
โครงการจัดงานสัปดาห�วิทยาศาสตร�แห�งชาติ  ป� ๒๕๕๖ 
วันท่ี ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
************************ 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ณ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ เวลา ๑๐.๑๖ น. กับอีก ๒๐ วินาที พระบาทสมเด็จ         
พระจอมเกล#าเจ#าอยู&หัว ได#ทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงซ่ึงกินเวลาจับเต็มดวงท้ังสิ้น           
๖ นาที ๔๕ วินาที ท่ีตําบลหว#ากอ จังหวัดประจวบคีรี ขันธ2ได#อย&างแม&นยําโดยไม&คลาดเคลื่อน                        
แม#แต&วินาทีเดียว ซ่ึงเป6นการพิสูจน2ผลการศึกษา ค#นคว#าวิจัยทางวิทยาศาสตร2ครั้งยิ่งใหญ&และครั้งแรก
ของชาติไทย จนเป6นท่ีเลื่องลือในวงการดาราศาสตร2ท่ัวโลก ซ่ึงเป6นประวัติท่ีน&าภูมิใจอย&างยิ่งของ
ประเทศชาติ วันท่ี ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๕ คณะรัฐมนตรีได# มีมติอนุ มั ติให# เ ทิดพระเกียรติ                    
แด&พระบาทสมเด็จพระจอมเกล#าเจ#าอยู&หัว “พระบิดาแห�งวิทยาศาสตร�ไทย” เพ่ือน#อมรําลึกถึง                      
พระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล#าเจ#าอยู&หัว สถาบันการศึกษา
และหน&วยงานท่ีเก่ียวข#องกับกิจการด#านวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี ท้ังภาครัฐและเอกชนจึงได#             
จัดงานวันวิทยาศาสตร2แห&งชาติข้ึน ต้ังแต&ป? พ.ศ. ๒๕๒๗ เป6นต#นมา และรัฐบาลได#กําหนดให# วันท่ี ๑๘ 
สิงหาคมของทุกป? เป6นวันวิทยาศาสตร2แห&งชาติ เพ่ือเป6นการขยายกิจกรรมทางวิทยาศาสตร2ให#เป6นท่ี
แพร&หลายและส&งผลให#เยาวชนท่ีอยู&ในวัยศึกษาตลอดจนประชาชนท่ัวไปได#ตระหนักและเห็นความสําคัญ
ด#านวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีมากยิ่งข้ึน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงได#ประสานกับ
สถาบันการศึกษา หน&วยงานต&างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล#เคียง 
กําหนดให#มีการจัดงานสัปดาห2วิทยาศาสตร2แห&งชาติข้ึนเป6นประจําทุกป? ต้ังแต&ป? พ.ศ. ๒๕๓๐ เป6นต#นมา
และในป? พ.ศ. ๒๕๕๖ ได#กําหนดจัดงานสัปดาห2วิทยาศาสตร2แห&งชาติ ในระหว&างวันท่ี ๑๘-๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยใช#ชื่องาน “AEC S&T Update” ทันโลกทันวิทย�  
จุดประกายความคิดสู�อาเซียน 
 
๒.  วัตถุประสงค� 
  ๑. เพ่ือเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด#านวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล#าเจ#าอยู&หัว รัชกาลท่ี ๔  “พระบิดาแห�งวิทยาศาสตร�ไทย”   
 ๒. เพ่ือส&งเสริมและเผยแพร&ผลงานการค#นคว#าวิจัยทางวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีของไทย 
 



 ๒

 ๓. เพ่ือกระตุ#นให#เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีความสนใจในวิทยาศาสตร2มากข้ึนและ          
รู#จักนําวิทยาศาสตร2ไปใช#ในชีวิตประจําวัน 
 ๔. มีการประชาสัมพันธ2ให#เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนเข#าร&วมสัปดาห2
วิทยาศาสตร2แห&งชาติ 
 
๓. หัวขFอเรื่องของการจัดงาน  
 “AEC S&T Update” ทันโลกทันวิทย�จุดประกายความคิดสู�อาเซียน 
 
๔.  กิจกรรมของโครงการ 
   ๔.๑ พิธีถวายพุ&มดอกไม#สักการะพระบรมสาทิสลักษณ2ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล#า         
เจ#าอยู&หัว รัชกาลท่ี ๔  “พระบิดาแห�งวิทยาศาสตร�ไทย”  
 ๔.๒ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด#านวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล#าเจ#าอยู&หัว รัชกาลท่ี ๔ “พระบิดาแห�งวิทยาศาสตร�ไทย”  
 ๔.๓ การจัดนิทรรศการยกย&องเชิดชูเกียรติบุคคล องค2กร คณะบุคคล หรือหน&วยงานท่ีมี
ความดีเด&นทางด#านวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 
 ๔.๔ การจัดนิทรรศการและออกร#านแสดงผลงานความก#าวหน#าทางวิทยาศาสตร2และ
เทคโนโลยีและภูมิปDญญาท#องถ่ินของบุคคล คณะบุคคล องค2กร และหน&วยงานต&างๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
 ๔.๕ การแสดง / นําเสนอผลงาน / การสาธิต / การทดลอง / การเผยแพร&ผลงานทาง
วิชาการ สิ่งประดิษฐ2คิดค#นและผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีตลอดจนจําหน&าย ผลผลิต
จากภูมิปDญญาท#องถ่ินของหน&วยงานและองค2กรต&างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 ๔.๖ การบรรยายทางวิชาการโดย ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช อาจารย�ประจําภาควิชาฟKสิกส� 
คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เตรียมความพรFอมสู�อาเซียน : การเรียน
วิทยาศาสตร�ดFวยกิจกรรมท่ีสนุกสนาน (Ready for ASEAN : Learning Science with joyful 
activities) วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐–๑๒.๐๐ น. ณ หFองบุษบงกช อาคารศูนย�
วิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
  ๔.๗  การประกวด 
   ๔.๗.๑   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร2 
   ๔.๗.๒   การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร2  
   ๔.๗.๓   การประกวดสิ่งประดิษฐ2ทางวิทยาศาสตร2 
   ๔.๗.๔   การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล 
    ๔.๗.๕   การประกวด Science Show 



 ๓

 ๔.๘  การแข&งขัน 
   ๔.๘.๑   การแข&งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร2 
   ๔.๘.๒   การแข&งขันการพูดทางวิทยาศาสตร2 
   ๔.๘.๓   การแข&งขันตอบปDญหาคณิตศาสตร2 
   ๔.๘.๔   การแข&งขันตอบปDญหาวิทยาศาสตร2 
   ๔.๘.๕   การแข&งขันการเขียน Homepage 
   ๔.๘.๖   การแข&งขันจรวดขวดน้ํา 
   ๔.๘.๗   การแข&งขันคณิตศาสตร2โดยใช#โปรแกรม GSP 
     

๕.  สถานท่ีจัดงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

๖.  ระยะเวลาการจัดงาน  วันท่ี ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 

๗.  ผูFรับผิดชอบโครงการ 
 กระทรวงวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี ร&วมกับ คณะวิทยาศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี สถาบันการศึกษา และหน&วยงานต&างๆ ท้ังในภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดใกล#เคียง 
 

๘.  ผลท่ีคาดว�าจะไดFรับ 
 ๘.๑  นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข#าร&วมและชมงานสัปดาห2วิทยาศาสตร2แห&งชาติ                     
ป? ๒๕๕๖ ประมาณ ๔๑,๐๐๐ คน 
 ๘.๒  นักเรียน นักศึกษาและประชาชน มีความสนใจ เห็นความสําคัญ และตระหนักใน    
คุณค&าของวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีต&อการพัฒนาประเทศมากข้ึน   
 ๘.๓  สถาบันการศึกษาหน&วยงานต&างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนได#ร&วมจัดกิจกรรมสัปดาห2
วิทยาศาสตร2แห&งชาติ ป? ๒๕๕๖ อย&างน#อย ๒๐ หน&วยงาน 
 

๙.  งบประมาณท่ีใชFสําหรับจัดกิจกรรมต�างๆ    
 งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 
 งบประมาณแผ&นดิน ป?งบประมาณ ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
 

******************************** 



รายละเอียดโครงการจัดงานสัปดาห�วิทยาศาสตร�แห�งชาติ ป� ๒๕๕๖ 

วันที่ ๑๘ - ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๖ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

******************************** 
 

๑.  กิจกรรมตามประเพณี  
 

 ๑.๑ พิธีถวายพุมดอกไม�สักการะพระบรมสาทิสลักษณ�พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยูหัว 
รัชกาลท่ี ๔ "พระบิดาแห�งวิทยาศาสตร�ไทย" 
 ๑.๒ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยูหัว รัชกาลท่ี ๔      
"พระบิดาแห�งวิทยาศาสตร�ไทย"  

 

๒.  กิจกรรมหลัก  
 

 ๒.๑ การจัดนิทรรศการ/การแสดง-นําเสนอผลงาน/การสาธิต/การทดลองส่ิงประดิษฐ�และ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ตลอดจนจําหนายผลิตผลของโครงการ ๑ ตําบล ๑ ผลิตภัณฑ� 
หนวยงาน และองค�กรตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
 

 ๒.๒ บรรยายทางวิชาการ  
 การบรรยายทางวิชาการโดย ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช อาจารย�ประจําภาควิชาฟ8สิกส�            

คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องเตรียมความพร7อมสู�อาเซียน : การเรียนวิทยาศาสตร�
ด7วยกิจกรรมท่ีสนุกสนาน (Ready for ASEAN : Learning Science with joyful activities)             
วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห7องบุษบงกช อาคารศูนย�วิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

 ๒.๓ การประกวด 
   ๒.๓.๑  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร�  
    เป:น โครงงาน เ ก่ียว กับวิ ทยาศาสตร� และเทคโน โลยี ท่ีนั ก เ รี ยน  นัก ศึกษา                     
เป:นผู�คิดค�นริเริ่มศึกษา และจัดทําด�วยตนเอง โดยใช�วิธีการทางวิทยาศาสตร� ซ่ึงอาจเป:นโครงงานประเภท
ทดลอง/สํารวจก็ได� โดยไมได�ลอกเลียนแบบจากผู�อ่ืนและไมเป:นผลงานท่ีได�รับรางวัลมาแล�วมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
 



 ๒

      ๑) การประกวดแบงออกเป:น ๓ ระดับ ได�แก 
      (๑)  ระดับประถมศึกษา 

                  (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
      (๓)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

      ๒) แตละสถานศึกษาสามารถส งโครงงานเข�าประกวดได� ท้ั ง  ๓ ระดับ          
ระดับละไมเกิน ๒ โครงงาน (ผู7จัดทําโครงงานไม�เกินโครงงานละ ๓ คน) โดยสงชื่อโครงงาน                
ชื่อนักเรียนและอาจารย�ท่ีปรึกษาตามแบบสงโครงงานเข�าประกวดไปยังคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธานี ภายในวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
      ๓) นําโครงงานท่ีส�งเข7าประกวดติดตั้งและลงทะเบียนท่ีคณะวิทยาศาสตร�                         
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร7อมท้ังส�งรายงานฉบับสมบูรณ� จํานวน ๕ ชุด ในวันเสาร�ท่ี ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐น. ณ อาคารศูนย�วิทยาศาสตร� (ตึก ๙) คณะวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โครงงานทุกระดับต�องต้ังแสดงไว�จนถึงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖             
หากนําโครงงานกลับกอนจะตัดสิทธิ์ในการพิจารณา 
      ๔) ผลการประกวดของแตละระดับมี ๓ ประเภท คือ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒    
      ๕) คณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖             
ณ อาคารศูนย�วิทยาศาสตร�  
      ๖) ผู�ชนะเลิศการประกวดเข�ารับรางวัลในวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖             
ณ หอประชุมไพรพะยอม 
      ๗) การตัดสินของกรรมการถือเป:นเด็ดขาดโดยยึดหลักเกณฑ�ดังนี้ 
       (๑) ความคิดริเริ่มสร�างสรรค�และความสมบูรณ�ของโครงงาน การทําโครงงาน
ต�องเป:นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร� 
       (๒) ออกแบบและทําด�วยตนเอง โดยมีอาจารย�ท่ีปรึกษามีหน�าท่ี 
เพียงให�คําปรึกษาแนะนําเทานั้น 
       (๓) รายงานของโครงงานต�องมีความชัดเจน ถูกต�องตามแบบรายงาน
โครงงานวิทยาศาสตร� ซ่ึงแผงสําหรับโครงงาน ทําด�วยไม�อัดตามขนาด คือ แผน ก ๑ ก ๒ ขนาด ๖๐ ซม.  
x ๑๐๐ ซม. และแผน ข ขนาด ๑๐๐ ซม. x ๑๒๐ ซม. ติดบานพับ หวงรับ ขอสับทํามุมฉากกับตัวแผน
กลาง (ดังรูป) เจ�าของโครงงานเป:นผู�ออกคาใช�จายในการทําแผงสําหรับโครงงานของตน 

 
 
 
 



 ๓

๖๐  ซ.ม.                                 ๑๒๐  ซ.ม.                        ๖๐  ซ.ม. 
 
 
๑๐๐  ซ.ม.  ก ๑  

 
 
ข 

 
 
       ก ๒   ๑๐๐ ซ.ม. 
 
 

  
      ๘) การทํารายงานโครงงานวิทยาศาสตร�มีข้ันตอน ดังนี้ 
       ชื่อโครงงาน………………………………………………………...…… 
             จุดมุงหมาย……………………………………………………….……… 

  ผู�จัดทํา   
       (๑) ..………………………………………………..…………...… 

   (๒) ..……………………………………………………….……… 
  (๓) ………………………………………………………..….…… 
  อาจารย�ท่ีปรึกษา 

       (๑) ……………………………………………..……………….… 
       (๒)……………………………………………..………………… 
       (๓)……………………………………………..………………… 

  อุปกรณ�ท่ีใช� 
       (๑)..……………………………………………………..…..…… 
       (๒)………………………………………………………….….… 
       (๓)…………………………………………………………..…… 
       วิธีปฏิบัติการ/ทดลอง 
       (๑)…………………………………………………………..…… 
       (๒)…………………………………………….………………… 
       (๓)………………………………………………….…………… 
       ผลปฏิบัติการ/ทดลอง 
       (๑)………………………………………………………..…....… 
       (๒)…………………………………………………….…....…… 
       (๓)……………………………………………………….…....… 
 
 



 ๔

       สรุปผลการปฏิบัติการ/ทดลอง 
       (๑)………………………………………………………………… 
       (๒)……………………………………………………..…….…… 
       (๓)………………………………………………………..…….… 
       ข�อเสนอแนะ 
       (๑)……………………………………………………..…….…… 
       (๒)……………………………………………………….….…… 
       (๓)…………………………………………………….…...…..… 
       หนังสือ หรือ เอกสารอ�างอิง 
       (๑)……………………………………………………..…………. 
       (๒)………………………………………………….……….….… 
       (๓)……………………………………………………….….…… 
 

   ๒.๒.๒  การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร�  
      เป:นโครงงานเก่ียวกับคณิตศาสตร�ท่ีนักเรียน นักศึกษาเป:นผู�คิดค�นริเริ่มศึกษา 
และจัดทําด�วยตนเอง โดยใช�วิธีการทางคณิตศาสตร� โดยไมได�ลอกเลียนแบบจากผู�อ่ืนและไมเป:นผลงาน                  
ท่ีได�รับรางวัลมาแล�วมีรายละเอียดดังนี้ 
      ๑) การประกวดแบงออกเป:น ๓ ระดับ ได�แก 
       (๑) ระดับประถมศึกษา 
       (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
       (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ๒) คุณสมบัติผู�เข�าแขงขัน  
       (๑) นักเรียนระดับประถมศึกษา  
       (๒) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
       (๓) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ๓) ประเภทและจํานวนผู�เข�าแขงขัน  
       (๑) แขงขันประเภททีม  ทีมละ ๓ คน 
       (๒) จํานวนผู�เข�าแขงขันโรงเรียนละ ๑ ทีม ตอ ๑ ระดับ 
      ๔) วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ�การแขงขัน 
       (๑) สงรายชื่อผู�เข�าแขงขัน พร�อมชื่อครูท่ีปรึกษาโครงงานทีมละ ๒ คน ตาม
แบบฟอร�มท่ีกําหนด ถึงคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายในวันท่ี ๖ สิงหาคม 
๒๕๕๖ 



 ๕

       (๒) สงรายงานโครงงานเป:นรูปเลม จํานวน ๕ ชุด และนําแผงโครงงานมา
ติดต้ังและลงทะเบียน ในวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม 
(บริเวณปMกด�านทิศเหนือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
       (๓) นําแผงโครงงานมาแสดงตามเกณฑ�มาตรฐาน  
 

๖๐ ซ.ม.  ๖๐ ซ.ม. 
 
ก 

 
ข 
 

 
ก 

   ๑๒๐ ซ.ม.  
 
 

       (๔) อุปกรณ�อ่ืน ๆ ท่ีนํามาสาธิตอาจวางบนโตNะ โดยยื่นออกมาจากโตNะไม
เกิน ๖๐ ซ.ม. 
       (๕) นําเสนอโครงงานต�อคณะกรรมการและตอบข7อซักถามใช7เวลา
ประมาณ ๑๐ นาที ในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ เป̀นต7นไป 
       (๖)  สื่อ ผู�สงโครงงานเข�าแขงขันจัดเตรียมมาเอง 
       (๗)  พ้ืนท่ีจัดวางแผงโครงงานจัดให�เทากันไมเกิน ๑.๕๐ ม. × ๑.๐๐ ม.  
      ๕) เกณฑ�การให�คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
       (๑) การเลือกหัวข�อโครงงาน   ๕  คะแนน  
       (๒) ความสําคัญของโครงงาน   ๑๐ คะแนน  
       (๓) จุดมุงหมาย และสมมติฐาน(ถ�ามี)   ๑๐ คะแนน  
       (๔) เนื้อหา ความสอดคล�องเหมาะสมถูกต�องตามหลักคณิตศาสตร� 
             ๒๐ คะแนน  
       (๕) วิธีดําเนินงานและผลท่ีได�รับ   ๑๐ คะแนน  
       (๖)ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ�มาตรฐาน  
             ๑๐ คะแนน 
       (๗) การนําเสนอปากเปลาและการตอบข�อซักถาม  ๑๕ คะแนน 
       (๘) การเขียนรายงานโครงงานถูกต�องตามรูปแบบ  ๑๐ คะแนน 
       (๙) การนําไปใช�ประโยชน�ได�อยางคุ�มคา   ๕ คะแนน 
       (๑๐) ความคิดริเริ่มสร�างสรรค�     ๕ คะแนน 
      ๖) เกณฑ�การตัดสิน  
       (๑) การแขง ขันมี ๕ รางวัลเรียงตามคะแนนสูงสุด คือ ชนะเลิศ                 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒  และชมเชย ๒ รางวัล 

๑๐๐ ซ.ม. 



 ๖

       (๒) ในกรณีท่ีมีผู�ชนะลําดับสูงสุดได�คะแนนเทากันมากกวา ๑ ทีม ให�
พิจารณาลําดับท่ีตามลําดับข�อของการให�คะแนน เชน มีผู�ท่ีได�คะแนนข�อท่ี ๑ เทากันให�ดูคะแนนข�อท่ี ๒ 
ผู�ใดได�คะแนนข�อท่ี ๒ มากกวาถือเป:นผู�ชนะแตถ�าข�อท่ี ๒ เทากัน ให�ดูคะแนนในข�อถัดไป กรณีคะแนน
เทากันทุกข�อให�ใช�วิธีจับฉลาก 
        

รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร� 
 

ปกนอก 
เรื่อง....................................................................................................................................... 

 

โดย 
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โรงเรียน.......................................................สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................................. 
 

รายงานฉบับนี้เป:นสวนประกอบของโครงงานคณิตศาสตร� 
ประเภท.............................................ระดับชั้น................. 

 
เนื่องในงานสัปดาห�วิทยาศาสตร�แหงชาติ ประจําปMการศึกษา 2556 
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 ๗

รายละเอียดในเล�มประกอบด7วย 
 

  บทคัดยอ 
  กิตติกรรมประกาศ 
  สารบัญตาราง 
  สารบัญรูปภาพ 
  บทท่ี ๑  บทนํา 
  บทท่ี ๒  เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 
  บทท่ี ๓  วิธีการดําเนินการ                               
  บทท่ี ๔  ผลการดําเนินการ       ความยาวไมเกิน ๒๐ หน�า 
  บทท่ี ๕  สรุปผลการดําเนินการ  
     /อภิปรายผลการดําเนินการ 
  ภาคผนวกไมเกิน  ๑๐  หน�า 
  บรรณานุกรม 
หมายเหตุ      
   ๑. ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให�ใช�กระดาษพิมพ� ขนาดเอ ๔ พิมพ�หน�าเดียว ความ
ยาวไมเกิน ๒๐ หน�า เฉพาะบทท่ี ๑-๕ รวมสรุปผลการดําเนินการ อาจมีภาคผนวกได�อีกไมเกิน ๑๐ หน�า 
และทํารายงานสงจํานวน ๕ ชุด (สงให�กรรมการกอนการแขงขัน) ในวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ พร�อมนํา
แผงโครงงานมาติดต้ังและลงทะเบียน  
      ๒. รายงานฉบับใดท่ีมีความยาวเกินกวาท่ีกําหนดจะถูกตัดคะแนน 
 

   ๒.๓.๓  การประกวดส่ิงประดิษฐ�ทางวิทยาศาสตร� เพ่ือเป8ดโอกาสให�นักประดิษฐ�            
นําผลงานของตนเองออกแสดงตอสาธารณชน มีรายละเอียด ดังนี้ 
      ๑) การประกวดแบงออกเป:น ๓ ระดับ ได�แก 
       (๑) ระดับประถมศึกษา 
       (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
       (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ๒) แตละสถานศึกษาสามารถสงสิ่งประดิษฐ�เข�าประกวด ได�ท้ัง ๓ ระดับๆ          
ละไมเกิน ๒ โครงงาน (ผู7จัดทําส่ิงประดิษฐ�ไม�เกินโครงงานละ ๓ คน) สงชื่อสิ่งประดิษฐ� ชื่อนักศึกษาและ
อาจารย�ท่ีปรึกษาตามแบบสงสิ่งประดิษฐ�เข�าประกวดไปยังคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ภายในวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖    
      ๓) นํ า สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ� ท่ี ส ง เ ข� า ป ร ะ ก ว ด ไ ป ติ ด ต้ั ง แ ล ะ ล ง ท ะ เ บี ย น                               
ณ คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร7อมท้ังส�งรายงานฉบับสมบูรณ� จํานวน ๕ ชุด 



 ๘

ในวันเสาร�ท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ อาคารศูนย�วิทยาศาสตร� (ตึก ๙)                     
คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สิ่งประดิษฐ�ทุกระดับต�องต้ังแสดงไว�จนถึง                    
วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ หากนําสิ่งประดิษฐ�กลับกอนจะตัดสิทธิ์ในการพิจารณา 
      ๔) ผลการประกวดของแตละระดับมี ๓ ประเภท คือ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒  
      ๕) คณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินในวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖                       
ณ อาคารศูนย�วิทยาศาสตร� 
      ๖) ผู� ชนะเลิ ศการประกวดเข� ารั บรางวั ลในวั นท่ี  ๒๐ สิ งหาคม ๒๕๕๖                      
ณ หอประชุมไพรพะยอม 
      ๗) การตัดสินของกรรมการถือเป:นเด็ดขาดโดยยึดหลักเกณฑ� ดังนี้ 
       (๑) ความคิดริเริ่มสร�างสรรค� และความสมบูรณ�ของสิ่งประดิษฐ�การทํา
สิ่งประดิษฐ� ต�องเป:นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร� 
       (๒) ออกแบบ และทําด�วยตนเอง โดยมีอาจารย�ท่ีปรึกษา มีหน�าท่ีเพียงให�
คําปรึกษาแนะนําเทานั้น 
       (๓) รายงานของสิ่งประดิษฐ�ต�องมีความชัดเจน ถูกต�องตามแบบรายงาน 
 

   ๒.๓.๔  การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล เพ่ือสงเสริมให�รวมกิจกรรมและแสดงความคิดใน
การอนุรักษ�แนวรีไซเคิล มุงเน�นเรื่องความหมายและเหตุผลของการเลือกใช�วัสดุตาง ๆ ในการตกแตง
แหลงท่ีมาของวัสดุสามารถหาได�งายและนํามาสร�างได�จริง ความคิดสร�างสรรค�และความรู�ความเข�าใจใน
การอนุรักษ�ทรัพยากรแนวรีไซเคิล 
    ๑) การประกวดแบงเป:น ๓ ระดับ ได�แก 
     (๑) ระดับประถมศึกษา 
     (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
     (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     * โดยแตละโรงเรียนสามารถสงชุดแฟนซีรีไซเคิลเข�าประกวดระดับละ ๑ ทีม
เทานั้น 
    ๒) ในแตละโรงเรียนสามารถสงชุดแฟนซีรีไซเคิลเข�าประกวดอยางน�อยทีมละ ๓ ชุด 
    ๓) เตรียมการแสดงเพ่ือนําเสนอชุดแฟนซีรีไซเคิล พร�อมเตรียมแผน CD เพลงเพ่ือ
ประกอบการประกวดครั้งนี้ด�วย 
    ๔) สามารถสงรายชื่อชุดแฟนซีรีไซเคิลเข�าประกวดตามแบบการประกวดถึงคณบดี
คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายในวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
    ๕) ประกวดในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป̀นต7นไป ณ เวที
กิจกรรมบริเวณอาคารโดมหลังกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  



 ๙

    ๖) เกณฑ�การตัดสิน  
     (๑) การนําเสนอชุดวัสดุรีไซเคิลท่ีนํามาประดิษฐ� ความคิดริเริ่มสร�างสรรค� ความ
สวยงามเหมาะสมของชุด 
     (๒) บุคลิกภาพและการแสดงออกอยางสร�างสรรค� ไมขัดตอขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
     (๓) ความเข�าใจเรื่องการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมในรูปแบบตาง ๆ  
    ๗) ผลการประกวดของแตละระดับมี ๓ ประเภท คือ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
และรองชนะเลิศอันดับ ๒  
    ๘) การตัดสินของกรรมการถือเป:นเด็ดขาด 
    ๙) ผู�ชนะเลิศการแขงขันเข�ารับรางวัลในวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุม           
ไพรพะยอม 
 

   ๒.๓.๕ ประกวด Science Show เป:นการประกวด Science show เพ่ือเป:นการ
กระตุ�นให�ประชาชนและเยาวชนโดยเฉพาะกลุมนักเรียน เกิดการเรียนรู�ทางวิทยาศาสตร�ด�วยตนเอง มีความ
สนใจในวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี และมีกระบวนการคิดท่ีเป:นวิทยาศาสตร�มากข้ึน 
    ๑) การแขงขันแบงออกเป:น ๓ ระดับ ได�แก 
     (๑) ระดับประถมศึกษา 
     (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
     (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๒) โรงเรียน/สถาบันการศึกษา สงได�ระดับละ ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน สงรายชื่อผู�เข�า
ประกวดตามแบบตอบรับการประกวดถึงคณบดีคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
ภายในวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖   
    ๓) ผู7เข7าแข�งขันทุกระดับจะแข�งขัน Science Show ในวันท่ี ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๕๖ ลงทะเบียน เพ่ือรับลําดับการประกวด ณ จุดรับลงทะเบียนหน7าเวทีประกวด ตั้งแต�เวลา 
๐๘.๐๐ น.  ถึ ง ๑๒.๐๐ น.  และเริ่ มการประกวดตั้ งแต� เวลา ๑๐.๐๐ น.  เ ป̀นต7นไป โดย                      
ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ เวทีกิจกรรมบริเวณอาคารโดมหลังอาคาร 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และระดับมัธยมศึกษาตอนต7น ณ เวทีกิจกรรม 
ศูนย�วิทยาศาสตร� จังหวัดอุบลราชธานี  
    ๔) เกณฑ�การตัดสิน 
     (๑) เนื้อหาถูกต�องตามหลักวิชาการ   ๕๐% 
      ๑.๑ ความถูกต�องตามหลักวิชาการ 
      ๑.๒ ความสําเร็จของการทดลองหรือการแสดง 
      ๑.๓ การเชื่อมโยงถึงประโยชน�และการนําไปประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวัน 



 ๑๐

      ๑.๔ ความคิดสร�างสรรค� 
     (๒) ความเหมาะสมของอุปกรณ�และความปลอดภัยในการแสดง ๑๐% 
     (๓) ชุดแตงกาย     ๑๐% 
     (๔) ผู�ชมมีสวนรวม     ๑๐% 
     (๕) ใช�เวลาในการแสดง (กําหนดให� ๑๐ นาที)   ๑๐% 
     (๖) บุคลิกภาพของผู�แสดง    ๑๐% 
    ๕) ผลการประกวดของแตละระดับมี ๓ ประเภท คือ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ         
อันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
    ๖) การตัดสินของกรรมการถือเป:นเด็ดขาด 
    ๗) ผู�ชนะเลิศการแขงขันเข�ารับรางวัลในวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมไพร
พะยอม 
 

 ๒.๔ การแข�งขัน 
   ๒.๔.๑ การแข�งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร� เพ่ือเป:นการสงเสริม ความคิดริเริ่ม
สร�างสรรค�และจินตนาการทางวิทยาศาสตร� โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      ๑) การแขงขันแบงเป:น ๓ ระดับ ได�แก 

     (๑) ระดับประถมศึกษา 
       (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
       (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ๒) โรงเรียน/สถาบันการศึกษาสงรายชื่อผู�เข�าแขงขันได� ระดับละ ๑ คน 
      ๓) ผู�เข�าแขงขันลงทะเบียนวันท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น.  
และทําการแขงขันวาดภาพในวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ อาคารศิลปศึกษา 
ชั้น ๑ และ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
      ๔) ให�สงรายชื่อผู� เข�าแขงขันถึงคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ภายในวันท่ี ๖ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
      ๕) ผลการประกวดของแตละระดับมี ๓ ประเภท คือ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒   
      ๖) ผู�เข�าแขงขันระดับประถมศึกษาให7ใช7สีน้ํา ส�วนระดับมัธยมศึกษาให7ใช7           
สีโปสเตอร� โดยให�เตรียมอุปกรณ�ไปเอง (กระดาษคณะกรรมการจะจัดเตรียมไว�ให�) หัวข7อในการวาดภาพ
คือ “AEC S&T Update” ทันโลกทันวิทย�จุดประกายความคิดสู�อาเซียน 
      ๗) การตัดสินของกรรมการถือเป:นเด็ดขาด 
      ๘) คณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสิน ในวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖         
ณ อาคารศูนย�วิทยาศาสตร�  



 ๑๑

      ๙) ผู�ชนะเลิศการแขง ขันเข�ารับรางวัลใน วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖                 
ณ หอประชุมไพรพะยอม 
 

   ๒.๔.๒  การแข�งขันการพูดทางวิทยาศาสตร� เพ่ือฝfกให�เยาวชนมีทักษะในการใช�ภาษา
บรรยายความรู�ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ให�เข�าใจโดยงายท้ังยังเป:นการฝfกและสงเสริมให�นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนสนใจติดตามความรู� ความก�าวหน�าทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
      ๑) การแขงขันแบงเป:น ๓ ระดับได�แก 
       (๑) ระดับประถมศึกษา 
       (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
       (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ๒) โรงเรียน/ สถาบันการศึกษา ส�งได7ระดับละ ๑ คน 
      ๓) ลักษณะของการพูด เป:นการพูดและแสดงออกในท่ีชุมชน   
      ๔) ให�ผู� เข� าแข ง ขัน พูดในเวลาคนละ ๕ นาที  โดยพูดในหัวข�อ เรื่ อง                     
“AEC S&T Update” ทันโลกทันวิทย�จุดประกายความคิดสู�อาเซียน                
      ๕) ผู�เข�าแขงขันทุกระดับจะแขงขันการพูด ในวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐น. เป:นต�นไป ณ ห�องโสตทัศนวัสดุ ชั้น ๖ และห�องประชุมสํานักวิทยบริการ ชั้น ๑ 
อาคารสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
      ๖) ให�สงรายชื่อผู� เข�าแขงขันถึงคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ภายในวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
      ๗) ผลการแขงขันของแตละระดับมี ๓ ประเภท คือ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒    

       ๘) การตัดสินของกรรมการถือเป:นเด็ดขาด 
      ๙)  ผู�ชนะเลิศการแขงขันเข�ารับรางวัลใน วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖                  
ณ หอประชุมไพรพะยอม 
 

   ๒.๔.๓ การแข�งขันตอบปlญหาคณิตศาสตร� เป:นกิจกรรมท่ีกระตุ�นให� นักเรียน นักศึกษา 
มีความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญของคณิตศาสตร� มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
      ๑) การแขงขันแบงเป:น ๓ ระดับ ได�แก 
       (๑) ระดับประถมศึกษา 
       (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
       (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 



 ๑๒

      ๒) คุณสมบัติผู�เข�าแขงขัน 
       (๑) นักเรียนระดับประถมศึกษา  
       (๒) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
       (๓) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ๓) ประเภทและจํานวนผู�เข�าแขงขัน    
       (๑) แขงขัน ประเภททีม ทีมละ ๒ คน โดยใช�ผู�เข�าแขงขันคนเดิมตลอดชวง
การแขงขัน 
       (๒) จํานวนผู�เข�าแขงขันโรงเรียนละ ๑ ทีม ตอ ๑ ระดับ 
      ๔) วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ�การแขงขัน 
       (๑) สงรายชื่อนักเรียนผู�เข�าแขงขัน พร�อมชื่อครูผู�ฝfกสอนจํานวน ๑ คน 
ตามแบบฟอร�มท่ีกําหนด ถึงคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายในวันท่ี ๖ สิงหาคม 
๒๕๕๖ 
 
       (๒) กิจกรรมการแขงขัน ผู�เข�าแขงขันต�องทําแบบทดสอบวัดความรู�ความ
เข�าใจเก่ียวกับคณิตศาสตร� 
       (๓) แบบทดสอบในแตละระดับชั้นใช�เนื้อหาคณิตศาสตร�ตามหลักสูตร
แกนกลางของสสวท.  มีกติกาดังนี้ 
        ๓.๑ เวลาในการทดสอบ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
        ๓.๒ ทําแบบทดสอบท้ังหมด ๒๐ ข�อ ข�อละ ๒ คะแนน รวม ๔๐ 
คะแนน   
        ๓.๓ หลังจากทําแบบทดสอบครบ ๑๐ ข�อแรก ให�ผู�แขงขันพัก                
๑๐ นาที แล�วเริ่มทําตอจนครบ    
      ๕) เกณฑ�การตัดสิน  
       (๑) การแขงขันมี ๕ รางวัลเรียงตามคะแนนสูงสุด คือ ชนะเลิศ รอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล 
       (๒) ถ�าคะแนนรวมระดับใดเทากันจะต�องแขงขันเพ่ือหาผู�ชนะเพียง                
๑ รางวัลเทานั้น โดยใช�ข�อสอบสํารอง 
      ๖) ผู�เข�าแขงขันลงทะเบียนในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๕๐ น. 
และทําการแข�ง ขันการตอบปlญหา วัน ท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.                    
ณ หอประชุมไพรพะยอม  
      ๗) ผู�ชนะเลิศการแขง ขันเข�ารับรางวัลใน วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖                      
ณ หอประชุมไพรพะยอม  



 ๑๓

   ๒.๔.๔ การแข�งขันตอบปlญหาวิทยาศาสตร� เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษารู�จักการคิดอยาง
เป:นเหตุเป:นผลและสามารถตัดสินใจแก�ปgญหาได�ในเวลาจํากัด ฝfกการทํางานรวมกัน รู�จักนําความรู�มาใช� 
รู�จักคิดตัดสินปgญหา โดยใช�ข�อมูลและปลูกฝgงให�นักเรียนรู�จักสังเกต สิ่งรอบตัวด�วยความพินิจพิเคราะห�เป:น
ผู�ติดตามขาวสารทางด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มีนิสัยใฝhเรียนรู�อยูตลอดเวลา มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
      ๑) การแขงขันแบงเป:น ๓ ระดับ ได�แก 
       (๑) ระดับประถมศึกษา 
       (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
       (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ๒) โรงเรียน/สถาบันการศึกษาส�งเข7าแข�งขันได7ระดับละ ๑ ทีม ทีมละ ๒ คน 
      ๓) ผู�เข�าแขงขันลงทะเบียนวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐–
๑๒.๕๐ น. และทําการแข�งขันการตอบปlญหา วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.               
ณ หอประชุมไพรพะยอม  
      ๔) สงรายชื่อผู� เข�าแขงขัน ถึงคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ภายในวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
      ๕) ผลการประกวดของแตละระดับมี ๓ ประเภท คือ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒   

       ๖) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป:นเด็ดขาด 
      ๗) ผู�ชนะเลิศการแขง ขันเข�ารับรางวัลใน วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖                         
ณ หอประชุมไพรพะยอม 
 

   ๒.๔.๕ การแข�งขันการเขียนโฮมเพจ (Homepage) มีรายละเอียดดังนี้  
    ๑) ผู�เข�ารวมแขงขันจะต�องศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข7อการจัดทํา
โฮมเพจ เรื่อง “AEC S&T Update” ทันโลกทันวิทย�จุดประกายความคิดสู�อาเซียน 
      ๒) การแขงขันเป:นการแข�งขันประเภททีม จํานวน ๒ คนต�อทีม แต�ละ
โรงเรียนสามารถส�งเข7าแข�งขันได7โรงเรียนละ ๑ ทีมเท�านั้น  
      ๓) รับสมัครผู7เข7าแข�งขันจํานวน ๒๐ ทีมเท�านั้น 
      ๔) ผู�เข�าแขงขันลงทะเบียนวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐–
๐๙.๐๐ น. และทําการแข�ง ขัน วัน ท่ี  ๑๘–๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น .                    
ณ ห7อง ๙๑๐๓-๙๑๐๔ อาคารศูนย�วิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
      ๕) สงรายชื่อผู� เข�าแขงขัน ถึงคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ภายในวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 



 ๑๔

      ๖) ผลการประกวดของแตละระดับมี ๓ ประเภท คือ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

      ๗) เกณฑ�การตัดสิน 
       (๑) ด�านเนื้อหาต�อง มีความสอดคล�องของเนื้อหา ความถูกต�องใน                
การใช�ภาษา การจัดกลุม (Grouping) การสื่อความหมายสูบุคคลท่ัวไปได� 
       (๒) ด�านเทคนิคการนําเสนอ ต�องมีการใช�เทคนิคการนําเสนอการนําเสนอ
อยางเหมาะสม ความนาสนใจ 
       (๓) ความสวยงาม และองค�ประกอบภาพ 
       (๔) ความคิดริเริ่มสร�างสรรค� 
       (๕) สามารถเชื่อมโยงได�ตรงสาระ 

       ๘) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป:นเด็ดขาด 
      ๙) ผู�ชนะเลิศการแขง ขันเข�ารับรางวัลใน วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖                      
ณ หอประชุมไพรพะยอม 
 

      หมายเหตุ ข�อมูลในการใช�แขงขัน รูปภาพ ข�อความ และเครื่องคอมพิวเตอร�
ทางมหาวิทยาลัย จัดเตรียมให� Software ท่ีใช�เขียน Dream , Flash , Swish Max  
 

   ๒.๔.๖ การแข�งขันจรวดขวดน้ํา 
  ๑) ระดับการแขงขัน แบงเป:น ๓ ประเภท ดังนี้ 

       (๑) ระดับประถมศึกษา  
       (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น   

 (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
      ๒) คุณสมบัติทีมท่ีเข�ารวมการแขงขันฯ 
       (๑) กําหนดให7 ๑ ทีม ประกอบด7วยสมาชิกไม�เกิน ๓ คน   
       (๒) สมาชิกในทีมใดๆ ไมสามารถเป:นสมาชิกของทีมอ่ืนได�อีก 
       (๓) กําลังศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
       (๔) กําหนดให�แต�ละโรงเรียนสมัครได7ประเภทละไม�เกิน ๑ ทีม ในแต�ละ
ระดับการแข�งขัน 
       (๕) กําหนดให�โรงเรียนสงเข�ารวมการแขงขันในนามของโรงเรียนและมี
อาจารย�เป:นผู�ควบคุมทีม ๑ ทาน และให�ผู�แขงขันไปในสนามยิงได�เพียง ๓ คน เทานั้น 
 
 



 ๑๕

      ๓) การสมัครเข�ารวมการแขงขันฯ 
       แจ�งความจํานง ขอสมัครเข�ารวมแขงขันฯ ได�ท่ี สํานักงานคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ ภายในวันท่ี ๖ สิงหาคม 
๒๕๕๖ 
      ๔) ประเภทการแขงขันประเภทความแม�นยํา ระยะ ๗๐ เมตร   

  ๕) ข�อกําหนดของจรวดขวดน้ํา 
       (๑)  เป:นจรวดขวดน้ําท่ีทํามาจากขวด PET (พลาสติกชนิดใส) ไมจํากัด
ขนาด 
       (๒) เป:นจรวดขวดน้ําท่ีประดิษฐ�ข้ึนเอง ไมจํากัดรูปแบบและไมจํากัดวัสดุท่ี
ใช�ตกแตง (ห�ามใช�โลหะทุกชนิด) 
       (๓) เป:นจรวดขวดน้ําท่ีต�องใช�แรงขับดันจากน้ํา และแรงดันอากาศ จาก 
ปgzมลม หรือสูบลมเทานั้น 
      ๖) ข�อกําหนดของฐานปลอยจรวดขวดน้ํา 
       (๑)  ผู�เข�ารวมการแขงขันสามารถใช�ฐานปลอยฯ ท่ีคณะกรรมการเตรียมให� 
หรือนําฐานปลอยจรวดขวดน้ํามาเองได� 
       (๒)  กรณีท่ีผู�เข�าแขงขันนําฐานปลอยจรวดขวดน้ํามาเอง มีข�อกําหนด ดังนี้ 
        ๒.๑ ต�องมีขนาดความกว�าง ความยาวและความสูงไมเกิน               
๒.๐X ๒.๐ X ๑.๕ เมตร 
        ๒.๒ สูบลมหรือปgzมลมจะต�องติดต้ังมาตรวัดความดัน กรณีผู� เข�า           
แขงขันไมได�เตรียมมา สามารถใช�สูบลมท่ีคณะกรรมการตัดสินฯ ได�จัดเตรียมไว�ให� 
        ๒.๓ ต�องไมมีผลตอการสงให�จรวดพุงข้ึน นอกจากแรงขับดันจากน้ํา
และแรงดันอากาศจากปgzมลมเทานั้น 

 ๗) ข�อกําหนดการลงทะเบียน 
 (๑)  ลงทะเบียน ในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐–๑๐.๓๐ น.             

ณ เต็นท�รับลงทะเบียนบริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
 (๒) กรณีท่ีผู�เข�าแขงขันลงทะเบียนช�ากวาเวลาท่ีกําหนดคณะกรรมการ 

สงวนสิทธิ์เข�ารวมการแขงขัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการ  
       (๓) ผู�เข�าแขงขันต�องลงทะเบียน เพ่ือรับทราบลําดับการปลอยจรวดขวดน้ํา
ในแตละรอบ 
       (๔) หลังจากลงทะเบียนผู�เข�าแขงขันจะได�รับบัตรคิวการแขงขัน 

 (๕) หลักฐานการลงทะเบียน ประกอบด�วยแบบฟอร�มประวัติผู�เข�าแขงขัน 
ท่ีกรอกรายละเอียดแล�ว 



 ๑๖

      ๘) ข�อกําหนดการตรวจสอบจรวดขวดน้ําและฐานปลอยจรวดขวดน้ํา 
       (๑) ผู� เข�าแขงขันต�องนําจรวดขวดน้ํา ท่ีจะใช�ในการปลอยครั้ งนั้นให�
คณะกรรมการตรวจสอบกอน ไมเกิน ๒ ลํา เพ่ือสํารองในกรณีท่ีเกิดข�อขัดข�องในการติดต้ังจรวดขวดน้ําท่ี
ฐานปลอยจรวดขวดน้ํา 
       (๒) กรณีท่ีใช�ฐานปลอยจรวดท่ีนํามาเอง ต�องให�คณะกรรมการตรวจสอบ
กอนนําไปใช�ในการปลอยทุกครั้ง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเง่ือนไขข�อกําหนดฐานปลอยจรวดขวดน้ํา  
      ๙) ข�อกําหนดการเติมน้ํา 
       (๑) ผู�เข�าแขงขันต�องใช�น้ําท่ีคณะกรรมการเตรียมให�เทานั้น 
       (๒) ไมอนุญาตให�ผู�เข�ารวมการแขงขันผสมวัสดุใดๆ ลงไปลงน้ําท่ี บรรจุ
ภายในจรวดขวดน้ํา 
       (๓) กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบภายหลังและมีหลักฐานแสดงวาเจตนา
นําของเหลว และ/หรือ วัสดุใดๆ บรรจุลงไปในจรวดขวดน้ํา คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์การเข�ารวมแขงขัน 
       (๔) เม่ือเติมน้ําแล�วให�ผู�เข�าแขงขันรอคณะกรรมการเรียกเข�าสูฐานปลอย
จรวดขวดน้ําตอไป 
      ๑๐) ข�อกําหนดการเติมความดัน การแขงขันประเภทความ แมนยํา ไมจํากัด
ความดัน 
      ๑๑) ข�อกําหนดการปลอยจรวดขวดน้ํา 
       (๑) ลําดับการแขงขัน ให�เป:นไปตามลําดับการลงทะเบียน 
       (๒) ผู�เข�ารวมแขงขันในลําดับตอไป ต�องเข�ามาเตรียมตัวให�พร�อมในบริเวณ
ท่ีกําหนด กอนท่ีผู�เข�าแขงขันลําดับกอนหน�า จะทําการปลอยจรวดขวดน้ําแล�วเสร็จ 
       (๓) เม่ือผู�เข�าแขงขันถึงเวลาเข�าฐานปลอยจรวดจะต�องติดต้ังฐานปลอยและ
จรวดขวดน้ํา และปลอยจรวดขวดน้ําภายในบริเวณท่ีกําหนดให�ด�วยตนเองให�แล�วเสร็จภายในเวลาไม�เกิน 
๕ นาที 
       (๔) ให�ผู�แขงขันทําการปลอยจรวดขวดน้ําได� ทีมละ ๑ รอบ โดยจะบันทึก
สถิติท่ีดีท่ีสุดเทานั้น โดยในแต�ละรอบผู7เข7าแข�งขันสามารถปล�อยจรวดขวดน้ําได7 ๒ ครั้งเท�านั้น 
       (๕) ในกรณีท่ีจรวดขวดน้ําเกิดข�อขัดข�องระหวางติดต้ังจรวดขวดน้ําเพ่ือทํา
การปลอย ผู�เข�าแขงขันสามารถใช�จรวดขวดน้ําสํารองท่ีผานการตรวจจากคณะกรรมการ และดําเนินการให�
แล�วเสร็จในเวลาท่ีกําหนดตามข�อ (๓) 
       (๖) กรณีท่ีใช7เวลาในการปล�อยจรวดขวดน้ําเกินเวลาท่ีกําหนด ถือว�า
หมดสิทธิ์การแข�งขันในรอบนั้น 
       (๗) กรณีท่ีเกิดปgญหาจากการใช�ฐานปลอยจรวดขวดน้ําท่ีผู� เข�าแขงขัน  
นํามาเอง คณะกรรมการจะพิจารณาให�ใช�ฐานท่ีคณะกรรมการเตรียมให�ได�โดยผู�เข�าแขงขันจะทําการติดต้ัง



 ๑๗

และปลอยจรวดขวดน้ําด�วยตนเองหรือให�คณะกรรมการดําเนินการให�ก็ได� โดยเจ�าหน�าท่ีจะไมรับผิดชอบ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เชน Fin หลุด เป:นต�น 
       (๘) การปลอยจรวดขวดน้ําจะต�องมีคณะกรรมการกํากับการปลอยจรวด
ขวดน้ําทุกครั้ง 
       (๙) ผู�เข�ารวมการแขงขันต�องเตรียมอุปกรณ�ป|องกันอันตรายท่ีอาจเกิดจาก
การปลอยจรวดขวดน้ํามาด�วยตนเอง เชน หมวก แวนตา เสื้อกันฝน เป:นต�น 
       (๑๐) อุบัติเหตุใดๆท่ีเกิดข้ึนกับผู7เข7าร�วมการแข�งขันในระหว�างทํา                  
การแข�งขัน ทางผู7ดําเนินการแข�งขันจะไม�รับผิดชอบ ไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
       (๑๑) ไมอนุญาตให�บุคคลอ่ืนซ่ึงไมใชสมาชิกภายในทีมนั้นเข�าไปภายใน
บริเวณพ้ืนท่ีฐานปลอยฯ 
       (๑๒) ไม�อนุญาตให7มีการซ7อมปล�อยจรวดขวดน้ํา ในสนามแข�งขันและ
บริเวณใกล7เคียง 
      ๑๒) ข�อกําหนดการนับเวลา 
       (๑) กําหนดให�ผู�เข�าแขงขันติดต้ังฐานปลอยและปลอยจรวดขวดน้ําให�แล�ว
เสร็จภายใน ๕ นาที 
       (๒) คณะกรรมการจะเริ่มนับเวลาเริ่มต้ังแตเข�าสูฐานปลอยจรวดขวดน้ํา
จนกระท่ังการปลอยจรวดขวดน้ําเกิดข้ึน 
       (๓) คณะกรรมการตัดสินจะหยุดนับเวลา กรณีดังนี้ 
        ๓.๑ สภาพอากาศแปรปรวนอยางมาก และจะเริ่มนับตอหลังจากได�รับ
สัญญาณจากคณะกรรมการตัดสินฯ 
        ๓.๒ กรณีอ่ืนท่ีได�รับความเห็นอันสมควรจากคณะกรรมการ  

 ๑๓) การบันทึกผลการแขงขัน 
       (๑) เม่ือผู� เข�าแขงขันปลอยจรวดขวดน้ําแล�ว แจ�งคะแนนทันทีท่ีสนาม 
แขงขันและบันทึกในตารางคะแนนบริเวณสนามแขงขัน 
       (๒) สถิติและผลการแขงขันท่ีเป:นทางการ จะประกาศผลให�ทราบหลังจาก
การแขงขันแล�วเสร็จ 
       (๓) หลังจากการปลอยจรวดขวดน้ําผู� เข�าแขงขันต�องไปรับจรวดคืน                 
ณ จุดรับด�วยตนเอง 
      ๑๔) การรับจรวดขวดน้ําคืน 

 (๑) เม่ือผู�เข�าแขงขันปลอยจรวดขวดน้ําแล�ว ให�นําใบบันทึกผลการแขงขัน 
(Passport) ไปขอรับจรวดขวดน้ําคืนได� ณ จุดคืนจรวดขวดน้ํา 



 ๑๘

       (๒) กรณีท่ีผู�เข�าแขงขันนําจรวดขวดน้ําของผู�เข�าแขงขันทีมอ่ืนไปใช�แขงขัน
โดยไมได�รับอนุญาต คณะกรรมการฯ ของดการบันทึกสถิติในครั้งนั้นๆ 
      ๑๕) ข�อกําหนดและกติกาการแขงขันอ่ืนๆ 

 (๑) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป:นข�อยุติ 
 (๒) ผลงานสิ่ งประดิษฐ�จรวดขวดน้ํ า  และฐานปลอยจรวดขวดน้ํ า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สามารถนําไปเผยแพร�ได7 
    ๑๖) เกณฑ�การให�คะแนน ประเภทความแม�นยํา  

  ผู� เข�าแขงขันต�องปลอยจรวดให�ตกตรงเป|าหมายท่ีกําหนดไว� ท่ีระยะ              
๗๐ เมตร จากฐานปลอย ทําการบันทึกสถิติโดยวัดระยะทางน�อยท่ีสุดจากจุดศูนย�กลางถึงจุดตก 
       (๑) ในก ร ณี ท่ี จ ร วดตกออกนอก พ้ืน ท่ี ท่ี กํ า หนด  คณะกร รมกา ร               
จะไมทําการบันทึกสถิติครั้งนั้นให� โดยวงกลมท่ีกําหนดวัดจากจุดศูนย�กลางมีรัศมี ๕.๐ เมตร 
       (๒) ให�ทําการปลอยจรวดขวดน้ําได� ๒ รอบๆ ละ ๑ ครั้ง และจะบันทึกสถิติ
ครั้งท่ีดีท่ีสุดเพียงครั้งเดียว 
   

    หมายเหตุ : คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกติกา ระเบียบการแขงขัน 
รางวัล และสนามแขงขันตามความเหมาะสม โดยไมแจ�งให�ทราบลวงหน�า 
 

   ๒.๔.๗ การแข�งขันคณิตศาสตร�โดยใช7โปรแกรม GSP 
    ๑) คุณสมบัติผู7เข7าแข�งขัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต7น 
    ๒) ประเภทและจํานวนผู�เข�าแขงขัน  
     (๑) แข�งขันประเภททีม ทีมละ ๒ คน  
     (๒) จํานวนผู7เข7าแข�งขันโรงเรียนละ ๑ ทีม   
    ๓) แจ7งรายช่ือผู7เข7าแข�งขันถึงคณบดีคณะวิทยาศาสตร� ภายในวันท่ี ๖ สิงหาคม 
๒๕๕๖ และทําการแข�งขันในวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห7องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� ๔๒.๒๐๙ 
อาคารศูนย�ภาษาและคอมพิวเตอร� (อาคาร ๔๒) เริ่มลงทะเบียนเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. และเริ่มทํา
การแข�งขันเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.  
    ๓) วิธีดําเนินการแขงขัน และรายละเอียดหลักเกณฑ�การแขงขัน 
     (๑) สงรายชื่อนักเรียนผู�เข�าแขงขัน พร�อมชื่อครูผู�ฝfกสอนทีมละ ๑ คน ตาม
แบบฟอร�มท่ีกําหนดถึงคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายในวันท่ี ๖ สิงหาคม 
๒๕๕๖ 
      (๒) กําหนดโจทย�การแขงขัน จํานวน ๕ ข�อ ข�อละ ๒๐ คะแนน รวมคะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน 
     (๓) เวลาท่ีใช�แขงขัน ใช�เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที 



 ๑๙

    ๔) เกณฑ�การให�คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  กําหนดรายละเอียด  ดังนี้ 
     (๑) โจทย�แก�ปgญหาทางคณิตศาสตร� โดยใช� GSP จํานวน ๔ ข�อ ข�อละ ๒๐ 
คะแนน รวม ๘๐ คะแนน ซ่ึงแตละข�อใช�เกณฑ�การให�คะแนน ดังนี้ 
      ๑.๑ ความสมบูรณ�และถูกต�องของผลงาน  ๑๐  คะแนน 
      ๑.๒ ข้ันตอนไมซับซ�อน     ๕  คะแนน 
      ๑.๓ ความสวยงาม*    ๕  คะแนน 
     (๒) โจทย�กําหนดให�ใช�เครื่องมือท่ีกําหนดให�สร�างสรรค�งานคณิตศาสตร�จํานวน            
๑ ข�อ ๒๐ คะแนน 
      ๒.๑ มีความเป:นพลวัต**/ มีแนวคิดริเริ่มสร�างสรรค�  ๑๐ คะแนน 
      ๒.๒ มีการนําเสนอท่ีสื่อความหมายได�สอดคล�องและเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่อง 
             ๑๐ คะแนน 
     (๓) ในกรณีท่ีมีผู�ชนะลําดับสูงสุดได�คะแนนเทากัน  ให�พิจารณาลําดับท่ีตามลําดับ
ข�อของการให�คะแนน เชน มีผู�ท่ีได�คะแนนข�อท่ี ๑ เทากันให�ดูคะแนนข�อท่ี ๒ ผู�ใดได�คะแนนข�อท่ี ๒ 
มากกวาถือเป:นผู�ชนะแตถ�าข�อท่ี ๒ เทากัน ให�ดูคะแนนในข�อถัดไป กรณีคะแนนเทากันทุกข�อให�ใช�วิธี                  
จับฉลาก 
    ๕)  เกณฑ�การตัดสิน 
     (๑) การกําหนดเง่ือนไขรางวัล ทีมท่ีจะได�รับ 
      ๑.๑ รางวัลท่ี ๑-๓ ต�องมีคะแนนไมต่ํากวา ร�อยละ ๖๐  
      ๑.๒ รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล ต�องมีคะแนนไมต่ํากวา ร�อยละ ๕๐ 
      ๑.๓ ทุกทีมท่ีเข�าแขงขันจะได�รับเกียรติบัตร  
     (๒) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป:นสิ้นสุด 
    ๖) คณะกรรมการการแขงขัน อาจารย�สาขาวิชาคณิตศาสตร� คณะวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
    ๗) สถานท่ีทําการแขงขัน ห�องคอมพิวเตอร� ๔๒.๒๐๙ อาคารศูนย�ภาษาและ
คอมพิวเตอร� (อาคาร ๔๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
    หมายเหตุ  หลังการประกาศผล กรรมการจะให�ข�อเสนอแนะเติมเต็มให�กับนักเรียนท่ี
ได�รับรางวัล(ถ�านักเรียนต�องการ)   
     *รูปร�าง รูปทรง สี และความสมดุลของภาพ   
     **เคล่ือนท่ี เคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงรูปร�างได7  

 
******************************** 



กําหนดการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแห�งชาติ  ป�  ๒๕๕๖ 
ระหว�างวันท่ี ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

********************************* 
 

 

วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - พิธีเป0ดงาน ณ หอประชุมไพรพะยอม 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๕๐ น. - ลงทะเบียนแข�งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร ณ อาคารศิลปศึกษา   

- ลงทะเบียนการแข�งขันเขียนโฮมเพจ ณ ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร%  
(๙๑๐๓,๙๑๐๔) อาคารศูนย%วิทยาศาสตร% (ตึก ๙) 

- ลงทะเบียนแข�งขันพูดทางวิทยาศาสตร ณ ห�องประชุม ชั้น ๑                    
อาคารบรรณราชณครินทร% (สํานักวิทยบริการ) 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๕๐ น. - ลงทะเบียนประกวด Science show  
  ณ เวทีกิจกรรมอาคารโดมหลังกองพัฒนานักศึกษา 
  และเวทีกิจกรรมศูนย%วิทยาศาสตร%เพ่ือการศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. - ลงทะเบียนการแข�งขันคณิตศาสตรด>วยโปรแกรม GSP  
ณ ห�อง ๔๒.๒๐๙ (อาคารศูนย%ภาษาและคอมพิวเตอร% อาคาร ๔๒) 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - การแข�งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร ณ อาคารศิลปศึกษา   
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - การแข�งขันการพูดทางวิทยาศาสตร ณ ห�องโสตทัศนวัสดุชั้น ๖     

  อาคารบรรณราชนครินทร% (สํานักวิทยบริการ) 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. - การแข�งขันคณิตศาสตรด>วยโปรแกรม GSP   

  ณ ห�อง ๔๒.๒๐๙ (อาคารศูนย%ภาษาและคอมพิวเตอร% อาคาร ๔๒) 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น - การบรรยายทางวิชาการโดย ผศ.ดร.อุดม ทิพราช อาจารยประจําภาควิชา 
     ฟ0สิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง “เตรียมความพร>อม 
     สู�อาเซียน : การเรียนวิทยาศาสตรด>วยกิจกรรมท่ีสนุกสนาน (Ready for 

  ASEAN : Learning Science with joyful activities)” ณ ห�องบุษบงกช  
  อาคารศูนย%วิทยาศาสตร% มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - การประกวด Science Show  
  ณ เวทีกิจกรรมอาคารโดมหลังกองพัฒนานักศึกษา 
  และเวทีกิจกรรมศูนย%วิทยาศาสตร%เพ่ือการศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี
 



 ๒

 
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - การแข�งขันเขียนโฮมเพจ ณ ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร% (๙๑๐๓,๙๑๐๔)      

  อาคารศูนย%วิทยาศาสตร% (ตึก ๙) 
๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.     – การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร  ณ ห�องประชุมโกมุท  
                               - การประกวดส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร ณ หอประชุมใหม? (ข�างหอประชุม 

ไพรพะยอม) 
๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร  

  ณ ปAกด�านข�างหอประชุมไพรพะยอม  (ด�านทิศเหนือและทิศใต�) 
 

วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๕๐ น. - ลงทะเบียนแข�งขันตอบป̂ญหาคณิตศาสตร ณ หอประชุมไพรพะยอม 
- ลงทะเบียนประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ณ เวทีกิจกรรมอาคารโดม 
  หลังกองพัฒนานักศึกษา 

๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.     - ลงทะเบียนแข�งขันจรวดขวดน้ํา ณ เต็นท%กิจกรรมบริเวณสนามฟุตบอล  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ณ เวทีกิจกรรมบริเวณอาคารโดม 
  หลังกองพัฒนานักศึกษา 

 - การแข�งขันตอบป̂ญหาทางคณิตศาสตร ณ หอประชุมไพรพะยอม 
๑๐.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - การแข�งขันจรวดขวดน้ํา ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
๑๒.๐๐ – ๑๒.๕๐ น. - ลงทะเบียนแข�งขันตอบป̂ญหาวิทยาศาสตร ณ หอประชุมไพรพะยอม 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - การแข�งขันตอบป̂ญหาทางวิทยาศาสตร ณ หอประชุมไพรพะยอม 
๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.     – การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร  ณ ห�องประชุมโกมุท  
                               - การประกวดส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร ณ หอประชุมใหม? (ข�างหอประชุม 

ไพรพะยอม) 
๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร  

  ณ ปAกด�านข�างหอประชุมไพรพะยอม  (ด�านทิศเหนือและทิศใต�) 
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - การแข�งขันเขียนโฮมเพจ ณ ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร% (๙๑๐๓,๙๑๐๔)      
                                 อาคารศูนย%วิทยาศาสตร% 
๑๗.๓๐ น.                  - ประกาศผลการประกวดแข�งขันกิจกรรมทุกประเภท                                                               

ณ อาคารศูนย%วิทยาศาสตร% 
 
 
 
 
 



 ๒

 
วันท่ี  ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
 

๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - จัดแสดงนิทรรศการ และการแสดงบนเวทีกิจกรรมอย?างต?อเนื่อง 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. - รายงานตัวเพ่ือเข�ารับรางวัล/เกียรติบัตร ณ หอประชุมไพรพะยอม  
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. - พิธีมอบรางวัล/เกียรติบัตร/และปFดงานสัปดาห%วิทยาศาสตร%แห?งชาติ  
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