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โครงการแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
ชิงถ้วยถ้วยรางวัล CET-BRICC : 4th 

เนื่องในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งท่ี 4 (BRICC IV) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 
หลักการและเหตุผล 

แรงงานท่ีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นแรงหนุนหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง แต่ใน
ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีเกิดขึ้นถือเป็นความท้าทาย เมื่อเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี 2558 มีการโยกย้ายแรงงานขนาดใหญ่ แรงงานแต่ละ
ประเทศไหลไปสู่ประเทศท่ีมีค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า อาจท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในอนาคต ท าให้
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยต้องมีการเตรียมพร้อมและทิศทางท่ีรัดกุม สามารถตอบโจทย์ได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย า จึงจะสามารถพัฒนาพื้นฐานของภาคอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่งและยั่งยืน ใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

แรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นอีกปัจจัยท่ีส าคัญและขาดแคลน
เป็นจ านวนมากส าหรับประเทศไทย เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาพัฒนาระบบ
การท างานใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิสูงสุดและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าได้ สามารถท างานได้อย่าง
รวดเร็วมีถูกต้องแม่ย าสูง อาศัยก าลังคนในการท างานน้อยลง ท าให้ประหยัดต้นทุนลงได้เป็นอย่างมาก 
ดังนั้นจึงท าให้เกิดความต้องการแรงงานท่ีมีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีมากขึ้นตามมา และในส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างก็เช่นเดียวกัน ในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
ต่อเนื่องและอีกไม่ช้าจะกลายเป็นทักษะพื้นฐานของการปฏิบัติงานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม
บุคคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีนั้นยังมีไม่มากนักท าให้เกิดความต้องการแรงงานท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านนี้อยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ
ในภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการยกระดับองค์ความรู้และทักษะผู้ประกอบการ ให้มีทักษะตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม จึงถือเป็นภารกิจส าคัญในส่วนของสถาบันการศึกษา ท่ีจ าเป็นจะต้อง
ผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน   

ดังนั้นการแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธา จึงเป็นการแข่งขันที่ช่วยส่งเสริม
และกระตุ้นใหน้ักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ได้เรียนรู้การท างานเพื่อท่ีจะสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาทักษะให้เกิดความรู้ความช านาญใน
วิชาชีพของตนได้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้แล้วการแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้ด้านทคโนโลยี ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างท้ังในระดับ
จังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ ได้ต่อไปในอนาคต  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักศึกษาด้านการใช้เครื่องมือในงานวิศวกรรมโยธาขั้นพื้นฐาน   

http://th.jobsdb.com/th-th/resources/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/aec
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2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในด้านทักษะวิชาชีพให้สามารถ
แข่งขันในด้านวิชาการและวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สังคม 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. เชิงปริมาณ 

 1.1 กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธา 
 - ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 10 ทีม 
 1.2 ผู้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอโครงงานท้ังผู้ท่ีสนใจท่ัวไปและผู้ประกอบการธุรกิจการก่อสร้าง  
 - ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน 
 1.3 การจัดบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางด้านการก่อสร้าง 
 - มีบริษัทเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า ไม่น้อยกว่า 5 บริษัท 
 1.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและน าเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท 
 - สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง ท่ีน าเสนอ ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

2. เชิงคุณภาพ 
 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มีความพึงพอใจ ในระดับดี ไม่น้อยกว่า 3.50 
 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้และทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้งานในงานวิจัย ภาคนิพนธ์ และโครงงาน รวมทั้งมีแนวคิดน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1. เป็นนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ภาคปกติในระดับปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในสังกัดอุดมศึกษา จ านวน 20 ทีม  
 2. บริษัท/ห้างร้าน ต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
 3. ผู้สนใจท่ัวไป 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่าง เดือนมกราคม พ.ศ.2564 หรือตามช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการแห่งชาติ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
สถานท่ีด าเนินโครงการ 
 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
 การแข่งขันทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธา ในครั้งนี้เป็นการแข่งขันแบบ 
Open คือ เปิดรับสมัคร นิสิตนักศึกษา (ปริญญาตรี) จากทุกสถาบันการศึกษา โดยเป็นการแข่งขันทักษะ
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ด้านการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการท างานด้านวิศวกรรม
โยธา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  
กิจกรรมท่ี 1 การแข่งขันการต้ังกล้องระดับเร็ว 

แต่ละทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขัน จะต้องท าการต้ังกล้องระดับให้มีความสูงของแนวส่องกล้อง (H.I.) ท่ี
คณะกรรมการก าหนดจ านวน 3 จุด ให้ได้เร็วท่ีสุด โดยจะใช้เวลาเฉล่ียท้ัง  3 ครั้งในการตัดสิน ทีมท่ี
สามารถท าเวลาได้น้อยท่ีสุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมดังกล่าวนี้ 

กิจกรรมท่ี 2 การแข่งขันการต้ังกล้องทีโอโดไลท์เร็ว 
แต่ละทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขัน จะต้องท าการต้ังกล้องทีโอโดไลท์ให้ตรงกับหมุดท่ีคณะกรรมการ

ก าหนดจ านวน 3 จุด ให้ได้เร็วท่ีสุด โดยจะใช้เวลาเฉล่ียท้ัง  3 ครั้งในการตัดสิน ทีมท่ีสามารถท าเวลาได้
น้อยท่ีสุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมดังกล่าวนี้ 

กิจกรรมท่ี 3 การให้ระดับตัดหัวเสาเข็ม 
แต่ละทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขัน จะต้องท าการตั้งกล้องระดับและใหข้ีดหรือพ่นสีให้ค่าระดับในการตัด

หัวเสาเข็ม ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดจ านวน 3 จุด ให้ได้เร็วที่สุด โดยจะใช้เวลาเฉล่ียท้ัง  3 ครั้งในการ
ตัดสิน ทีมท่ีสามารถท าเวลาได้น้อยท่ีสุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมดังกล่าวนี้ 

กิจกรรมท่ี 4 การก าหนดต าแหน่ง 
แต่ละทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขัน จะต้องท าการต้ังกล้องประมวลผลรวม (Total stations) และตอก

หลักไม้พร้อมหัวตะปูให้ได้ค่าพิกัดหมุดตามท่ีคณะกรรมการก าหนดจ านวน 3 จุด ให้ได้เร็วที่สุด โดยจะใช้
เวลาเฉล่ียท้ัง  3 ครั้งในการตัดสิน ทีมท่ีสามารถท าเวลาได้น้อยท่ีสุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรม
ดังกล่าวนี้ 

กิจกรรมท่ี 5 การท าวงรอบงานระดับ 
แต่ละทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขัน จะต้องท าวงรอบระดับกลับจุดเดิมให้ได้ค่าระดับไม่เกินค่ามาตรฐานท่ี

ยอมรับได้ ให้ได้เวลาน้อยท่ีสุด ทีมท่ีสามารถท าเวลาได้น้อยท่ีสุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรม
ดังกล่าวนี้ 

2. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
 นิสิต/นักศึกษาท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ และนักศึกษาจาก
สถาบันการอาชีวศีกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์และ
ข้างเคียงโดยแต่ละทีมมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอีก 1 คน 

3. กรรมการการแข่งขัน  
 เป็นคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ านวน 2 
ท่าน และคณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จ านวน 3 ท่าน 
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4. การจัดเตรียมเคร่ืองมือ วัสดุและอุปกรณ์ในการแข่งขัน 
 เครื่องมือ อุปกรณ์ และกล้องส ารวจ ก าหนดให้ทีมท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจัดหามาเอง ยกเว้น
ในส่วนวัสดุส้ินเปลืองส าหรับการแข่งขัน เช่น สีเปรย์ ค้อน ตะปู เชือก ฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะ
จัดเตรียมไว้ให้โดยจะใช้งบประมาณของโครงการฯ ในการจัดซื้อ  
  
รางวัล 
 การแข่งขัน “ทักษะด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา”  ชิงรางวัลถ้วยรางวัล CET-BRICC 4th จะ
ใช้เกณฑ์คะแนนรวมจากท้ัง 5 กิจกรรมการแข่งขันการตัดสิน โดยทีมท่ีได้คะแนนสูงท่ีสุดจะได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ส่วนทีมท่ีได้คะแนนรองลงมาจะได้รางวัลรองลงมาตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 รางวัลคะแนนรวม (4 รางวัล) 
   รางวัลชนะเลิศถ้วยพร้อมรางวัล เงินรางวัล  1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล*** 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล  1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล*** 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล  1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล*** 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล  1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล*** 
 นอกจากนั้นยังมรีางวัลชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมอีก 4 รางวัล (20 รางวัล) 
ประกอบด้วย 
     รางวัลชนะเลิศ   จ านวน  1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล*** 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน  1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล*** 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน  1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล*** 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จ านวน  1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล*** 
   *** เงินรางวัลจากบริษัท/ห้าง/ร้าน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้สนับสนุนการศึกษา 
รวมรางวัลท้ังส้ิน 24 รางวัล 
 
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 1. สามารถ Download ใบสมัครและรายละเอียดการเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ท่ี 
http://idtech.bru.ac.th/  หรือแสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ 
 2. ทีมเข้าร่วมการแข่งขันต้องช าระค่าลงทะเบียน 500 บาท/ 1 ทีม โดยโอนเงินค่าลงทะเบียนท่ี
บัญชี นายณรงค์เดช  ยังสุขเกษม เลขบัญชี 427-1-10075-5 ธ.กรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ พร้อมส่งสลิปการ
ช าระเงินมาท่ีคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้  
 3. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเต่ิมหรือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ท่ี อาจารย์ ณรงค์เดช ยัง
สุขเกษม (086-871-6570) หรือ อ.ดร.ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล (097-334-5375) และ 044-616 Ext.106  

                                            
                      Download เอกสาร                        ส่งเอกสารเข้าร่วมการแข่งขัน  
                                                                               อ.ณรงค์เดชยังสุขเกษม 
 

บัญชีติ่ง.jpg
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งบประมาณและค่าใช้จ่าย 
 1. การแข่งขันทักษะ 45,000 บาท 
  1.1 เงินรางวัล 10,000 บาท 
  1.2 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 10,000 บาท 
  1.3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการแข่งขัน 20,000 บาท 
  1.4 ค่าจัดท าเล่มรายงาน สรุปผลการด าเนินงาน 5,000 บาท 
 2. การจัดสถานที่การแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  20,000 บาท 
  2.1 วัสดุและอุปกรณ์จัดสถานท่ี 20,000 บาท 
 3. การจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  15,000 บาท 
  3.1 วัสดุและอุปกรณ์จัดสถานท่ี 15,000 บาท 

  รวมท้ังสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
(ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้าแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา จะได้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
และยกระดับทักษะทางวิชาชีพในด้านอุตสาหกรรม เพื่อแข่งขันกันในตลาดแรงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเครือข่ายทางวิชาการและองค์กรวิชาชีพ  
3. อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ แลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างกลุ่มเครือข่ายทาง
วิชาการ ให้มีความสัมพันธ์กันในกลุ่มเครือข่ายมากยิ่งขึ้น 
 
 
 ลงช่ือ..................................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นายณรงค์เดช  ยังสุขเกษม) 
 หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
 
 ลงช่ือ..................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ  เนตราทิพย์) 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 ลงช่ือ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
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ตารางก าหนดการแข่งขัน 

วันที่/เวลา รายละเอียด สถานที่ 
วันท่ี 7 มกราคม 2564 
08.00 - เป็นต้นไป 
08.30 - 12.00 น. 
12.00 - 13.00 น. 
13.00 - 15.00 น. 
16.00 - 17.00 น. 

 ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน 

 บรรยายพิเศษด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
 พักรับประทานอาหารเท่ียง 

 บรรยายพิเศษด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
 ประชุมช้ีแจงขั้นตอนการแข่งขัน 

 งานเล้ียงรับรองเฉพาะอาจารย์ควบคุมทีม
และนักศึกษาท่ีเข้าแข่งขันและคณาจารย์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
 
 
 โถงด้านข้างอาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบ ฯ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วันท่ี 8 มกราคม 2564 
8.00 - 8.30 น. 
8.30 - 9.00 น. 
9.00 - 12.00 น. 
12.00 - 13.00 น. 
13.00 - 15.-30 
น. 
15.30 - 16.00 น. 
16.00 น.เป็นตัน
ไป 

 พิธีเปิด 

 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 

 แข่งขันภาคปฏิบัติ ช่วงท่ี 1 

 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 แข่งขันภาคปฏิบัติ ช่วงท่ี 1 

 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 

 ประกาศผลการการแข่งขันและ 
 พิธีปิดการประกวด 

 ห้องประชุม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 สนามแข่งขัน 

 
 สนามแข่งขัน 

 ห้องประชุมเล็ก 

 ห้องประชุม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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