ธันวาคม

เรื อง

ขอเชิญเข้ าร่วมแข่งขันหุน่ ยนต์ในรายการ Thailand micro:coding Championship 2020 (TmC2020)

เรี ยน

ผู้อํานวยการสถานศึกษา

สืบเนืองจากการเรี ย นรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ของเยาวชน นิสิ ต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทัวไปทัวโลกต่างตระหนักและเห็นตรงกันว่า
ศาสตร์ การเรี ยนรู้หนึงทีมีความสําคัญอย่างยิงสําหรั บบุคคลในทศวรรษนี คือ วิทยาการคํานวณ หรือ Computing จึงมีการวางระบบการศึกษาของเยาวชนใหม่ผสาน
กับการบูรณาการทางศึกษาทีเรี ยกว่า STEM (Science Technology Engineering Mathematic) และมีการพัฒนาสือการเรียนรู้ ทีเหมาะสมตามวัย เพือให้ ยุวชนและ
เยาวชน ตลอดจนครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจทัวไป เข้ าถึงการเรี ยนรู้ วิทยาการคํานวณทังในแบบทีใช้ และไม่ใช้ คอมพิวเตอร์
บริ ษทั อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริ เมนต์ จํากัด (INEX) ผู้ผลิตสือการศึกษาด้ านหุ่นยนต์ อัตโนมัติ จึงได้ ร่วมกับ บริ ษัท เอ็ดดูเคติ ค คอร์ ปอเรชัน จํา กัด (EDCO)
และ ศูนย์ การค้ าเซียร์ รั งสิต กําหนดให้ มีการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ Thailand micro:coding Championship 2020 หรื อ TmC2020 ระหว่างวันที ถึง
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
ณ ศูนย์การค้ าเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี
1. ส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการคํานวณผ่านกิจกรรมการแข่งขันหุน่ ยนต์
2. ส่งเสริ มให้ เยาวชนได้ เกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้ งานความรู้ ด้ านวิทยาการคํานวณเพือพัฒนาหุน่ ยนต์ผา่ นการโค้ ดดิง (coding)
3. เปิ ดโอกาสให้เยาวชนในทุกระดับได้ ร่วมในกิจกรรมการแข่งขันหุน่ ยนต์ทีใช้ micro:bit ซึงเป็ นอุปกรณ์การเรี ยนรู้ วิทยาการคํานวณใน
ระดับโลก, KidBright แผงวงจรเพือส่งเสริ มการโค้ ดดิงทีเป็ นแบบโอเพ่นซอร์ สจาก สวทช. และ OpenKB แผงวงจรควบคุมสําหรั บ
การเรี ยนรู้วิทยาการคํานวณทีต่อยอดมาจากแพลทฟอร์ ม KidBright ในการสร้ างสรรค์หนุ่ ยนต์เพือใช้ แข่งขันในภารกิจต่างๆ
4. เปิ ดโอกาสให้เยาวชนได้ รวมกลุม่ เพือใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ร่วมกันในการพัฒ นาหุ่นยนต์ ให้ สามารถทําภารกิ จ ตามทีกติกากํ าหนด
ซึงเป็ นการเสริ มสร้ างประสบการณ์เชิงบวกโดยตรงแก่เยาวชนทีเข้ าร่วมกิจกรรม
5. เชิญชวนผู้บริ หารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ปกครองได้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมสร้ างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
6. เพื อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่ วมแข่งขันหุน่ ยนต์ระดับนานาชาติ ในรายการ International micro:coding Championship
2020 หรื อ ImC 2020 ทีประเทศสิงคโปร์ ในเดือนมิถุนายน 2563
การแข่งขันแบ่งเป็ น รายการแข่ง ขัน ทังหมด 6 ประเภท ได้ แก่
1. การแข่งขันหุ่นยนต์ Programmable Line Tracing แบ่งเป็ น
 ประเภท Junior อายุตงแต่
ั 7 ปี ขึนไป แต่ไม่เกิน 14 ปี
 ประเภท Mentor อายุ 20 ปี ขึนไป ต้ องเป็นผู้ฝึกสอนของผู้แข่งขันในรายการ TmC20
จํานวนสมาชิก 1 คนต่อทีม ผู้เข้ าแข่งขันต้ องใช้ ทกั ษะด้ านกลไกและการเขียนโปรแกรมในการปรั บแต่งให้ ห ุ่นยนต์สามารถเคลือนทีบนเส้ นสีดํ า
ไปตามเส้ นทางทีกําหนดด้ วยความเร็ วสูงสุด
2. การแข่งขันหุ่นยนต์ พิชติ เขาวงกต (Maze Runner) แบ่งเป็ น
 ประเภท Junior อายุตงแต่
ั 7 ปี ขึนไป แต่ไม่เกิน 14 ปี
 ประเภท Senior อายุตงแต่
ั 14 ปี ขึนไป แต่ไม่เกิน 19 ปี
จํานวนสมาชิก 2 คนต่อทีม การแข่งขันสร้ างและเขียนโปรแกรมควบคุมหุน่ ยนต์เคลือนทีเพือค้ นหาทางออกจากเขาวงกตแบบอัตโนมัติ ภายใน
ระยะเวลาทีกําหนด

3. การแข่ งขันหุ่นยนต์ ลูกบอลสัประยุทธ์ (Ball Fighting Robot) แบ่งเป็ น
 ประเภทผสม อายุระหว่าง ถึง ปี ผู้ควบคุมทีมสามารถลงแข่งขันด้ วยได้
จํานวนสมาชิก 4 คนต่อทีม การแข่งขันสร้ าง และเขียนโปรแกรมควบคุมหุน่ ยนต์ให้ ทําการเคลือนย้ ายลูกบอลไปยังฝังตรงข้ าม โดยหุน่ ยนต์จะ
เป็ นอัตโนมัติหรื อแบบควบคุมระยะไกลไร้ สายก็ได้
4. การแข่งขันหุ่นยนต์ นวัตกรรม (Innovative Robot)
 ประเภทผสม อายุระหว่าง - ปี
จํานวนสมาชิ ก 2 คนต่อทีม การแข่งขันสร้ างและเขียนโปรแกรมควบคุมหุน่ ยนต์เพือเป็ นโครงงานนวัตกรรม ภายใต้ หวั ข้ อทีกําหนด ผู้แข่งขันทีได้
คะแนนจากคณะกรรมการมากทีสุดเป็ นผู้ชนะเลิศ
อัตราค่ าสมัคร ดังนี


ทีมละ

บาท สําหรั บรายการทีกําหนดให้ มผี ้ แู ข่งขันได้ ทีมละ คน



ทีมละ

บาท สําหรั บรายการทีกําหนดให้ มผี ้ แู ข่งขันได้ ทีมละ 1 ถึง 2 คน



ทีมละ 1,00 บาท สําหรับรายการทีกําหนดให้ มผี ้ แู ข่งขันได้ ทีมละ 2 ถึง 4 คน

บริ ษทั อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริ เมนต์ จํากัด จึงใคร่ขอเรี ยนเชิญ นักเรี ยน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษาของท่าน สมัครเข้ าร่วมการแข่งขัน
ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ ที www.thaimicrocoding.com และดูรายละเอียดเพิมเติมได้ ที Facebook : Thailand micro:coding Championship - TmC

จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาและหวังเป็นอย่างยิงว่าจะได้ รับการสนับสนุนจากท่าน

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ลิมพรจิตรวิไล)
กรรมการผู้จัดการ
บริ ษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริ เมนต์ จํากัด

