กติกางาน EDU OPEN HOUSE 2017
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 1-2 กันยายน 2560

สัมมนาทางวิชาการ
จานวน

สถานที่
(QS1)

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
Apps for education : PLC ก้าวใหม่การศึกษาไทย

35 คน

207

คุณนุสรา พีระพัฒนพงศ์
โทรศัพท์ 038-102058 โทรสาร 038-393250
nusara2545dream@gmail.com

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
กลยุทธ์ด้านสมองและจิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

30 คน

304

PLC to Research สาหรับครู

30 คน

305A

การเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่

100 คน

508

คุณจิรณัฐ พุ่มเหรียญ
โทรศัพท์ 038-102076 โทรสาร 038-391043
jeerakul@hotmail.com
คุณจิรณัฐ พุ่มเหรียญ
โทรศัพท์ 038-102076 โทรสาร 038-391043
jeerakul@hotmail.com
คุณอโณทัย ธีระทีป
โทรศัพท์ 038-102052 โทรสาร 038-393483
anothai_t@buu.ac.th

วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

30

406

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

50

206

Games for English Classroom

20

503

การบูรณาการศาสตร์ทางจิตวิทยาและแพทย์ทางเลือก
เพื่อการจัดการความเครียด

50

304

หัวข้อ

วิธีการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
หมายเหตุ

ติดต่อ

คุณศุภัครจิรา พรหมสุวิชา
โทรศัพท์ 038-102067 โทรสาร 038-391043
คุณรัจนาพร สุทธิพงศ์
โทรศัพท์ 038-102029 โทรสาร 038-391043
คุณรัตนศิริ เข็มราช
โทรศัพท์ 038-102046 โทรสาร 038-391043
rattanas@go.buu.ac.th
คุณจิรณัฐ พุ่มเหรียญ โทรสาร 038-391043
โทรศัพท์ 038-102076 jeerakul@hotmail.com

รับใบสมัครได้ที่โรงเรียน หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.edu.buu.ac.th
กรอกแบบตอบรับและส่งไปที่ผปู้ ระสานงานแต่ละหัวข้อ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ตรวจสอบรายชือ่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.edu.buu.ac.th
ลงทะเบียน/รายงานตัวก่อนการจัดกิจกรรม 30 นาที

งาน EDU Open House 2017
วันที่ 1-2 กันยายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.edu.buu.ac.th / facebook : ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1

การประกวด/แข่งขัน
สถานที่
ผู้ประสานงาน
(QS1)
วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
Speed Math
404,406 นายวสิษฐ์พล ผ่องพักตร์
วงดนตรีไทยประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม 2002 นส.ธนินีย์ สัมฤทธิ์
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว
หนังสั้น “การทุจริตเป็นการทาลายชาติ”
503 ดร.วีระพันธ์ พานิชย์
วาดภาพ “ในหลวงของเรา” ระดับปฐมวัย 103 นายณัฐภูมิ ปั้นเจริญ
วาดภาพ “ในหลวงของเรา” ชั้น ป.1–ป.3
105 นส.พิชชาพร ตันตระกูล
วาดภาพ “ในหลวงของเรา” ชั้น ป.4–ป.6
106 นส.อธิชา ส่งมณี
วาดภาพ “วิทยาศาสตร์ในรัชกาลที่ 9”
303A นส.ผกามาศ ศิริจันทร์พร
ชั้น ม.1-3
วาดภาพ “วิทยาศาสตร์ในรัชกาลที่ 9”
303B นายจงรักษ์ สมบูรณ์
ชั้น ม.4-6
นส.พรรณนภา รัตนทิภากร
วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
FUTSAL EDUCATION BUU CUP 2017 สนามฟุต นายฤทธิเกียรติ จิตรตระกูล
ซอล
ชื่อการประกวด/แข่งขัน

โทรศัพท์

อีเมล์

089-5444994 wasitpon11@gmail.com
088-7343031 57040273@go.buu.ac.th
092-1017699
082-4611273
089-8399320
085-9987117
092-0102593

weerapun@go.buu.ac.th
natzajeedza@gmail.com
mint_pccl@hotmail.com
aticha247@gmail.com
ninkninkk19@gmail.com

097-1248091 louise_csm333@hotmail.com
094-6298202 pannapajang2538@gmail.com
089-7476532 rittikiat532@gamil.com

วิธีการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 รับใบสมัครได้ทโี่ รงเรียน หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.edu.buu.ac.th
ขั้นตอนที่ 2 ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.edu.buu.ac.th
หลักฐานการสมัคร
1. แบบตอบรับการประกวดแข่งขัน สาหรับการแข่งขันฟุตซอลใช้แบบตอบรับเฉพาะและแนบรูปถ่าย
2. สาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาบัตรนักเรียนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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ประกวดวงดนตรีไทย ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครือ่ งเดี่ยว
คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน
เขมรพวง เถา (รับร้อง) สามารถ download โน๊ตเพลงได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0B38KphEpqmhQUDRCN21ZZmdlQ0E

รายละเอียดเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแข่งขัน ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังต่อไปนี้
1. จะเข้
1 ตัว
2. ซอด้วง
1 คัน
3. ซออู้
1 คัน
4. ระนาดเอก 1 ราง
5. ระนาดทุ้ม
1 ราง
6. ฆ้องวงใหญ่ 1 วง
7. ฆ้องวงเล็ก 1 วง
8. ขลุ่ยเพียงออ 1 เลา
9. กลองแขก 1 คู่ (ใช้ผู้เล่น 2 คน)
10. ฉิ่ง
1 คู่
11. ฉาบเล็ก 1 คู่
12. กรับ
1 คู่
13. โหม่ง 1 ใบ
14. นักร้อง
1 คน
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
5.1 เป็นการแข่งขันประเภททีม และสมาชิกในวงต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันเท่านัน้
5.2 การรับ-ร้อง ให้ใช้เนื้อร้องที่กาหนดให้เท่านั้น
5.3 การแข่งขันวงดนตรีไทยทุกประเภท ที่ใช้เพลงสองชั้นในการบรรเลง ห้ามมีเดี่ยวในเพลง หรือ หางเพลงต่อท้าย และให้ลงจบด้วย
การทอดจังหวะลงเท่านั้น
5.4 การแข่งขันวงดนตรีไทยทุกประเภท อนุญาตให้ทดสอบเสียงเครื่องดนตรีได้ไม่เกิน 5 นาที หรือ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
5.5 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งวงเข้าแข่งขันได้ 1 วงเท่านั้น
5.6 การแข่งขันให้ใช้แนวทางการบรรเลงตามโน้ตกลางที่ให้หรืออาจปรับได้ตามความเหมาะสมตามลักษณะของทางเครื่องดนตรีหรือการ
บรรเลงของวงในแต่ละประเภท
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
- ความถูกต้องของทานองเพลงและจังหวะ 20 คะแนน

- ความไพเราะกลมกลืนของการบรรเลง
20 คะแนน
- เทคนิคและความสามารถเฉพาะทางในการบรรเลงเครื่องดนตรี 20 คะแนน - ความถูกต้องและความไพเราะของการขับร้อง 20 คะแนน
- บุคลิกท่าทางของผูบ้ รรเลงและผู้ขับร้อง 10 คะแนน
- แนวทางการปรับวงในการบรรเลง 10 คะแนน
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับเงินรางวัล 2,000
ได้รับเงินรางวัล 1,800
ได้รับเงินรางวัล 1,500

บาท พร้อมเกียรติบัตร
บาท พร้อมเกียรติบัตร
บาท พร้อมเกียรติบัตร

งาน EDU Open House 2017
วันที่ 1-2 กันยายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.edu.buu.ac.th / facebook : ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3

Speed Math
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยูช่ ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กติกา
เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่จากัดทีม
วิธีการแข่งขัน
1. สุ่มตัวเลขจากโปรแกรม 180IQ เป็นโจทย์และผลลัพธ์ แล้วใช้การดาเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ยกกาลัง ถอดราก
เพื่อหาผลลัพธ์ (ในการถอดราก) ถ้าเป็นรากอื่น ไม่ใช่รากที่ 2 ต้องใส่อันดับของรากจากตัวเลขที่สุ่มมา และต้องใช้ตัวเลขให้ครบทุกตัว โดย
ใช้ได้ตัวละ 1 ครั้ง ซึ่งหากตัวเลขที่สุ่มมามีการซ้า ให้ซ้าได้ไม่เกิน 2 ตัว และเลข 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านัน้ ถ้าเกิดกรณีมีเลขซ้าเกิน 2 ตัว
หรือมี 0 มากกว่า 1 ตัว กรรมการจะทาการสุ่มเลขใหม่
2. จัดการแข่งขัน 2 รอบ ดังนี้
2.1 รอบที่ 1 จานวน 30 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก
2.2 รอบที่ 2 จานวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก
3. กรรมการแจกกระดาษคาตอบตามจานวนข้อ และแจกกระดาษทดให้ผู้แข่งขันทุกคน
4. กรรมการจะเก็บกระดาษคาตอบเมื่อหมดเวลาแต่ละข้อ
5. เมื่อหมดรอบแรกให้ผู้แข่งขันพัก 10 นาที
6. เกณฑ์การให้คะแนน
6.1 ผู้ที่ได้คาตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่กาหนดให้ได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน
6.2 ถ้าข้อใดไม่สามารถหาคาตอบได้เท่ากับผลลัพธ์ที่กาหนดให้ ผู้ที่ไดคาตอบใกล้เคียงกัยผลลัพธ์มากที่สุดเป็นผูไ้ ด้คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับที่ 1-3 มากกว่า 3 คน ให้กาหนดโจทย์แข่งขันใหม่เฉพาะลาดับที่ต้องการ โดยแข่งขันทีละข้อจนกว่าจะได้ผู้ชนะ
คณะกรรมการฯ รวมคะแนนรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แล้วนาคะแนนรวมคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
คะแนนร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
คะแนนร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
คะแนนร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรจากคณะศึกษาศาสตร์
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับเงินรางวัล 1,200
ได้รับเงินรางวัล 1,000
ได้รับเงินรางวัล 800

บาท พร้อมเกียรติบัตร
บาท พร้อมเกียรติบัตร
บาท พร้อมเกียรติบัตร
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ประกวดวาดภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา
กติกา
1. การแข่งขันแบ่งเป็น 5 ระดับ จานวน 2 ประเภท แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่จากัดทีม
1.1 วาดภาพในหัวข้อ “ในหลวงของเรา” โดยใช้กระดาษขนาด A3 (42.0 cm x 29.7 cm) แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
- ระดับปฐมวัย
ประเภทเดี่ยว
- ระดับชัน้ ป.1-ป.3
ประเภททีม 3 คน
- ระดับชัน้ ป.4-ป.6
ประเภททีม 3 คน
1.2 วาดภาพในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในรัชกาลที่ 9” โดยใช้กระดาษขนาด A2 (42.0 cm x 59.4 cm) แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
- ระดับชัน้ ม.1-ม.3
ประเภทเดี่ยว
- ระดับชัน้ ม.4-ม.6
ประเภทเดี่ยว
2. เลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตนเอง อาทิ สีนา้ สีเทียน ดินสอสี สีอะครีลิก สีน้ามัน เป็นต้น
3. ผู้สมัครต้องเตรียมกระดานรองวาดภาพ สี และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพมาเอง
เกณฑ์การตัดสิน
1. ภาพสื่อความหมายตรงตามหัวข้อ
2. ความสมบูรณ์ของภาพ
3. ความสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์
4. การจัดองค์ประกอบของภาพ
5. เทคนิคที่ใช้ในการวาดภาพ
รางวัลประเภทเดี่ยว
รางวัลประเภททีม
 รางวัลยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 1,800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร  รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 900 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประกวดหนังสั้น “การทุจริตเป็นการทาลายชาติ ”
ขอบเขตของเนื้ อหา
- การทุจริตเป็น การทาลายชาติ
- จิตสานึก ทั ศนคติ และค่านิย มในความซื่ อสัตย์สุจริต
กติกา
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็ นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนิสิตมหาวิทยาลั ยบูรพา
2. ส่งผลงานเป็นประเภททีม ทีมละไม่ เกิน 5 คน
3. ภาพยนตร์สั้นที่ส่ง เข้าประกวดจะต้ องมีความยาวไม่ เกิน 5 นาที โดยส่งรูป แบบวิดีโอไฟล์ฟอร์แมต .mp4 บันทึกลงแผ่น
DVD พร้อมเขียนชื่ อที มลงบนแผ่น ภายในวันที่ 25 สิ งหาคม 2560คณะกรรมการจะคัดเลือกที มที่ผ่านเข้ารอบชิง จานวน 10 ทีม
4. สร้างด้วยซอฟต์ แวร์โ อเพ่น ซอร์ส (Open Source) หรือซอฟต์ แวร์อื่นๆ ที่ถูกกฎหมาย และองค์ประกอบทั้งภาพและเสียง
จะต้องไม่ละเมิ ดลิขสิทธิ์ ของผู้ อื่น ในกรณีของการละเมิดลิ ขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ นอกจากนั้น ผลงานที่ส่งเข้ามา
ประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้า งสรรค์ขึ้น ใหม่ ไม่ เคยส่งประกวด และ/หรือเผยแพร่ที่ ใดมาก่อน
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนนประกอบด้วย
1. แก่นเรื่อง Theme ตรงตามประเด็นที่กาหนด 30 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์ในการการนาเสนอ 30 คะแนน
3. เทคนิคของภาพยนตร์ (การจัดมุมภาพ มุมกล้อง การเก็บภาพ การตัดต่อ) 20 คะแนน
4. คุณภาพการผลิต (ระบบเสียง ภาพ มีความชัดเจน และมีความสัมพันธ์กัน) 20 คะแนน
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับเงินรางวัล 1,800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
งาน EDU Open House 2017
วันที่ 1-2 กันยายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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FUTSAL EDUCATION BUU CUP 2017
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นเพศชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ซึ่งไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2544 และเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาและเป็นโรงเรียนใน
จังหวัดชลบุรี
1.2 ต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ส่งเข้าทาการแข่งขัน ผู้แข่งขันผู้หนึ่งมีสิทธิ์สง่ ชื่อสมัครเข้าแข่งขันได้ในทีมเดียวเท่านัน้
1.3 แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ทีมเดียวเท่านั้น
1.4 ให้นาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการฯ ในวันแข่งขันด้วย มิเช่นนัน้ จะไม่อนุญาตให้แข่งขัน
2. กติกาและข้อกาหนดทีต่ ้องถือปฏิบัติ
2.1 การแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันฟุตซอลของสหพันธ์ฟุตซอลนานาชาติ ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบนั นอกเสียจากจะได้มีระบุไว้เป็นอย่างอื่นๆ ในระเบียบการนี้
2.2 คณะกรรมการฯ จะเป็นผู้พิจารณาผูต้ ัดสินและผู้ตัดสินที่สอง ลงปฏิบัติหน้าที่ในสนาม วันและเวลาที่กาหนด
2.3 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินในการแข่งขันครั้งนั้นๆ และการตัดสินของผู้ตัดสินในระหว่างการ
แข่งขันถือว่าเป็นที่สนิ้ สุด จะอุทธรณ์มิได้
2.4 ถ้าผู้เล่นทีมใดทาผิดกติกาแล้วได้รับการคาดโทษจากผู้ตดั สิน (ใบเหลือง) 2 ครั้ง จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามจะถูก
ตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงแข่งขันในครั้งต่อไป 1 ครั้ง ทันทีและให้โทษใบเหลืองนั้นหมดลง
2.5 ถ้าผู้เล่นทีมใดทาผิดกติกาที่ต้องถูกให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) ถูกตัดสิทธิไ์ ม่ให้ลงแข่งขันในครั้งต่อไป 2 ครั้ง ทันที และหาก
ได้รับใบเหลืองอยู่ก่อนให้คงโทษใบเหลืองนั้นไว้ ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับการพิจารณาของฝ่ายจัดการแข่งขัน
2.6 ผู้เล่นที่ถูกให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) ด้วยสาเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อย ในขณะการแข่งขันหรือนอกเวลาการแข่งขัน จะถูกตัด
สิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันทั้งทีม
2.7 ผู้เล่นแต่ละทีมต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน (ยกเว้นผู้รักษาประตู) ตามแบบเครื่องแต่งกาย สีของเสื้อ กางเกง ถุงเท้าตามที่ได้
แจ้งไว้ในใบสมัครและหมายเลขประจาตัว ทางด้านหน้าและด้านหลังเสื้อ รวมทั้งกางเกงด้านหน้าให้ชัดเจน ผู้เล่นทีไ่ ม่ติดหมายเลขหรือติด
หมายเลขไม่ตรงทะเบียนในใบสมัครหากลงไปแข่งขันและมีผปู้ ระท้วงให้คณะกรรมการแข่งขันปรับทีมนั้นเป็นทีมนั้นเป็นทีมแพ้ ยกเว้นได้
บันทึกในรายการไว้แล้ว รวมทั้งนักกีฬาที่ลงทาการแข่งขันทุกคนต้องสวมถุงเท้ายาวพร้อมด้วยสนับแข้ง ถ้าไม่ทาตามที่แจ้งไว้ คณะกรรมการ
จะไม่อนุญาตให้ผู้เล่นลงทาการแข่งขัน
2.8 ผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายไห้ชัดเจน
3. วิธีการจัดการแข่งขัน
3.1 แบ่งสายของแต่ทีม ในรอบแรกแต่ละสายทาการแข่งขันแบบพบกันหมด
3.2 ทีมที่ชนะจะได้ 3 คะแนน แพ้ได้ 0 คะแนน (กรณีที่เสมอกันในเวลา จะทาการหาผูช้ นะโดยการเตะโทษ ณ จุดเตะโทษ ให้วิธีเตะจุด
โทษข้าง 3 คน หากยังเสมอกันให้เตะสลับฝ่ายละคนจนกว่าจะมีผู้ชนะ)
3.3 นาทีมที่มีคะแนนที่ 1 และ 2 ของแต่ละสายเข้าทาการแข่งขันในรอบที่ 2 ในการแข่งขันในรอบที่ 2 ทีมที่แพ้จะตกรอบทันที ทีมที่
ชนะจะได้เข้ารอบต่อไป
วิธีการจัดการแข่งขันนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ เป็นผู้กาหนด
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4. ระบบการแข่งขัน
4.1 ส่งผู้เล่นได้ไม่เกิน 12 คน ผู้เล่นตัวจริง 5 คน
4.2 เมื่อเริ่มทาการแข่งขันแต่ละทีมต้องมีผู้เล่นในสนามอย่างน้อย 5 คน ถ้าทีมใดมีผู้เล่นไม่ถึง 5 คน จะไม่อนุญาตให้ทาการแข่งขัน และ
ปรับแพ้ในวันที่ทาการแข่งขันทันที
4.3 แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ครึ่งๆ ละ 20 นาที จะหยุดพักครึ่งการแข่งขันไม่เกิน 10 นาที
4.4 สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดเวลา ผู้เล่นที่เปลีย่ นตัวออกแล้วสามารถกลับเข้าไปเล่นใหม่ได้
5. การประท้วง
ยื่นประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬาให้ทีมยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 2 ชม. นับแต่จบเวลาการแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันพร้อมหลักฐานและการเงินการประท้วง 500 บาท
6. บทลงโทษ
6.1 ทีมใดที่สมัครเข้าทาการแข่งขันแล้ว ต้องจัดทีมไปแข่งขันตามวันและเวลาที่กาหนด
6.2 หากปรากฏว่าผู้เล่นทีมใด ส่งหลักฐานการสมัครเข้าแข่งขันเป็นเท็จ คณะกรรมการฯ จะปรับผลการแข่งขันของทีมนั้นเป็นแพ้ทันที
6.3 กรณีโดนคาดโทษใบเหลือง 2 ใบ จะได้รับการคาดโทษเป็นใบแดง และพักการแข่งขัน 1 นัด
6.4 ทีมที่ไม่สามารถควบคุมนักกีฬาหรือกองเชียร์ให้อยู่ในกฎกติกาและความสงบจะถูกปรับ
6.5 ทีมที่ไม่สามารถทาการแข่งขันตามโปรแกรมได้จะถือว่าแพ้บาย
6.6 ในกรณีที่ทีมใด มาไม่ทันการแข่งขันตามวันและเวลาที่กาหนด คณะกรรมการจะให้เวลา 15 นาที หากทีมไม่มาทาการแข่งขันให้
ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนัน้
6.7 ทีมใดที่มีเจตนาทาให้สิ่งของที่ใช้จัดการแข่งขันหรืออุปกรณ์การแข่งขันเกิดความเสียหาย ต้องชดค่าเสียหายนั้นทัง้ หมด
7. การดาเนินการตามระเบียบนี้
7.1 ให้คณะกรรมการฯ จัดการแข่งขันตามระเบียบนี้ การพิจารณาโทษนักกีฬาและทีมที่แข่งขันหรือพิจารณาการกระทาอันใดทีม่ ีการ
ละเมิดซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในระเบียบนี้ รวมทั้งพิจารณารายงานของผู้ตัดสินที่มีเหตุไม่ปกติในการแข่งขัน ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และ
ผลพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นสิ้นสุด
7.2 ทีมที่เข้าทาการแข่งขันจะอ้างว่าไม่ทราบระเบียบด้วยประการใด ๆ มิได้
8. รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับเงินรางวัล 2,000
ได้รับเงินรางวัล 1,800
ได้รับเงินรางวัล 1,500

บาท พร้อมเกียรติบัตร
บาท พร้อมเกียรติบัตร
บาท พร้อมเกียรติบัตร
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แบบตอบรับการประกวดแข่งขัน
โครงการ EDU Open House 2017 จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ.2560
ชื่อและที่อยู่ของสถาบันการศึกษา
ชื่อโรงเรียน.................................................................................................สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา...............................................................
เลขที…่ …..…………. หมู่ที่......................... ซอย………....................................................... ถนน................................................................
แขวง/ตาบล.............................................. เขต/อาเภอ..............................……....... จังหวัด......................… รหัสไปรษณีย…์ ..….………….
ชื่อกิจกรรม  Speed Math
 วาดภาพ “ในหลวงของเรา” ระดับปฐมวัย
 ประกวดหนังสั้น “การทุจริตเป็นการทาลายชาติ”
 วาดภาพ “ในหลวงของเรา” ระดับ ป.1-3
 Futsal Education BUU CUP 2017
 วาดภาพ “ในหลวงของเรา” ระดับ ป.4-6
 วงดนตรีไทย ประเภทวงปีพ่ าทย์ไม้นวม
 วาดภาพ “วิทยาศาสตร์ในรัชกาลที่ 9” ระดับ ม.1-3
ผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
 วาดภาพ “วิทยาศาสตร์ในรัชกาลที่ 9” ระดับ ม.4-6
ชื่อทีม/ชุดการแสดง (เฉพาะประเภททีม)............................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลผู้เข้าประกวด/แข่งขัน (1 ใบต่อ 1 การประกวด/แข่งขัน)
ชื่อ – สกุล
ระดับชัน้
อายุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ชื่อ-สกุลครูฝึกซ้อม..............................................................................………………โทรศัพท์ติดต่อ …………… .....................................
ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวถูกต้อง
(ลงชื่อ)................................................ผู้รับรอง
(...............................................)
ผู้อานวยการโรงเรียนหรือครูผู้ควบคุม

งาน EDU Open House 2017
วันที่ 1-2 กันยายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ใบสมัครการแข่งขัน Futsal Education on BUU CUP 2017
ชื่อทีม……………………………………………………

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ชื่อ-สกุล

วันเดือนปีเกิด

ลาดับที่
7
8
9
10
11
12

ชื่อ-สกุล

วันเดือนปีเกิด

ผู้จัดการทีม (ชื่อ-สกุล)................................................................................. โทรศัพท์มือถือ.............................................................
ผู้ฝึกสอน (ชื่อ-สกุล).................................................................................... โทรศัพท์มือถือ..............................................................
ผู้ช่วยผูฝ้ ึกสอน (ชื่อ-สกุล)........................................................................... โทรศัพท์มือถือ..............................................................
สีชุดการแข่งขัน 1) เสื้อ สี...................................... 2) กางเกง สี.................................................. 3) ถุงเท้า.......................................
ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวถูกต้อง
(ลงชื่อ)................................................ผู้จัดการทีม
(...............................................)

งาน EDU Open House 2017
วันที่ 1-2 กันยายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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แบบตอบรับการสัมมนาทางวิชาการ
โครงการ EDU Open House 2017 จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ.2560
ทาเครื่องหมาย  หน้าช่อง  หัวข้อที่ต้องการเข้าร่วมสัมมนา
วันที่ 1 กันยายน 2560
เวลา 09.00-12.00 น.
 Apps for education : PLC ก้าวใหม่การศึกษาไทย
เวลา 13.00-16.00 น.
 กลยุทธ์ด้านสมองและจิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 PLC to Research สาหรับครู
 การเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่
วันที่ 2 กันยายน 2560
เวลา 09.00-12.00 น.
 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
 Games for English Classroom
 การบูรณาการศาสตร์ทางจิตวิทยาและแพทย์ทางเลือกเพื่อการจัดการความเครียด
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล (ระบุคานาหน้า)..................................................................................... ตาแหน่ง........................................................................
ชื่อโรงเรียน............................................................................................. สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา............................................................
เลขที่……..……..ซอย..............................................ถนน.................................................แขวง/ตาบล......................................................
เขต/อาเภอ...................................…….....................จังหวัด……….....................………………รหัสไปรษณีย์…..….………….............
เบอร์โทรศัพท์มือถือ..................................................................... E-mail Address : …………………………………………..................
ท่านสาเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปีการศึกษา............................... สาขาวิชา.........................................
ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวถูกต้อง
(ลงชื่อ)................................................ผู้สมัคร
(...............................................)
หมายเหตุ

1. กรุณาตรวจสอบช่วงเวลาสัมมนาที่เวลาไม่ตรงกัน
2. แบบตอบรับ 1 ใบ / 1 คน
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