
 

 

microBlock Project Challeng 

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์โดยใช้โปรแกรม microBlock IDE 

 

 

หลักการและเหตุผล 

microBlock IDE เป็นโปรแกรมที่ใช้พัฒนาโค้ดโปรแกรมลงในบอร์ด KidBright32 / OpenKB / IPST-

WiFi มีเป้าหมายส าคัญคือช่วยให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป เรียนรู้การเขียนโปรแกรมและการใช้งาน

ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ง่ายขึ้น ผ่านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาบล็อกและโค้ดไพทอน (MicroPython) 

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล ซึ่งสุดท้ายแล้วกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะสามารถ

น าความรู้ทักษะที่มี ไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์โครงงานต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ 

พัฒนาคนเพื่อเป็นก าลังส าคัญช่วยพัฒนาประเทศต่อไป 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว microBlock Project Challenge การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์โดยใช้

โปรแกรม microBlock IDE จึงถูกจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการใช้งาน microBlock IDE ส่งผลให้เกิดการพัฒนา

ทักษะการเขียนโปรแกรมและสร้างสรรค์โครงงานในระดับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่อไป 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นและสร้างสรรค์โครงงานเชิงนวัตกรรมโดยใช้โปรแกรม microBlock IDE 

 เพ่ือน าเสนอและเผยแพร่โปรแกรม microBlock IDE และโครงการ microBlock ให้เป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวาง 

 เพ่ือสร้างพ้ืนที่น าเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมทักษะการน าเสนอผลงานแก่บุคคลทั่วไป 

คุณสมบัติผู้เข้ารว่มการประกวด 

 แข่งขันในรูปแบบทีม ต้องมีสมาชิกในทีม 1 ถึง 3 คน 

 คุณสมบัติของสมาชิกทุกคนในทีม ต้องตรงกับข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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o เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที 1 ถึงปีที 6 

o เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ถึงปีท่ี 3 

o บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 12 ถึง 18 ปี 

 หากได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบน าเสนอผลงาน ต้องน าเสนอผลงานของทีมตนเองในงาน Maker 

Flash ที่จัดขึ้น ณ The Hub รังสิตชั้น 2 วันที่ 30 ถึง 31 มกราฯ 2564 เวลา 10.30 ถึง 15.30 น. ได้

โดยได้รับเงินสนับสนุนค่าเดินทางทีมละ 500 บาท (กรณีไม่สะดวกเดินทางมาน าเสนอผลงาน แต่ได้รับ

คัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบน าเสนอผลงาน โปรดติดต่อผู้ด าเนินโครงการเพ่ือหาแนวทางการน าเสนอ

ผลงานต่อไป) 

คุณสมบัติของโครงงานส่ิงประดิษฐ ์

 โครงงานใช้โปรแกรม microBlock IDE ในการพัฒนา หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ใดก็ได้ที่โปรแกรม microBlock IDE รองรับ (หากใช้บอร์ด 

KidBright32i / IPST-WiFi / OpenKB จะได้รับเงินรางวัลเพ่ิมเติมจาก INEX) 

 ไม่จ ากัดอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในโครงงาน 

 โครงงานจะต้องไมส่ร้างมลภาวะทางเสียง แสง กลิ่น ไมส่ร้างความหวาดกลัวหรือความรู้สึกไม่

ปลอดภัยต่อผู้พบเห็น 

 โครงงานที่มีระบบกลไกเคลื่อนที่ได้ ต้องมีปุ่มหยุดฉุกเฉิน หรือระบบอ่ืนใดที่ช่วยป้องกันบุคคลโดยรอบ

ไม่ให้ได้รับอันตรายจากโครงาน  

เกณฑ์การตัดสิน 

รอบคัดเลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินตามเกณฑด์ังต่อไปนี้ 

1. เป็นโครงงานที่แปลกใหม่ ไม่เคยพบเห็นที่อ่ืนมาก่อน 

2. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างโครงงาน 

3. เป็นโครงงานที่คาดว่าสมาชิกในทีมเป็นผู้ท าโครงงานเอง 

4. ใช้โปรแกรม microBlock IDE เป็นส่วนหนึ่งของการท าโครงงาน 

รอบน ำเสนอผลงำน ผู้เข้าร่วมงาน Maker Flash ให้คะแนนแต่ละผลงานโดยตรง ผลงานที่ได้รับคะแนนมาก

ที่สุด 5 อันดับแรกเป็นผู้ชนะ 
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แผนการด าเนินโครงการ 

โครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

1) รอบคัดเลือก 

เปิดรับผลงานออนไลน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือก 10 โครงงานผ่านเข้ารอบน าเสนอผลงาน 

รำยกำร 
ธ.ค.-63 ม.ค.-64 
10 - 31 1 - 10 11 14 

เปิดรับผลงานออนไลน์    
ประกาศรายชื่อผลงานที่เข้าร่วมโครงการ     
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบน าเสนอผลงาน     

2) รอบน ำเสนอผลงำน 

ทีมท่ีผ่านเข้ารอบจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์น าเสนอผลงาน มาน าเสนอผลงานในงาน Maker Flash  

รำยกำร 
ม.ค.-64 

15 - 29 30 31 

ทีมผ่านเข้ารอบ จัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์น าเสนอผลงาน    
น าเสนอผลงานในงาน Maker Flash   
ตัดสินหาทีมท่ีชนะเลิศและมอบของรางวัล    

รางวัลส าหรับทีมทีช่นะการประกวด 

 รางวัลชนะเลิศ 6,000 บาท และใบประกาศนียบัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 4,000 บาท และใบประกาศนียบัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาท และใบประกาศนียบัตร 

 รางวัลชมเชย (1) 1,500 บาท และใบประกาศนียบัตร 

 รางวัลชมเชย (2) 1,500 บาท และใบประกาศนียบัตร 

ทีมท่ีผ่านเข้ารอบน าเสนอผลงาน ได้รับใบประกาศนียบัตรทุกทีม 


