โครงการ CU TOYOTA Ha:mo
ชั้น 1 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 063 942 2575 Line@ : @cutoyotahamo

ระเบียบการแข่ งขัน
“ CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST ”
วัตถุประสงค์ การจัดแข่ งขัน
1. เพื่อเปิ ดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาระบบ
การเดินทางแบบแบ่งปันกันใช้ดว้ ยยานยนต์ไฟฟ้า (CU TOYOTA Ha:mo EV Sharing)
2. เพื่อนาแนวความคิดหรื อแผนงานที่เข้าร่ วมแข่งขันไปประยุกต์ใช้งานในอนาคต
ผู้จัดการแข่ งขัน
โครงการ CU TOYOTA Ha:mo
คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
ผูท้ รงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผูแ้ ทนจากโครงการ CU TOYOTA Ha:mo และผูแ้ ทน
จากผูส้ นับสนุนโครงการ
หัวข้ อการแข่ งขัน
ผูจ้ ดั การแข่งขันจะจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
ณ ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุ งเทพมหานคร โดยสามารถติดตามรายละเอียด
ได้จากสื่ อประชาสัมพันธ์ของผูจ้ ดั การแข่งขัน
ระยะเวลาจัดการแข่ งขัน
ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 (ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการสมัคร)
ประเภทการแข่ งขัน
การแข่งขันเป็ นแบบประเภททีม มีจานวนสมาชิกในทีมไม่นอ้ ยกว่า 2 คน สู งสุ ดไม่เกิน 5 คน
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เอกสารในการสมัครแข่ งขัน
1. ใบสมัครแข่งขัน “ CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST ”
2. สาเนาบัตรประจาตัวนิสิตหรื อนักศึกษาของผูเ้ ข้าแข่งขัน
คุณสมบัตแิ ละเงื่อนไขผู้เข้ าแข่ งขัน
1. ผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนต้องมีสถานภาพเป็ นนิสิตหรื อนักศึกษา
2. ผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องมีสมาชิกที่เป็ นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า 2 คน
3. ผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องมีจานวนสมาชิกที่เป็ นสมาชิกของโครงการ CU TOYOTA Ha:mo
ไม่นอ้ ยกว่า 2 คน
4. ผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละคนมีสิทธิ์ เข้าร่ วมแข่งขันเพียง 1 ทีมเท่านั้น
5. ผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครเข้าร่ วมแข่งขัน พร้อมสาเนาเอกสาร
ประกอบการสมัครและลงลายมือชื่ออย่างครบถ้วน โดยต้องนาไปยืน่ ต่อเจ้าหน้ารับสมัครแข่งขันใน
ระยะเวลาตามที่ผจู ้ ดั การแข่งขันกาหนดเท่านั้น
6. ผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนได้รับทราบกฎ กติกา เงื่อนไขต่างๆ โดยยินยอมปฏิบตั ิตามที่ผจู ้ ดั การแข่งขัน
กาหนดทุกประการ
7. ผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนตกลงเข้าร่ วมกิจกรรมตามที่ผจู ้ ดั การแข่งขันกาหนดทุกประการ
8. ผูจ้ ดั การแข่งขันขอสงวนสิ ทธิ์ หา้ มมิให้เปลี่ยนแปลงสมาชิกในทีมตลอดการแข่งขัน
9. ผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนขอรับรองว่าจะไม่นาผลงานและ/หรื อคัดลอกผลงาน ความคิด สิ่ งประดิษฐ์
ของบุคคลอื่นส่ งเข้าแข่งขันอันถือเป็ นการละเมิดสิ ทธิ์ ของบุคคลอื่น หากเกิดการฟ้องร้องผูเ้ ข้า
แข่งขันตกลงรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงฝ่ ายเดียว
10. ผูเ้ ข้าแข่งขันยินยอมให้ผจู ้ ดั การแข่งขันนาผลงาน แนวความคิด หลักการ สิ่ งประดิษฐ์ และ/หรื อ
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆที่ผเู ้ ข้าร่ วมแข่งขันส่ งเข้าแข่งขัน นาไปเผยแพร่ ดัดแปลง ทาซ้ า นาไปใช้
โดยไม่มีเงื่อนไข
11. ผูจ้ ดั การแข่งขันขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎกติกาการแข่งขัน เงื่อนไข รางวัล เพื่อ
ความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผเู ้ ข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า
12. รางวัลที่ผเู ้ ข้าแข่งขันได้รับ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรื อทอนเป็ นเงินสด
13. คาตัดสิ นของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
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รางวัลการแข่ งขัน
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษาจานวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพัน
บาท) และไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลา 4 วัน จานวนทั้งสิ้ น 5 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษาจานวน 25,000 บาท
(สองหมื่นห้าพันบาท) จานวนทั้งสิ้ น 5 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษาจานวน 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) จานวนทั้งสิ้ น 5 รางวัล
หมายเหตุ ทีมที่ผา่ นเข้าสู่ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะได้รับเงินสนับสนุนทีม จานวนทีมละ 5,000 บาท
(ห้าพันบาท)
กติกาและการตัดสิ น
การแข่งขันถูกแบ่งออกเป็ น 2 รอบ ได้แก่ 1) การแข่งขันรอบแรก 2) การแข่งขันรอบ
ชิงชนะเลิศ
การแข่ งขันรอบแรก
1. ทีมเข้าร่ วมการแข่งขันต้องนาส่ งผลงาน โดยต้องแยกหัวข้อตามเกณฑ์การตัดสิ นที่ผจู ้ ดั การแข่งขัน
กาหนด ในรู ปแบบเอกสารพร้อมจัดส่ งให้แก่ผจู ้ ดั การแข่งขันภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. คณะกรรมการตัดสิ นจะทาการเลือกจากผลงานที่แต่ละทีมส่ งเข้าแข่งขัน ตามเกณฑ์การตัดสิ นที่
ผูจ้ ดั การแข่งขันกาหนด เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จานวนหัวข้อละ 5 ทีม
โดยจะประกาศรายชื่ อทีมที่ผา่ นเข้าสู่ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผ่านสื่ อประชาสัมพันธ์ของ
ผูจ้ ดั การแข่งขัน
การแข่ งขันรอบชิงชนะเลิศ
1. ผูจ้ ดั การแข่งขันจะนัดทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้งหมด เข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับ
ข้อแนะนาสาหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ แนวทางในการพัฒนาผลงาน และกิจกรรม
Workshop โดยจะแจ้งกาหนดการและรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

หน้า 3 / 4

โครงการ CU TOYOTA Ha:mo
ชั้น 1 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 063 942 2575 Line@ : @cutoyotahamo

2. ทีมเข้าร่ วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต้องนาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิ น พร้อมตอบข้อ
ซักถามในรู ปแบบไฟล์พรี เซนต์เทชัน่ เช่น PowerPoint โดยกาหนดเวลาในการนาเสนอผลงานทีม
ละไม่เกิน 15 นาที แบ่งเป็ นนาเสนอผลงานประมาณ 10 นาที และการตอบข้อซักถามจาก
คณะกรรมการประมาณ 5 นาที
3. คณะกรรมการตัดสิ นจะทาการรวบรวมคะแนนของแต่ละทีม เพื่อประกาศผลรายชื่อทีมที่ได้รับ
รางวัลต่อไป

กาหนดการแข่ งขัน
“ CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST ”
10 ส.ค. - 5 ก.ย. 61 - การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
6 ก.ย. 61
- งานสัมมนาชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันและกิจกรรม ณ ห้อง 212
อาคารมหิ ตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 9.00 – 16.00 น.
6 ก.ย. - 12 ต.ค. 61 - รับใบสมัคร ยืน่ ใบสมัคร และส่ งผลงานเข้าร่ วมแข่งขัน (รอบแรก)
22 ต.ค. 61
- ประกาศผลทีมที่ผา่ นเข้าสู่ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
26 ต.ค. 61
- กิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับข้อแนะนา และกิจกรรม Workshop สาหรับการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ
16 พ.ย. 61
- นาเสนอผลงานการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การประกาศผล และพิธีมอบรางวัล
ให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน

สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมและติดตามข่ าวสารได้ ที่
สานักงาน CU TOYOTA Ha:mo (Ha:mo Square)
ชั้น 1 อาคารมหิ ตลาธิ เบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 063-942-2575

www.cutoyotahamo.com
LINE@ : @cutoyotahamo
Facebook : www.facebook.com/cutoyotahamo
IG : cutoyotahamo
……………………………………………………………………………….
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