปQน 

ภารกิจ ออกแบบวาดรปูโลกของหุ�นยนต�ตามจินตนาการ 

การสร�างหุ�นยนต� ไม�จําเปQน 

การตัดสิน นําเสนอผลงาน ภาพขนาด A4 เปQนไฟล�นามสกุล jpg ส�ง ใหKคณะกรรมการตัดสิน 

 
1. วัตถุประสงค� 

เปQนเวทีสําหรบัผูKเขKาแข�งขันท่ีจะไดKแสดงไอเดีย ความคิดสรKางสรรค�ในการออกแบบโลกหุ�นยนต� (Robotic Worlds) ตาม
จินตนาการ ผูKเขKาแข�งขันเปQนแบบบุคคลคนเดียว นําเสนอและแสดงใหKเห็นถึงผลงานในรูปแบบของไฟล�ภาพ ไม�จํากัดเทคนิคท่ี
ไดKมาของภาพวาด ไม�จาํกัดสี วธิีการวาด เอ็กเฟQกต� เทคนิคการสรKางสรรค�ผลงาน เพื่อโนKมนKาวและสรKางความประทับใจใหKแก�
คณะกรรมการตัดสินอีกดKวย 
 
 

2. ขนาดของผลงาน 

2.1 สามารถวาดภาพลงกระดาษ หรือดKวยโปรแกรมคอมพวิเตอร� 

2.2 ขนาด A4 (กวKาง 21 เซนติเมตร x ยาว 29.7 เซนติเมตร) 

2.3 ไฟล�นามสกุล jpg ความละเอียดภาพอย�างนKอย 300 dpi 

 

3. รายละเอียดอื่นๆ 

3.1 ชิ้นงานท่ีเขKาแข�งขันตKองเปQนผลงานท่ีสรKางสรรค�จากตัวผูKเขKาแข�งขันเท�านั้น  

3.2 ชิ้นงานท่ีเขKาแข�งขันตKองเปQนชิ้นงานท่ีไม�เคยส�งแข�งขันหรือไดKรับรางวัลจากท่ีใดมาก�อน 

3.3 หากพบว�าเปQนชิ้นงานท่ีคัดลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการเขKาแข�งขันทันที และผูKเขKาแข�งขันตKองรบัผิดชอบความเสียหาย

ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
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