
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 18 สิงหาคม และระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับก าหนดการจัดกิจกรรม 

 
วันที ่18 สิงหาคม 2563 จัดพิธีวางพานพุ่ม (ดอกไม้สด) และถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

1. กิจกรรมการประกวดแข่งขันในโครงการ ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย 

โดยแบ่งลักษณะการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

ประเภทท่ี 1 การประกวดแข่งขันแบบส่งเฉพาะผลงาน/คลิปวิดีโอมาเข้าร่วมการแข่งขัน 

ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 

 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

(รับสมัครระดับประถมศึกษาต้น/ปลาย) 

 การแข่งขันการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Talking Sci) 

(รับสมัครระดับมัธยมศึกษาปลาย-เทียบเท่า) 

 การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(รับสมัครระดับประถมศึกษาต้น-ปลาย) 

 

** ก าหนดให้ ประกาศผลการตัดสินผ่านทางเวปไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วข.สระแก้ว และ 

Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 และรับชมคลิปวีดีโอ

บรรยากาศการตัดสินผลงาน 

 

ประเภทท่ี 2 การประกวดแข่งขันแบบผู้เข้าแข่งขันน าผลงานมาน าเสนอต่อคณะกรรมการด้วย

ตนเอง ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 

 การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(รับสมัครระดับมัธยมศึกษาต้น-ปลาย) 



 การประกวดโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 

(รับสมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย, อนุปริญญา หรือปริญญาตรี) 

 การประเมินประเมินคุณภาพข้าว (ระดับมัธยมศึกษาปลาย-เทียบเท่า) 

** ก าหนดให้ ผู้เข้าแข่งขันมาร่วมน าเสนอผลงานด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วข.สระแก้ว ใน 

วันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการจัดกิจกรรมผ่านทาง Facebook 

Live ของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

2. รางวัลการประกวดแข่งขัน 

ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึก จากโครงการฯ ดังต่อไปนี้ 

ชนะเลิศอันดับที่ 1  โล่รางวัลชนะเลิศพร้อมของที่ระลึก+เกียรติบัตร เงินรางวัล 2,000 บาท 

ชนะเลิศอันดับที่ 2  ของที่ระลึก+เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,500 บาท 

ชนะเลิศอันดับที่ 3  ของที่ระลึก+เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,000 บาท 

รางวัลชมเชย        ของที่ระลึก+เกียรติบัตร 

 

3. ช่องทางการรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน  

- เปิดรับสมัครผ่านทาง E-mail : sarunyayim@buu.ac.th ดร.ศรัญญา ยิ้มย่อง (เลขานุการ

โครงการ) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2563 

- ก าหนดให้น าส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต ่วันที่ 28 สิงหาคม ถึง วันที่ 6 

กันยายน 2563 

- พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันและน าเสนอคลิปวีดีโอผลการตัดสินการประกวด 

(ขอเชิญผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธี) วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 

  

 

***ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดก าหนดการ และการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมเติมได้ที่ 

     ดร.ศรัญญา ยิ้มย่อง (เลขานุการโครงการ) โทร : 095-958-9459 หรือ sarunyayim@buu.ac.th 
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ก าหนดการจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

วันที่ 10 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2563   
ช่วงวัน กิจกรรม สถานที ่

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 
สิงหาคม 2563   

โรงเรียนส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลที่แจ้งไว้ในเอกสารการสมัคร
แข่งขันกิจกรรม 

ส่งใบสมัครออนไลน์ผ่าน
ทางอีเมล 

วันที่ 18 สิงหาคม 
2563 

เวลา 
09.00–10.00 น. 

พิธีวางพานพุ่ม (ดอกไม้สด) และถวายราชสดุดี 
- ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี 
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
- ประธานจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะ  
- ประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ 
- ประธานกล่าวถวายสดุดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ห้องจัดแสดงนิทรรศการ  
(ห้องวงกลม)  

10.00–16.00 น. - นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
- นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” 
และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” 

ห้องจัดแสดงนิทรรศการ  
(ห้องวงกลม) และบริเวณ
ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 

วันที่ 28 สิงหาคม -
6 กันยายน 2563   

โรงเรียนน าส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ตาม
ช่องทางการส่งผลงานที่ก าหนดไว้ในใบสมัคร 

ส่งผลงานผ่านทางอีเมล 
หรือ ไปรษณีย์ ขึ้นอยู่กับ
กิจกรรมนั้นๆก าหนดไว้ใน
ใบสมัคร 

วันที่ 8 - 11 
กันยายน 2563   

เริ่มพิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งมาร่วมกิจกรรมการแข่งขันโดยทีม
คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ในบางกิจกรรมที่ผู้เข้าแข่งขันไม่ต้อง
มาด้วยตนเอง ได้แก่ 

- การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
(ระดับประถมต้น/ปลาย) 

- การแข่งขันการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Talking Sci) 

- การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ส่งผลงาน/คลิปวีดีโอผ่าน
ช่องทางตามที่ก าหนดไว้ใน
ใบสมัคร 

 
 

  



วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

09.00–09.30 น. ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน Google Form  
09.30–12.00 น. ถ่ายทอดสด การจัดการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านทาง Facebook Live 
ของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ห้องประชุมศานิตย์ นาค
สุขศรี 

12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง  
13.00–16.00 น. ถ่ายทอดสด การจัดการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านทาง Facebook Live 
ของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ห้องประชุมศานิตย์ นาค
สุขศรี 

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

09.00–09.30 น. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google Form  
09.30–12.00 น. ถ่ายทอดสด การประกวดโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมทางธุรกิจ ผ่านทาง Facebook Live ของคณะ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ห้องประชุมจรัล ฉกรรจ์
แดง 

12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง  
13.00–16.00 น. ถ่ายทอดสด การประเมินประเมินคุณภาพข้าว ผ่านทาง Facebook 

Live ของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

บริเวณลานอเนกประสงค์ 
ชั้น 1 

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

09.00–10.00 น. ชมคลิปผลการตัดสินและผลงาน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ทั้งระดับประถมต้นและปลาย 

 

10.00–11.00 น. ชมคลิปผลการตัดสินและผลงาน การแข่งขันการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Talking Sci) 

 

11.00-12.00 น. 
ชมคลิปผลการตัดสินและผลงาน การประกวดวาดภาพทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง  
13.00–16.00 น. พิธีรับรางวัลและเกียรติบัตร การประกวดแข่งขันแต่ละประเภทใน

โครงการฯ 
ชนะเลิศอันดับที่ 1  โล่รางวัลชนะเลิศพร้อมของรางวัล+เกียรติบัตร 
เงินรางวัล 2,000 บาท 

เชิญผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วม
พิธีบริเวณเวทีเล็ก ณ ลาน
อเนกประสงค์ ชั้น 1 



ชนะเลิศอันดับที่ 2 ของรางวัล+เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,500 บาท 
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ของรางวัล+เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,000 บาท 
รางวัลชมเชย ของรางวัล+เกียรติบัตร 
 

 

**ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ดร.ศรัญญา ยิ้มย่อง (เลขานุการโครงการ)  โทร : 095-958-9459 หรือ 

sarunyayim@buu.ac.th   
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