21st Century ICT&STEM+A Curriculum

โครงการ Thailand STEM Challenge 2019

โครงการแข่ งขัน Thailand STEM Challenge 2019
ระดับชั้นประถมศึกษา หัวข้ อ “STEM Intelligent Challenge 2019 ”
1. ความเป็ นมา
ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 ส่ งผลให้กระบวนทัศน์ทาง
การศึกษาเปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาทุกระดับเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การสร้าง
ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพือ่ เป็ นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ของทุ น มนุ ษ ย์แ ละรองรั บ การศึ ก ษาการเรี ย นรู ้ แ ละความท้า ทายที่ เ ป็ นพลวัต ของโลกในศตวรรษที่ 21
สถานศึกษาต้องบริ หารและจัดการศึกษาที่แสดงความรับผิดชอบ(Accountability)ต่อคุณภาพและมาตรฐานของ
บริ การการศึกษาที่ให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ไม่ต่ากว่า
มาตรฐานขั้นต่าที่รัฐกาหนด)หลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอนต้องมีความยืดหยุน่ หลากหลายสนองต่อความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน
สะเต็มศึกษาเป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการของ 4 วิชาหลักก็คือ วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์โดยเน้นการยึดโยงการเรี ยนรู ้กบั เหตุการณ์ที่พบเจอจริ ง เพือ่ การนาความรู ้ไป
แก้ปัญหาในชีวติ จริ งและประกอบอาชีพในอนาคต สะเต็มศึกษาจึงเน้นการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมหรื อ
โครงงานที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ทั้งในและนอกห้องเรี ยน ส่ งเสริ มให้เกิดทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์และ
สามารถนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมสะเต็มศึกษามี จุดเด่น คือการผนวกกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เข้ากับการเรี ยนรู ้เพื่อตอบสนองความต้องการหรื อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันภายใต้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม
ปั จจุบนั มีการจัดการเรี ยนรู ้หลากหลายแบบ การศึกษาแบบ STEM นับว่าเป็ นนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
ใหม่สาหรับประเทศไทย ซึ่งเป็ นสิ่งที่โรงเรี ยน ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ควรเข้าใจ โดยเฉพาะ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่สาคัญในการประสานงานจัดการดูแลการเรี ยนการสอนแบบ STEM ด้วยการสนับสนุ นครู ใน
การฝึ กอบรม วางแผนการเรี ย นการสอนและอื่ น ๆ น าไปสู่ ก ารพัฒ นาผูเ้ รี ย นเตรี ย มความพร้ อ มกับ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เป็ นพลเมืองที่มีความรู ้และความสามารถในการพัฒนาประเทศชาติ และ
สังคมโลกต่อไป
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2. จุดประสงค์ของโครงการ
3.1 ครู ผสู ้ อนและนักเรี ยนได้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2ครู ผสู ้ อนและนักเรี ยนนาทักษะทางSTEMไปสร้างสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดที่สร้างสรรค์ในการ
แข่งขัน
3.3 สามารถออกแบบลาดับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
3.4 เพือ่ เพิม่ พูนทักษะการเรี ยนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผเู ้ ข้าร่ วมแข่งขัน
3.5 นักเรี ยนได้มีโอกาสแสดงความรู ้ความสามารถในสร้างสิ่งประดิษฐ์ และ การนาเสนอ
3.6 เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มให้เกิดความรู ้ และการทางานร่ วมกัน การทางานเป็ นหมู่คณะของนักเรี ยน
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ครู และนักเรี ยนของโรงเรี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ทัว่ ประเทศ
3.2 จานวนทีมที่เข้าร่ วมแข่งขัน 50 ทีม
4. การจัดการแข่ งขัน
สาหรับรายการการแข่งขันนี้ผทู ้ ี่เข้าทาการแข่งขันจะต้องเข้าร่ วมกิจกรรม ดังนี้
4.1 สมัครเข้าร่ วมโครงการตามข้อตกลง ( ขอสงวนสิทธิ์ให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งทีมเข้า
ร่ วมสมัครไม่เกิน 3 ทีม )
4.1.1 การสมัครเข้ามาแข่งขัน ผูส้ มัครจะต้องเขียนแรงบันดาลใจในการสร้างหุ่นยนต์แนบมากับใบ
สมัครเพือ่ เป็ นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกทีมเข้ามาแข่งขัน
4.2 แต่ละทีมประกอบด้วยนักเรี ยน ไม่เกิน 3 คน และ ครู อาจารย์ 1 คน
4.3 ทีมที่ผา่ นการสมัครอย่างถูกต้องและสมบูรณ์จะต้องเข้าร่ วมอบรมและรับฟังข้อชี้แจงในหลักการของ
การทางานของสิ่งประดิษฐ์และกติกาการแข่งขัน ตามวันและเวลาที่กาหนด
4.4 การแข่ งขันจะแข่ ง 1 วัน ดังนี้
4.4.1 การแข่งขันช่วงเช้า จานวน 50 ทีม ทาการแข่งขันโดยประดิษฐ์ยานอวกาศและเก็บคะแนนเพือ่
เตรี ยมแข่งขันในช่วงบ่าย
4.4.2 การแข่งขันช่วงบ่าย จานวน 50 ทีม เพือ่ หาผูช้ นะ 3 ลาดับเพือ่ ชิงรางวัลทุนการศึกษา
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5. วัน เวลา สถานที่
5.1 การรับสมัครการแข่งขัน ตั้งแต่วนั ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562
5.2 การประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิเข้าร่ วมการแข่งขัน เดือน กันยายน พ.ศ.2562
5.3 การแข่งขัน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562
5.3.1 การแข่งขัน
การแข่งขันวันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5.3.2 รับลงทะเบียน เวลา 07.00-8.30 น.
5.3.3 การแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น.
5.3.4 พิธีเปิ ดการแข่งขัน เวลา 09.00-09.30 น.
หมายเหตุ ทีมที่ไม่ พร้ อมเข้ าร่ วมการแข่ งขัน ขอให้ แจ้ งกับฝ่ ายจัดฯ ก่ อนวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อที่จะ
ได้ เรี ยกทีมทีม่ ีความพร้ อมเข้ าร่ วมการแข่ งขันในลาดับต่ อๆ ไป
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
Imagineering Education Co.,Ltd
138 ถนนสุขมุ วิท 77 ซอยอ่อนนุช สวนหลวง กทม. 10250
โทร. 02-3312729-30 Fax. 02-3312729 ต่อ 12
ผูป้ ระสานงานโครงการ
นางสาวยุวดี จิตจักร ( ครู จ๋ มุ ) โทร. 084-6425293
E-mail : yuwadee_1981@hotmail.co.th
สุมิตรา นิ่มกรชัย ( ครู ไก่ )
โทร. 081-6421776
E-mail : immygirl@hotmail.com
บุหงา ติภิ ( ครู เหน่ง )
โทร. 086-4151759
E-mail : paint_kids@hotmail.com
วันมาฆะ ปะวรณา ( ครู ติ๊ก )
โทร. 093-3646914
E-mail : wanmakap@gmail.com
นิจฉรา ขันทยศ ( ครู ฝน) โทร. 091-3830245
E-mail : wanmakap@gmail.com
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7. กติกาการรับสมัคร
7.1 รับสมัครเพียง 50 ทีม เท่านั้น มีสมาชิกในทีมๆละ 3 คน และมีครู อาจารย์ที่ปรึ กษา 1 คน เป็ นผูร้ ับรอง
7.2 สมัครเข้าร่ วมโครงการตามข้อตกลง ( ขอสงวนสิทธิ์ให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่ง
ทีมเข้าร่ วมสมัครไม่เกิน 3 ทีม )
7.3 ผูส้ มัครจะต้องเขียนแรงบันดาลใจในการสร้างหุ่ นยนต์แนบมากับใบสมัครเพือ่ เป็ นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาคัดเลือกทีมเข้ามาแข่งขัน
7.4 แต่ละทีมจะต้องชาระค่าสมัคร ทีมละ 1000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ: หลังจากรู ้ผลการประกาศเข้ารอบแข่งขันแล้ว ให้ทีมที่มีมีสิทธิ์เข้าแข่งขัน ส่งคลิปวีดีโอ
ความยาวไม่เกิน 5 นาทีเพือ่ นาเสนอการเตรี ยมความพร้อม การซักซ้อมก่อนลงสนามจริ ง ในรู ปแบบที่
เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง เพือ่ ชิงรางวัลพิเศษ
ชาระเงินเข้าบัญชี บจก. อิมเมจิเนียริ่ ง เอ็ดดูเคชัน่ เท่านั้น กรณี ที่โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขา พาราไดซ์ เลขที่บญั ชี 022-3-27810-8 พร้อมส่ง FAX สาเนาใบ PAY IN ทางโทรสาร
หมายเลข 02-3312719 ต่อ 12 ระบุ ชื่อ STEM Intelligent Challenge 2019 ชื่อ และ ที่อยู่ ของโรงเรี ยนที่ตอ้ งการ
ออกใบเสร็จรับเงิน
ผูท้ ี่ชาระเงินเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเฟสบุค๊ แฟนเพจ
https://web.facebook.com/Imagineering-706643252724082/
7.5 เกียรติบตั รจะออกให้เฉพาะผูท้ ี่มีรายชื่อถูกต้องตามใบสมัครเท่านั้น
8. รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )
พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท ( สามพันบาทถ้วน )
พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )
พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
ทุกทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขันจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณเพือ่ แสดงว่าได้เข้าร่ วมการแข่งขันในครั้งนี้
หมายเหตุ รางวัลต่ างๆ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามการได้ รับการสนับสนุนตามความเหมาะสม
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9. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
9.1 มีทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 95%
9.2 ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันมีความพึงพอใจในระดับดี ไม่นอ้ ยกว่า 95%
9.3 นักเรี ยนจะมีความสนใจในการกล้าแสดงออก ในการสร้างและใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะและ
การเรี ยนรู ้ในรู ปแบบของสะเต็มศึกษา
9.4 นักเรี ยนและครู ผสู ้ อนนาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันไปใช้ในการเรี ยนการสอน
ภายในโรงเรี ยนต่อไป
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 จานวนผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขัน
10.2 แบบสอบถามความคิดเห็น

ลงชื่อ................................................... ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
( นางสาวยุวดี จิตจักร )
Imagineering Education Co.,Ltd
หมายเหตุ ผูร้ ับผิดชอบโครงการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ตามความเหมาะสม
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12. กาหนดการ
จัดแข่ งขัน ณ ห้ องประชุม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
รอบคัดเลือก
เวลา
08.00-09.00 น.
09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-16.30 น.

รายการ
ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
พิธีเปิ ด
ประชุมผูค้ วบคุมทีม แจ้งกติกาในการแข่งขัน (รับอุปกรณ์บงั คับจากกรรมการ)
แข่งขันเก็บคะแนน
พักรับประทานอาหาร
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ประกาศผล 6 ทีมที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ
พิธีมอบรางวัลผูช้ นะเลิศการแข่งขัน และประธานกล่าวปิ ดการแข่งขัน

หมายเหตุ กาหนดการในการแข่ งขัน อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

โครงการ การแข่งขัน
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13.กติกา
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
13.1 ข้อกาหนด ช่วงเช้า (สิ่ งประดิษฐ์ ยานอวกาศสารวจสิ่ งมีชีวติ บนดาวเคราะห์ ดวงใหม่ )
1. ตั้งชื่อสิ่งประดิษฐ์โดยชื่อต้องไม่ซ้ ากับการแข่งขันรายการอื่นมาก่อน
2. ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางผูจ้ ดั การแข่งขันจะมีอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์เสริ มเตรี ยมไว้ให้
3. ทีมผูเ้ ข้าแข่งขันต้องทาภารกิจให้สาเร็ จตามโจทย์ที่ให้ไป (โจทย์จะประกาศช่วงรับสมัคร)
4. สิ่งประดิษฐ์ตอ้ งสามารถเคลื่อนที่ได้
5. ทุกส่วนของสิ่งประดิษฐ์ตอ้ งห้ามสัมผัสพื้นยกเว้นส่วนล้อ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1.ตัดสินจากระยะการเคลื่อนที่ของสิ่งประดิษฐ์
2.การออกแบบสิ่งประดิษฐ์

13.2 ข้อกาหนด ช่วงบ่าย (สิ่ งประดิษฐ์ ยานอวกาศสารวจสิ่ งมีชีวติ บนดาวเคราะห์ ดวงใหม่ )
1.ต่อยอดจากสิ่งประดิษฐ์ช่วงเช้าโดยอุปกรณ์ที่สร้างและประดิษฐ์ทางผูจ้ ดั การแข่งขันจะมีอุปกรณ์
หลักและเสริ มเตรี ยมไว้ให้
2. ทางผูจ้ ดั การแข่งขันจะมีโปรแกรมให้ผเู ้ ข้าแข่งขันได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน
3. ทีมผูเ้ ข้าแข่งขันต้องทาภารกิจให้สาเร็ จตามโจทย์ที่ให้ไป (โจทย์จะประกาศช่วงรับสมัคร)
4. สิ่งประดิษฐ์ตอ้ งสามารถแสดงไฟและเสียงตามที่โจทย์กาหนด
5. ทุกส่วนของสิ่งประดิษฐ์ตอ้ งห้ามสัมผัสพื้นยกเว้นส่วนล้อ
เกณฑ์ การให้ คะแนน ( 100 คะแนน )
สิ่ งประดิษฐ์ ยานอวกาศสารวจสิ่ งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ ดวงใหม่
เกณฑ์ให้คะแนนรวม 100 คะแนน จากผลรวมของ
1. ผลคะแนนการแข่งขัน
30 คะแนน
2. ผลคะแนนรายงานการออกแบบ
20 คะแนน
สิ่ งประดิษฐ์ ยานอวกาศสารวจสิ่ งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ ดวงใหม่
เกณฑ์ให้คะแนนรวม 50 คะแนน จากผลรวมของ
1. ผลคะแนนการแข่งขัน
30 คะแนน
2. ผลคะแนนรายงานการออกแบบ
20 คะแนน
โครงการ การแข่งขัน
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สถานการณ์

ณ ดาวแห่ งหนึ่ งมีสิ่งแวดล้อมที่เสื่ อมโทรม ดินแดนแห้งแล้ง สิ่ งมีชีวิตเริ่ มล้ม
ตายเพราะขาดอาหาร อากาศเป็นมลพิษ ดังนั้นจึงต้องการออกแบบยานอวกาศเพื่อไป
สารวจสิ่ งมีชีวิตบนดาวดวงใหม่ โดยยานอวกาศที่สร้างสามารถเคลื่อนที่ได้และ
สามารถสารวจสิ่ งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงใหม่ได้ นักเรี ยนได้รับหน้าที่ในการ
ออกแบบยานอวกาศเพื่อใช้ในการสารวจสิ่ งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงใหม่ โดยที่ทีม
ออกแบบจะต้องออกแบบและสร้างนวัตกรรมแบบเพื่อแสดงแนวคิดโดยการใช้ ล้อ
และมอเตอร์ ในการเคลื่อนที่ (ทีมงานจะเตรี ยมอุปกรณ์หลักไว้ให้ในวันแข่งขัน)

โครงการ การแข่งขัน
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