“โครงการการแข่ งขัน FIRST LEGO LEAGUE 2017 (FLL 2017)”
1. ทีม่ าของโครงการ
การแข่งขัน FIRST LEGO LEAGUE (FLL) จัดขึ้นโดยองค์การ FIRST ซึ่งเป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลกาไรและมีจานวนสมาชิกกว่า 70 ประเทศทัว่ โลก จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการรับรู ้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งอยูท่ ี่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยการแข่งขัน FIRST
LEGO LEAGUE เป็ นการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของเยาวชนไทย รวมถึง
บูรณาการ การทาโครงงานผ่านหัวข้อการแข่งขันที่ FIRST กาหนดไว้ในแต่ละปี โดยหัวข้อการแข่งขันในแต่
ละปี จะเปลี่ยนไป สาหรับหัวข้อการแข่งขัน FLL 2017 คือ Hydro Dynamics และหัวข้อการแข่งขันสาหรับ
FLL Junior 2017 คือ AQUA ADVENTURE สาหรับประเทศไทยผูจ้ ดั งานอย่างเป็ นทางการคือ บริ ษทั
แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ช้ นั
นาของประเทศไทย ด้วยทีมผูจ้ ดั งานฯเล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทางผูจ้ ดั งานจึงได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน FIRST LEGO LEAGUE 2017 หรื อ FLL ซึ่งเป็ น
กิจกรรมที่สนับสนุนและกระตุน้ ให้เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญหาและนามาใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิตประจาวัน ตลอดจน
ส่ งเสริ มกิจกรรมการทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. หลักการและเหตุผล
การแข่งขัน FIRST LEGO League (FLL) เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู ้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกทั้งยังตอบสนองหลักการ STEM Education ซึ่งแสดงถึงการเรี ยนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิ ตศาสตร์
(Mathematics) ซึ่ งกลุ่มวิชาดังกล่าวเป็ นวิชาที่สาคัญมากที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้ความสามารถ ในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวติ และความมัน่ คงของประเทศ อีกทั้งยังเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้และ
ทักษะของผูเ้ รี ยนในโลกศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพอีกด้วย
โดยทักษะทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้เรียนรู้ ในยุคศตวรรษที่ 21 มีดังต่ อไปนี้
1. กระบวนการทางความคิด โดยมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในการแก้ไข
ปัญหาและตัดสิ นใจได้
2. กระบวนการในการทางาน โดยมีความสามารถในการสื่ อสารและการประสานงานกันได้เป็ น
อย่างดี
3. เครื่ องมือสาหรับการทางาน มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารได้
4. ทักษะสาหรับการดาเนินชีวติ ประจาวัน ตระหนักถึงการเป็ นพลเมืองที่ดี รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการประกอบอาชีพ
ได้

ในอดีตที่ผา่ นมาหัวข้อต่างๆในการทาโครงงานจะมีความเชื่อมโยงกับปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ งเช่น
สภาวะภูมิอากาศ, นาโนเทคโนโลยี, คุณภาพชีวติ ของประชากรคนพิการ และ การคมนาคมขนส่ ง โดยการ
ออกแบบมีจุดประสงค์เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมได้เข้าใจถึงการแก้ปัญหาทางธรรมชาติและสถานการณ์ปัจจุบนั ต่างๆ
จากการเข้าร่ วมในการแข่งขันเกมหุ่นยนต์ โดยสมาชิกในทีมจะได้เรี ยนรู้ถึงชีวิตที่มีคุณค่าและพัฒนาทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ ทั้งในทางด้านการศึกษา
ตลอดจนเป็ นพื้นฐานที่ดีในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย

หัวข้ อโครงงานการแข่ งขัน FLL ในปี ที่ผ่านมามีดังนี้
2016 Animal Allies
2015 Trash Trek
2014 World Class
2013 Nature’s Fury
2012 Senior solutions
2011 Food Factor
2010 Body forward
2009 Smart move
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้นกั เรี ยนในระดับเยาวชน ทั้งระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพในฐานะผูน้ าแห่งอนาคต
3.2 เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดความรู ้ในการทางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะของเยาวชนและรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ รู ้จกั ค้นคว้าสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต
3.3 เพื่อเป็ นเวทีการแข่งขัน และสร้างความสนใจให้กบั เยาวชนและบุคคลทัว่ ไป ที่มีความรู ้
ความสามารถทางด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.4 เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการเตรี ยมความพร้อม สู่ ศตวรรษแห่งวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของสหัสวรรษใหม่
3.5 เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจและการรับรู ้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกทั้งส่ งเสริ มและ
กระตุน้ ให้เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
การสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญหา และนามาใช้ประโยชน์ในการดารงชี วติ ประจาวัน ตลอดจน
ส่ งเสริ มกิจกรรมการทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ประเภทของการแข่ งขัน
การแข่งขันแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้

4.1 Robot Performance
เป็ นการนาเสนอคณะกรรมการถึงการออกแบบ การประกอบ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
รวมถึงการที่ผเู ้ ข้าแข่งขันจะต้องเขียนโปรแกรม ประกอบหุ่นยนต์และนาไปปฏิบตั ิภารกิจบนสนามแข่ง เพื่อ
ทาคะแนนสู งสุ ด
4.2 Project
4.2.1 เป็ นการนาเสนอโครงงานวิจยั ตามหัวข้อที่กาหนดขึ้นในแต่ละปี ซึ่งปี นี้หวั ข้อ
สาหรับ FLL คือ Hydro Dynamics
4.2.2 เป็ นการนาเสนอโครงงานวิจยั ตามหัวข้อที่กาหนดขึ้นในแต่ละปี ซึ่ งปี นี้หวั ข้อ
สาหรับ FLL Junior คือ AQUA ADVENTURE
4.3 Core Values
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงการทางานร่ วมกัน และการมีส่วนร่ วมกันของทุกๆในทีม ในด้านรวม
ไปถึงความมีน้ าใจ นักกีฬา รู ้แพ้รู้ชนะ รู ้อภัย ต่อเพื่อนร่ วมทีมและผูร้ ่ วมแข่งขันทีมอื่นๆ
5. วัน เวลา และสถานทีจ่ ัดการแข่ งขัน
วันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ วิทยาเขตศาลายา

6. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
6.1 เยาวชนและผูส้ นใจ จะสามารถสร้างและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะ และความคิดริ เริ่ ม
ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควบคุมหุ่ นยนต์ เพื่อตอบสนองเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมในอนาคต
6.2 สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถทางด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ และการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถสู่ การเป็ นนักวิจยั ระดับมืออาชีพต่อไป
7. รายละเอียดในการแข่ งขัน
7.1 สามารถสมัครออนไลน์และดูกติกาการแข่งขันต่างๆได้ทางเว็บไซต์ที่ www.gammaco.com/fll

7.2 ทีมที่กรอกใบสมัครออนไลน์ สามารถตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการรับสมัครได้ ภายใน 3 วัน
ทาการ
7.3 ค่าธรรมเนียม
7.3.1 ในการสมัครเข้าแข่งขัน FLL ทีมละ 4,000 บาท (สาหรับสมาชิกในทีมจานวน 10
คน)
*กรณี สมาชิกไม่ถึง 10 คน เก็บค่าสมัคร คนละ 400 บาท
7.3.2 ในการสมัครเข้าแข่งขัน FLL Junior ทีมละ 1,800 บาท (สาหรับสมาชิกในทีม
จานวน 4-6 คน) *กรณี สมาชิ กไม่ถึง 6 คน เก็บค่าสมัคร คนละ 300 บาท
8. คุณสมบัติผ้ สู มัครเข้ าแข่ งขัน FLL
8.1 ผูส้ มัครต้องอายุระหว่าง 9-16 ปี
8.2 ทีมผูส้ มัคร ประกอบด้วยผูเ้ ข้าแข่งขันตั้งแต่ 4-10 คน ไม่จากัดเพศ และผูค้ วบคุมทีม 1 คน
8.3 สมาชิกในทีมไม่จาเป็ นต้องสังกัดอยูใ่ นโรงเรี ยนเดียวกัน
8.4 จากัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันประเภท Robot Performance ต้องเป็ น LEGO เท่านั้น
8.5 ทุกทีมต้องนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่น คอมพิวเตอร์ รางปลัก๊ ไฟ เป็ นต้น
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขันและกติกาโดยละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.gammaco.com/fll
หมายเหตุ
* หากจานวนสมาชิกในทีมมีมากกว่า 10 คน จะไม่มีสิทธิ์ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน FLL
** สมาชิก 1 คน สามารถลงสมัคร FLL ได้ เพียง 1 ทีม ต่อ 1 ฤดูกาลเท่านั้น
9. คุณสมบัติผ้ สู มัครเข้ าแข่ งขัน FLL Junior
9.1 ผูส้ มัครต้องอายุระหว่าง 6-10 ปี
9.2 ทีมผูส้ มัคร ประกอบด้วยผูเ้ ข้าแข่งขันตั้งแต่ 4-6 คน ไม่จากัดเพศ และผูค้ วบคุมทีม 1 คน
9.3 สมาชิกในทีมไม่จาเป็ นต้องสังกัดอยูใ่ นโรงเรี ยนเดียวกัน
9.4 จากัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันประเภท Robot Performance ต้องเป็ น LEGO เท่านั้น
9.5 ทุกทีมต้องนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่น คอมพิวเตอร์ รางปลัก๊ ไฟ เป็ นต้น
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขันและกติกาโดยละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.gammaco.com/fll
หมายเหตุ

* หากจานวนสมาชิกในทีมมีมากกว่า 6 คน จะไม่มีสิทธิ์ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน FLL Junior
** สมาชิก 1 คน สามารถลงสมัคร FLL Juniorได้ เพียง 1 ทีม ต่อ 1 ฤดูกาลเท่านั้น

