
ตารางการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2560 
ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
 

ล าดับ กิจกรรม 
วันและเวลา
ลงทะเบียน 

วันและเวลา 
จัดแสดงโครงงาน 

วันและเวลา 
ที่คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน

โครงงาน 

สถานรับลง 
ทะเบียนและ 

จัดแสดงโครงงาน 

1 การประกวดโครงงาน
ทางคณิตศาสตร ์

15 ส.ค. 60 
13.00-16.00 น. 
16 ส.ค. 60 
08.30-12.00 น. 

16-17 ส.ค. 60 
08.30-16.30 น. 

17 ส.ค. 60 
09.00-12.00 น. 

ภายในหอประชุมไพรพะยอม                   
(ด้านขา้งทางทิศเหนือ) 

2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร ์

15 ส.ค. 60 
13.00-16.00 น. 
16 ส.ค. 60 
08.30-12.00 น. 

16-17 ส.ค. 60 
08.30-16.30 น. 

17 ส.ค. 60 
08.30-16.30 น. 

อาคารเรียน 9 
-ระดับ ม.ต้น                         
ณ ห้องบุษบงกช   
-ระดับ ม.ปลาย                        
ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1                 
-ระดับประถมศึกษา             
ณ บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1  

3 การประกวดโครงงาน
ทางวิทยาศาสตร ์

15 ส.ค. 60 
13.00-16.00 น. 
16 ส.ค. 60 
08.30-12.00 น. 

16-17 ส.ค. 60 
08.30-16.30 น. 

17 ส.ค. 60 
08.30-16.30 น. 

อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2                        
(อาคารด้านทิศเหนือ
หอประชุมไพรพะยอม) 

      

ล าดับ กิจกรรม 
วันและเวลา 
ลงทะเบียน 

วันและเวลา 
แข่งขัน 

สถานที่รับลงทะเบียน 
และจัดการแข่งขัน 

4 ตอบปัญหาคณิตศาสตร ์ 16 ส.ค. 60 
08.00-08.50 น. 

16 ส.ค.60 
09.00-12.00 น. 

หอประชุมไพรพะยอม 

5 ตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร ์

16 ส.ค. 60 
10.30-12.30 น. 

16 ส.ค. 60 
13.00-16.30 น. 

หอประชุมไพรพะยอม 

6 การประกวด  
Science Show 

16 ส.ค. 60 
09.00-09.50 น. 

16 ส.ค. 60 
10.00-16.00 น. 

-ระดับประถมศึกษา และ ม.ปลาย                 
ณ เวทีกิจกรรมอาคารโดม  

-ระดับ ม.ต้น ณ เวทีกิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา จ.อุบลฯ  

7 การแข่งขันวาดภาพ 
ทางวิทยาศาสตร ์

17 ส.ค. 60 
08.00-08.50 น. 

17 ส.ค. 60 
09.00-12.00 น. 

อาคารศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  

 



๕ 
 

 

ล าดับ กิจกรรม 
วันและเวลา 
ลงทะเบียน 

วันและเวลา 
แข่งขัน 

สถานที่รับลงทะเบียน 
และจัดการแข่งขัน 

8 การแข่งขันการพูด 
ทางวิทยาศาสตร ์

17 ส.ค. 60 
08.00-08.50 น. 

17 ส.ค. 60 
09.30-12.00 น. 

อาคาร 15 ชั้น 2 และ ชั้น 3 
-รับลงทะเบียนทุกระดบั ณ ห้อง 15.204  
-ระดับประถมศึกษา ณ ห้อง 15.205   
-ระดับ ม.ต้น ณ ห้อง 15.307  
-ระดับ ม.ปลาย ณ ห้อง 15.308 

9 การประกวด 
ชุดแฟนซีรีไซเคิล 

17 ส.ค. 60 
08.00-08.50 น. 

17 ส.ค. 60 
09.00-16.00 น. 

หอประชุมไพรพะยอม 

10 การแข่งขันจรวดขวดน้้า 17 ส.ค. 60 
08.00-10.30 น. 

17 ส.ค. 60 
10.30-16.00 น. 

สนามฟตุบอล สถาบนัพัฒนาการศึกษา              
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สถาบัน กศน.ภาค) 

11 การแข่งขันการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ด้วยโปรแกรม GSP 

   

 11.1 ระดับประถมศึกษา 17 ส.ค. 60 
09.00-09.30 น. 

17 ส.ค. 60 
09.30-11.00 น. 

ห้อง 30.209 อาคารศูนย์ภาษา 
และคอมพิวเตอร์ (อาคาร 30) 

 11.2 ระดับ ม.ต้น 17 ส.ค. 60 
12.30-13.00 น. 

17 ส.ค. 60 
13.00-14.30 น. 

ห้อง 30.209 อาคารศูนย์ภาษา 
และคอมพิวเตอร์ (อาคาร 30) 

 11.3 น้าเสนอการ
แข่งขันการ
แก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ด้วย
โปรแกรม GSP  

- 

17 ส.ค. 60 
-ระดับประถม 
 13.00-14.40 น. 
-ระดับ ม.ต้น 
 14.40-16.30 น. 

ห้อง 30.217  
อาคารศูนย์ภาษา 
และคอมพิวเตอร์ (อาคาร 30) 

12 การประกวดภาพถ่าย 
ในหัวข้อ “เรื่องเล่า
สัปดาห์วิทยาศาสตร์” 

- ส่งภาพทางอีเมล์ sciubru.photocontest@gmail.com โดยเร่ิมส่งผลงาน วนัที่ 16–20 
สิงหาคม 2560 ส่งภาพวันสุดทา้ยวันที่ 20 สงิหาคม 2560 เวลา 18.00 น. 

- ตัดสินภาพ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบัวรัตน์ อาคารศูนย์วทิยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1. ส่งแบบตอบรับถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2560  
2. สมัครทางเว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sci.ubru.ac.th  ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 

หมายเหตุ     ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน (ยกเว้นกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย)                                                
ให้เข้ารับรางวัลในพิธีปิด วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม  

               ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลในเวลา 13.30–15.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม 
               พิธีมอบรางวัล เริ่มเวลา 15.30–16.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม 

 

 

  


