“โครงการการแข่ งขัน FIRST LEGO LEAGUE 2016 (FLL 2016)”
1. ที่มาของโครงการ
การแข่งขัน FIRST LEGO League จัดขึ ้นโดยองค์การ FIRST ซึง่ เป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร จัดตังขึ
้ ้นเพื่อสร้ างแรง
บันดาลใจและการรับรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตังอยู
้ ท่ ี่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยการแข่งขัน
FIRST LEGO League เป็ นการแข่งขันหุน่ ยนต์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรี ยน รวมไปถึงบูรณาการ ในการทํา
โครงงานผ่านทางหัวข้ อการแข่งขันที่ทาง FIRST กําหนดไว้ ในแต่ละปี และมีการแข่งขันอยูใ่ นประเทศสมาชิกกว่า 70 ประเทศ
ทัว่ โลก สําหรับในประเทศไทยผู้จดั งานอย่างเป็ นทางการคือ บริ ษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จํากัด ผู้ผลิตและจัดจําหน่าย
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชนนํ
ั ้ าของประเทศไทย

ด้ วยการเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาความรู้ทางด้ าน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทางผู้จดั งานจึงได้ มีการจัดกิจกรรม การแข่งขัน FIRST LEGO League 2016 ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่
สนับสนุนส่งเสริ มและกระตุ้นให้ เยาวชนของชาติได้ ฝึกการใช้ ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สร้ างสรรค์ผลงาน แก้ ปัญหาและนํามาใช้ ประโยชน์ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ในการ

ตลอดจนส่งเสริ มกิจกรรมการทํางานร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หลักการและเหตุผล
การแข่งขัน

FIRST LEGO League (FLL) เป็ นกิจกรรมทีม่ งุ่ เน้ นการพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี อีกทังยั
้ งตอบสนองหลักการ STEM Education ซึง่ แสดงถึงการเรี ยนรู้วชิ าวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึง่ กลุม่ วิชาดังกล่าวนี ้ เป็ นวิชาที่สาํ คัญ
มากที่สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความมัน่ คงของประเทศ อีกทังยั
้ ง
เป็ นพื ้นฐานในการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรี ยนในโลกศตวรรษที่ 21 อย่างมีคณ
ุ ภาพอีกด้ วย

โดยทักษะที่จาํ เป็ นสําหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 นัน้ ควรมีดังต่ อไปนี ้
1. กระบวนการทางความคิด โดยมีความคิดสร้ างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ ไขปั ญหา และตัดสินใจได้
2. กระบวนการในการทํางาน โดยมีความสามารถในการสือ่ สารและการทํางานประสานงานกันได้ เป็ นอย่างดี
3. เครื่ องมือสําหรับการทํางาน มีความรู้ความเข้ าใจและความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารได้
4. ทักษะสําหรับการดําเนินชีวติ ประจําวัน ตระหนักถึงการเป็ นพลเมืองที่ดี รวมทังมี
้ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมี
ความสามารถในการวางแผนชีวติ และการประกอบอาชีพได้

ค่านิ ยมหลักของกิ จกรรมการแข่งขัน FLL แสดงถึงการทํางานร่ วมกันในการแข่งขันเกมหุ่นยนต์ และโครงงานวิ จยั
ในอดีตที่ผา่ นมาได้ รับขึ ้นอยูก่ บั หัวข้ อต่าง ๆ อาทิเช่น นาโนเทคโนโลยี, สภาวะภูมิอากาศ, คุณภาพชีวิตของประชากรคนพิการ และ
การคมนาคมขนส่ง โดยการออกแบบมีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ เข้ าใจถึงการแก้ ปัญหาทางธรรมชาติและสถานการณ์ปัจจุบนั ต่างๆ
จากการเข้ าร่วมในการแข่งขันเกมหุน่ ยนต์ สมาชิกในทีมยังได้ เรียนรู้ชีวิตที่มคี ณ
ุ ค่าและพัฒนาทักษะด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อ
นําไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้ ทังในทางด้
้
านการศึกษา ตลอดจนเป็ นพื ้นฐานที่ดใี นการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้ วย
สําหรับหัวข้ อโครงงานการแข่งขัน FLL ที่ผา่ นมา มีดงั นี ้
ปี
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

หัวข้ อการแข่ งขัน
Animal Allies
Trash Trek
World Class
Nature’s Fury
Senior solutions
Food factor
Body forward
Smart move

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ นกั เรี ยนในระดับเยาวชน ทังระดั
้ บประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ได้ มีโอกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและสร้ าง
มิตรภาพในฐานะผู้นาํ แห่งอนาคต
3.2 เพื่อเพิ่มพูนวิสยั ทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่เยาวชนให้ สามารถเรี ยนรู้การใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะ
ความคิดริเริ่ มในการพัฒนาหุน่ ยนต์ซงึ่ เป็ นรากฐานสําคัญยิง่ ต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต
3.3 เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดความรู้ในการทํางานร่วมกันเป็ นหมูค่ ณะของเยาวชนและรู้จกั ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ รู้จกั ค้ นคว้ า
สิง่ ประดิษฐ์ ใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต
3.4 เพื่อเป็ นเวทีการแข่งขัน และสร้ างความสนใจให้ กบั เยาวชนและบุคคลทัว่ ไป ที่มีความรู้ความสามารถทางด้ านการพัฒนา
หุน่ ยนต์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.5 เพื่อก่อให้ เกิดกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ในการเตรี ยมความพร้ อม สูศ่ ตวรรษแห่งวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของสหัสวรรษ
ใหม่
4. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าร่ วมประกวด
สมาชิกในทีม FLL 1 ทีม ประกอบไปด้ วย
1. อาจารย์ผ้ ค
ู วบคุมทีม 1 ท่าน
2. สมาชิกในทีม ตังแต่
้ 4 ถึง 10 คน โดยมีอายุระหว่าง 9-16 ปี ไม่จํากัดเพศ
หมายเหตุ
* หากจํานวนสมาชิกในทีมมีมากกว่า 10 คน จะไม่มีสทิ ธิ์ได้ รับรางวัลในการแข่งขัน FLL
** สมาชิก 1 คน สามารถลงสมัคร FLL ได้ เพียง 1 ทีม ต่อ 1 ฤดูกาลเท่านัน้
5. ประเภทของการประกวด
การแข่งขันแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1. Robot Game
เป็ นการนําเสนอคณะกรรมการถึงการออกแบบ การประกอบ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุน่ ยนต์

รวมถึงการที่ผ้ เู ข้ า

แข่งขันจะต้ องเขียนโปรแกรม ประกอบหุน่ ยนต์และนําไปปฏิบตั ิภารกิจบนสนามแข่ง เพื่อทําคะแนนสูงสุด
2. Project
เป็ นการนําเสนอโครงงานวิจยั ตามหัวข้ อที่กําหนดขึ ้นในแต่ละปี ซึง่ ปี นี ้คือหัวข้ อ Animal Allies
3. Core Values
กรรมการจะพิจารณาถึงการทํางานร่วมกัน และการมีสว่ นร่วมกันในทีมของทุกๆ ด้ าน รวมไปถึงความมีนํ ้าใจ นักกีฬา รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย ต่อเพื่อนร่วมทีมและคูแ่ ข่งขัน

6. วัน เวลา และสถานที่จัดการแข่ งขัน
วันที่ 8 – 9 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

7. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. เยาวชนและผู้สนใจ จะสามารถสร้ างและใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะ และความคิดริ เริ่มทางด้ านการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ควบคุมหุน่ ยนต์ เพือ่ ตอบสนองเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมในอนาคต
2. สร้ างและพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถทางด้ านการพัฒนาหุน่ ยนต์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถสูก่ ารเป็ นนักวิจยั ระดับมืออาชีพต่อไป
8. รายละเอียดในการแข่ งขัน
1. สามารถสมัครออนไลน์และดูกติกาการแข่งขันต่างๆได้ ทางเว็บไซต์ที่ www.gammaco.com/fll
2. ทีมที่กรอกใบสมัครออนไลน์ สามารถตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการรับสมัครได้ ภายใน 3 วันทําการ
3. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ าแข่งขันทีมละ 5,000 บาท (สําหรับสมาชิกในทีมจํานวน 10 คน)*
*กรณีสมาชิกไม่ ถงึ 10 คน เก็บค่ าสมัคร คนละ 500 บาท
9. คุณสมบัติผ้ ูสมัครเข้ าแข่ งขัน
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้สมัคร ฯ ต้ องอายุระหว่าง 9-16 ปี
ทีมผู้สมัคร ฯ ประกอบด้ วยผู้เข้ าแข่งขันตังแต่
้ 3-10 คน ไม่จํากัดเพศ และผู้ควบคุมทีม 1 คน
สมาชิกในทีมไม่จําเป็ นต้ องสังกัดอยูใ่ นโรงเรียนเดียวกัน
จํากัดอุปกรณ์ที่ใช้ ในการแข่งขันต้ องเป็ น LEGO เท่ านัน้
ทุกทีมต้ องนําอุปกรณ์ทใี่ ช้ ในการแข่งขันมาเอง เช่น คอมพิวเตอร์ , รางปลักไฟ
้ เป็ นต้ น

สามารถดาวน์ โหลดรายละเอียดการแข่ งขันและกติกาโดยละเอียดได้ จากเว็บไซต์ www.gammaco.com/fll

