รับสมัครทีมเขารวมแขงขันการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน
STEM CHALLENGE BRICC ๒๐๑๙
ภายใตแนวคิด “STEM MAKER CHALLENGES”
ชิงโลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย
คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ
๑. นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร / ศึกษาศาสตร / วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
กลุมเปาหมาย
๑. นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
๒. จํานวนทีมที่เขารวมแขงขัน ๑๕ ทีม
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการออกแบบสื่อนวัตกรรมและการนําเสนอสือ่ นวัตกรรม
การสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความรูความสามารถในการออกแบบสือ่ นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ และนําทักษะ
STEM ตอยอดสรางนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได
๓. เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดความรู และการทํางานรวมกัน สรางเสริมประสบการณในการทํางานเปนทีม
ลักษณะการประกวดแขงขัน
การแขงขันแบงผลงานออกเปน ๒ ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ประเภทผลงานการออกแบบสื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา จํานวน ๑๕ ทีม
๒. ประเภทผลงานการนําเสนอสื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา จํานวน ๑๕ ทีม
กิจกรรมการจัดการแขงขัน
สําหรับรายการการแขงขันนี้ผูที่เขาทําการแขงขันจะตองเขารวมกิจกรรม ดังนี้
๒.๑ แตละทีมประกอบดวยนักศึกษา ไมเกิน ๓ คน และอาจารยที่ปรึกษา ๑ คน
๒.๒ สถาบันการศึกษาสามารถสงทีมเขาแขงขันสูงสุดไดไมเกิน ๓ ทีม สมัครเขารวมโครงการตาม
ขอตกลง โดยการกรอกรายละเอียดทีมที่เขาแขงขันใหครบถวน
๒.๓ รับสมัครตั้งแตบัดนี้ – วันที่ ๑4 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผูสมัคร วันที่ ๑7 มกราคม
2562 ดาวนโหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียดใหครบถวน และสงใบสมัครมาทางอีเมล
tlomarak@gmail.com และติดตามรายละเอียดการสมัครไดจากเว็บไซต http://edu.bru.ac.th/

๒.๔ ทีมแขงขัน ตองนําเสนอโครงการ (Concept Paper) ซึ่งมีขอมูลตาง ๆ ความยาวไมเกินหนา ๒
หนากระดาษ A๔ สงมาทางอีเมล tlomarak@gmail.com โดยแนบมาพรอมกับเอกสารการสมัคร
๒.๕ ประกาศผลผูผานการคัดเลือกจากการพิจารณาจากคณะกรรมการ เพื่อเขาแขงรอบชิงชนะเลิศ
ตรวจสอบรายชื่อทีมผานทางเว็บไซต http://edu.bru.ac.th/ ในวันที่ 25 มกราคม 2562
๒.๖ พิจารณาผลงานการออกแบบ และนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐตนแบบ (Prototype) โดยใหผูเขา
ประกวดจัดแสดงผลงาน พรอมแนะนําผลงาน และวิธีการใชงานจริงในวันจัดแสดงผลงาน วันที่ ๒-๔
กุมภาพันธ ๒๕๖๒
รายละเอียดการรับสมัคร
ใบสมัครเขารวมการแขงขันการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน
STEM CHALLENGE BRICC ๒๐๑๙
>>>คลิ๊ก ใบสมัครแขงขันการประกวดนวัตกรรม STEM Challenges BRICC 2019 <<<
รายละเอียดการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน STEM CHALLENGE BRICC ๒๐๑๙
>>>>คลิ๊ก รายละเอียดการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน STEM Challenge BRICC 2019 <<<
เอกสารโครงการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน STEM CHALLENGE BRICC ๒๐๑๙
>>>คลิ๊ก เอกสารโครงการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน STEM Challenge BRICC 2019 <<<
วิธีดําเนินโครงการ
๑. จัดใหมีการรวบรวม คัดเลือก และประกวดผลงานการออกแบบสื่อนวัตกรรมและการนําเสนอสื่อ
นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จากอาจารย และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย รวมถึงสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
๒. จัดใหมีการแสดงผลงานสื่อนวัตกรรมและการนําเสนอสื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
รอบการแขงขัน
การแขงขัน แบงออกเปนรอบ ดังตอไปนี้
๑.รอบคัดเลือก ทําการคัดทีม ๑๐ เขาสูรอบกอนชิงชนะเลิศ
๒.รอบกอนชิงชนะเลิศ ทําการคัดใหเหลือ ๕ ทีมสุดทาย เพือ่ จะไปแขงในรอบชิงชนะเลิศตอไป
๓.รอบชิงชนะเลิศ ทําการแขงขันเพื่อชิงตําแหนง ดังนี้ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ และรองชนะเลิศอันดับที่ ๓
๔.ทีมที่ชนะเลิศการแขงขัน จะไดรับเงินรางวัลพรอมโลรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท (สีพ่ ันบาทถวน) พรอมโลรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน) และใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถวน ) และใบประกาศเกียรติ
คุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ใบประกาศเกียรติคุณ

สถานที่จัดโครงการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย (สถานที่และโปรแกรมจะแจงใหทราบผาน
ทางเว็บไซต http://edu.bru.ac.th/ )
วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินโครงการ วันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดผูรับผิดชอบโครงการ
อาจารย ดร.เทพพร โลมารักษ
ตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร
ผูรับผิดชอบโครงการ และผูประสานงานโครง
Email : tlomarak@gmail.com โทรศัพท : ๐๘๑-๗๐๔-๖๙๔๕ Website : http://edu.bru.ac.th/
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
439 ถนนจิระ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31000
โทรศัพท: ๐๘๑-๗๐๔-๖๙๔๕ โทรสาร: 044 612 858

