
 
รายละเอียดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

ล ำดับ กิจกรรม ระดับ จ ำนวนทีม รับสมัคร รอบคัดเลือก ทดสอบระบบ รอบตัดสิน หมำยเหตุ 
๑ กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 

 

๓ ระดับ 
(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลำย) 

ระดับละ ๒ ทีม 
ทีมละ ๓ คน 

เร่ิมรับสมัคร ๒๑ ก.ค.๖๓            
ปิดระบบรับสมัคร 
๑๗ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

๑๘ ส.ค.๖๓ 
ประกำศผลทีมเข้ำรอบ ๕ ทีม 

๑๙ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  
ติดต่อนัดหมำย เวลำน ำเสนอ             
ทีมท่ีเข้ำรอบ ๕ ทีม  

๑๙ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
๕ ทีมที่เข้ำรอบ ตอบข้อซักถำมผ่ำนโปรแกรม Zoom 

ประกำศผลกำรประกวด ๒๐ ส.ค.๖๓ 

แข่งขันแบบออนไลน์  
ส่งคลิปควำมยำว ๒๐ นำที  
ส่ง file PDF เล่มรำยงำนขนำดไม่เกิน ๕ MB 

๒ กำรประกวดโครงงำนทำงคณิตศำสตร์  
 

๓ ระดับ 
(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลำย) 

ระดับละ ๑ ทีม 
ทีมละ ๓ คน 

เร่ิมรับสมัคร ๒๑ ก.ค.๖๓            
ปิดระบบรับสมัคร 
๑๗ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

- 
๑๘ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
นัดหมำยทดสอบใช้โปรแกรม                 

๑๙ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ด ำเนินกำรประกวด 
ผ่ำนโปรแกรม Zoom 

แข่งขันแบบออนไลน์  
ส่งคลิปควำมยำว ๑๐ นำที  
ส่ง file PDF เล่มรำยงำนขนำดไม่เกิน ๕ MB 

๓ กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ทำง
วิทยำศำสตร์ 

๓ ระดับ 
(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลำย) 

ระดับละ ๒ ทีม 
ทีมละ ๓ คน 

เร่ิมรับสมัคร ๒๑ ก.ค.๖๓            
ปิดระบบรับสมัคร 
๑๗ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

๑๘ ส.ค.๖๓ 
ประกำศผลทีมเข้ำรอบ ๕ ทีม 

๑๙ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  
ติดต่อนัดหมำย เวลำน ำเสนอ             
ทีมท่ีเข้ำรอบ ๕ ทีม  

๑๙ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
๕ ทีมที่เข้ำรอบ ตอบข้อซักถำมผ่ำนโปรแกรม Zoom 

ประกำศผลกำรประกวด ๒๐ ส.ค.๖๓ 

แข่งขันแบบออนไลน์  
ส่งคลิปควำมยำว ๒๐ นำที  
ส่ง file PDF เล่มรำยงำนขนำดไม่เกิน ๕ MB 

๔ กำรประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล 
 

๓ ระดับ 
(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลำย) 

ระดับละ ๑ ทีม 
ทีมละ ๒๐ คน 

เร่ิมรับสมัคร ๒๑ ก.ค.๖๓            
ปิดระบบรับสมัคร 
๑๗ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

- - 
กรรมกำรจะตัดสินกำรประกวดจำก
คลิปที่ท่ำนอัปโหลด  
ประกำศผลกำรประกวด ๑๙ ส.ค.๖๓ 

แข่งขันแบบออนไลน์  
ส่งคลิปควำมยำวไม่เกิน ๑๕ นำที  

๕ กำรประกวด Science Show 
 

๓ ระดับ 
(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลำย) 

ระดับละ ๑ ทีม 
ทีมละ ๓ คน 

เร่ิมรับสมัคร ๒๑ ก.ค.๖๓            
ปิดระบบรับสมัคร 
๑๗ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

- - 
กรรมกำรจะตัดสินกำรประกวดจำก
คลิปที่ท่ำนอัปโหลด  
ประกำศผลกำรประกวด ๑๙ ส.ค.๖๓ 

แข่งขันแบบออนไลน์  
ส่งคลิปควำมยำวไม่เกิน ๑๕ นำที 

๖ กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำน
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออก           
ก ำลังกำย (SPORTS CIENCE&EXERCISE  INNOVATIVE 

SHOW CASE) 

๓ ระดับ 
(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลำย) 

ระดับละ ๑ ทีม 
ทีมละ ๓ คน 

เร่ิมรับสมัคร ๒๑ ก.ค.๖๓            
ปิดระบบรับสมัคร 
๑๗ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

๑๘ ส.ค.๖๓ 
ประกำศผลทีมเข้ำรอบ ๕ ทีม 

๑๙ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  
ติดต่อนัดหมำย เวลำน ำเสนอ             
ทีมท่ีเข้ำรอบ ๕ ทีม  

๑๙ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
๕ ทีมที่เข้ำรอบ ตอบข้อซักถำมผ่ำนโปรแกรม Zoom 

ประกำศผลกำรประกวด ๒๐ ส.ค.๖๓ 

แข่งขันแบบออนไลน์  
ส่งคลิปควำมยำว ๒๐ นำที  
ส่ง file PDF เล่มรำยงำนขนำดไม่เกิน ๕ MB 

๗ กำรแข่งขันกำรพูดทำงวิทยำศำสตร์ 
 

๓ ระดับ 
(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลำย) 

ระดับละ ๑ คน เร่ิมรับสมัคร ๒๑ ก.ค.๖๓            
ปิดระบบรับสมัคร 
๑๗ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

- พูดในหัวข้อ “จุดประกำยควำมคิด 
พัฒนำชีวิตด้วยวิทยำศำสตร์ 
เสริมสร้ำงชำติด้วยเทคโนโลยี                 
สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 

กรรมกำรจะตัดสินกำรประกวดจำก
คลิปที่ท่ำนอัปโหลด  
ประกำศผลกำรประกวด ๑๙ ส.ค.๖๓ 

แข่งขันแบบออนไลน์  
ส่งคลิปควำมยำวไม่เกิน ๕ นำที (ถ่ำยคลิป
แบบต่อเนื่องห้ำมตัดต่อหรือดัดแปลงโดย
เด็ดขำด) 

๘ กำรแข่งขันตอบปญัหำคณิตศำสตร์ 
 

๓ ระดับ 
(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลำย) 

ประเภทเด่ียว  
ระดับละ ๒ คน 

เร่ิมรับสมัคร ๒๑ ก.ค.๖๓            
ปิดระบบรับสมัคร 
๑๗ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

- - 

๒๐ ส.ค.๖๓  
แข่งขัน ณ อาคารเรียน ๓ ช้ัน ๓, ๔  
คณะวิทยำศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 

ใช้เวลาในการทดสอบ ๙๐ นาที 
ระดับประถม   เวลำ ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
ระดับ ม.ต้น    เวลำ ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น. 
ระดับ ม.ปลำย เวลำ ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. 

๙ กำรแข่งขันตอบปญัหำวิทยำศำสตร์ 
 

๓ ระดับ 
(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลำย) 

ประเภทเด่ียว  
ระดับละ ๑ คน 

เร่ิมรับสมัคร ๒๑ ก.ค.๖๓            
ปิดระบบรับสมัคร 
๑๗ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

- - 

๑๙ ส.ค.๖๓  
แข่งขัน ณ อาคารเรียน ๓ ช้ัน ๓, ๔  
คณะวิทยำศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 

ใช้เวลาในการทดสอบ ๖๐ นาที 
ระดับประถม    เวลำ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
ระดับ ม.ต้น     เวลำ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
ระดับ ม.ปลำย  เวลำ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

๑๐ กำรแข่งขันกำรแก้ปัญหำทำง
คณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 

๒ ระดับ 
(ประถม/ม.ต้น) 

ระดับละ ๑ ทีม 
ทีมละ ๒ คน 
(รับสมัครระดับละ
ไม่เกิน ๒๐ ทีม) 

เร่ิมรับสมัคร ๒๑ ก.ค.๖๓            
ปิดระบบรับสมัคร 
๑๗ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

- 

๑๗ ส.ค.๖๓ 
ทดสอบระบบและชี้แจงกำรใช้
โปรแกรม Zoom 

๑๘ ส.ค.๖๓ 
ท ำกำรแข่งขันผ่ำนโปรแกรม Zoom 

แข่งขันแบบออนไลน์ 
 

 
 


