
 
 

 
                                      
            
 

  
  

1  กรกฎาคม  2562 
  

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562  
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   รายละเอียดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562  จ านวน 1 ชุด 
 

           เนื่องด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ก าหนดจัดกิจกรรมงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562  "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วย
เทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”  ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี สามพร้าว  ซ่ึงในงานมีการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มากมาย เช่น การแข่งขัน/ประกวด/อบรม/สัมมนา 
และนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์  รวมทั้งกิจกรรมจากคณะต่างๆ เช่น  

 คณะมนุษยศาสตร์  (การแสดงบนเวทีกลาง โขน/ละคร ) 
 คณะวิทยาการจัดการ   (บูธนิทรรศการ/การโชว์ผลงานคณะ) 
 คณะเทคโนโลยี   กลุ่มวิศวะกรรม (การแสดงหุ่นยนต์/นิทรรศการ กิจกรรมมากมาย)  
 คณะครุศาสตร์    (บูธนิทรรศการจัดการ) 

  นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานภายนอกมาร่วมออกบูธอีกมากมาย เช่น 
 การยางแห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี 
 บริษัท อุดรมาสเตอร์เทค จ ากัด  ( การโชว์เครื่องบินเล็ก) 
 ชมรมกีฬาทางอากาศอินทรีอีสาน จ.อุดรธานี  (การแสดงการบินพารามอเตอร์ ) 

 

           ในการนี้ คณะฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมชมกิจกรรมภายในงาน และขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์ไปยัง ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://sci.udru.ac.th (สมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น) โดยเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 
2562 เป็นต้นไป  และสามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ 
ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว  ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของกิจกรรมได้จากผู้รับผิดชอบ ตามเอกสารแนบ 
 

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  คณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยดีเช่นเคย   
 

                                            ขอแสดงความนับถือ 

      
                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนาภรณ์  ชัยประเสริฐ) 
                 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
                                  
 

  ที่ อว 0622.6/ว0428 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี  
41000 

ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
โทรศัพท์  0 4221 1040  ต่อ 3203-6 
โทรสาร   0 4221 1040  ต่อ 3200 
 

http://www.sci.udru.ac.th/


วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 1 - 

 

       กิจกรรมการแข่งขัน / ประกวด/ อบรม/นิทรรศการ 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2562 

หัวข้อหลัก "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ 
เสริมสร้างชาตดิ้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" 

หัวข้อย่อย “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” 

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 

 
 

(สแกน QR Code ด้านบนเพื่อไปยังเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์) 
 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมาได้ย้ายสถานที่การจัดงานวันวัทยาศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มอในเมือง) มาจัดที่สามพร้าว ในปีนี้การจัดวัน
วิทยาศาสตร์มีคณะและหน่วยงานภายนอกมาร่วมกันแสดงผลงาน ประกอบด้วยคณะ
วิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะพยาบาลย์ศาสตร์ และคณะครุศาสตร์  สินค้าชุมชน การยางแห่ง
ประเทศไทย  จ.อุดรธานี เอกชน รวมทั้งหน่วยงานภายนอก 

 
 

 



วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 2 - 

 
 
 
 
 
 
 

สแกน QR Code เพ่ือไปยังเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ sci.udru.ac.th  
เพ่ือสมัครและดูก าหนดการต่างๆ 

สรุปกิจกรรมหลักในงานวันวิทยาศาสตร์ 2562 
อาทิตย์ 18 สิงหาคม 62 จันทร์ 19 สิงหาคม 62 อังคาร 20 สิงหาคม 62 

- ท าบุญตักบาตร 
- พิธีถวายพานพุ่มสักการะ 
- พิธีเปิด 
- นิทรรศการ 
 

- การแข่งขัน/ประกวด 
- นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์ 
-การยางแห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี 
- การแสดงบนเวทีกลาง  ดนตรี 
  โขน/ละคร คณะมนุษยศาสตร์ 
- นิทรรศการคณะวิทยาการจัดการ 
- การแสดงหุ่นยนต์/นิทรรศการ 
 กลุ่มวิศวะกรรมคณะเทคโนโลยี 
- นิทรรศการคณะครุศาสตร์    
- การโชว์เครื่องบินเล็ก 
- การแสดงการบินพารามอเตอร์ 
- เพลย์พอร์ตสวนน ้าอุดรธานี 

- การแข่งขัน/ประกวด 
- นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์ 
- การแสดงบนเวทีกลาง  ดนตรี 
  โขน/ละคร คณะมนุษยศาสตร์ 
- นิทรรศการคณะวิทยาการจัดการ 
- การแสดงหุ่นยนต์/นิทรรศการ 
 กลุ่มวิศวะกรรมคณะเทคโนโลยี 
- นิทรรศการคณะครุศาสตร์    
- การโชว์เครื่องบินเล็ก 
- การแสดงการบินพารามอเตอร์ 
- เพลย์พอร์ตสวนน ้าอุดรธานี 



วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 3 - 

1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 “สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดได้ทีเ่ว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น”  

ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ห้อง SCB1113 ตึก SCB1 ชั้น 1 

วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลาแข่งขัน วันที-่เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. 62 
ถึง 

 16 ส.ค. 62 

จันทร์ 19 ส.ค. 62 
 

เวลา 10.00 น. 

19 ส.ค. 62 
เวลา 15.00 น. 

หน้าส านักงานคณะวิทยาศาสตร์  
อาคาร SCB 1 ชั้น 1 

กติกา 
1. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องสมัครเป็นทีมๆ ละ 2-3 คน           2. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้โครงงานละ 2 คน 
3. โรงเรียนสามารถส่งโครงงานเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 โครงงานเท่านั้น พร้อมทั้งระบุประเภทโครงงานที่เข้า
ร่วมแข่งขัน 
4. ประเภทของโครงงานท่ีเข้าร่วมการแข่งขันมี 2 ประเภท 
      4.1 ประเภทการทดลองทางวิทยาศาสตร์                   4.2 ประเภทสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร ์
5. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องส่งเอกสารโครงงานประกอบด้วย 
- ชื่อโครงงาน - ชื่อผู้จัดท าและชือ่อาจารย์ท่ีปรึกษา - ชื่อโรงเรียน - หลักการและเหตุผล   - วิธีด าเนินการทดลอง  - 
ความคิดด้านวิทยาศาสตร์ที่ใช้ – เนื้อหาสรุปอ้างอิงและสาระอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
สมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ http://sci.udru.ac.th เท่านั้น 
6. ส่งรายชื่อนักเรียนท่ีเข้าร่วมประกวด และเอกสารประกอบโครงงานจ านวน 3 ชุด (ภายในวันที่ 16 ส.ค. 62) 
สามารถส่งได้ด้วยตัวเองที่ส้านักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว หรือสง่ไปรษณยี์  
ถึง ผศ.ดร.จุฑารัตน์ กลุสันติวงศ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41000 วงเล็บหน้าซอง (ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
7. ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถน าโครงงานมาจัดแสดงในวันแข่งขนัต้ังแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
8. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องน้าเสนอโครงงานต่อกรรมการภายในเวลา 10 นาทีเท่านั้น ในวันที่ 19 ส.ค. 62 เวลา 10.00 น. 
9. นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบตัร 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
ประเภทการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
รางวัลที่ 1   1,500 บาท 
รางวัลที่ 2   1,000 บาท 
รางวัลที่ 3   700 บาท 
พร้อมเกียรติบัตรทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 
รางวัลที่ 1   1,500 บาท 
รางวัลที่ 2   1,000 บาท 
รางวัลที่ 3   700 บาท 
พร้อมเกียรติบัตรทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์   

ผศ.ดร.จุฑารัตน์  กุลสันติวงศ์ (094-516-6869) 
อ.วัลยา  มงคลสวัสดิ์ (098-281-2315) 
อ.ภากร ไทยพิทักษ์  
อ.นัทธมน  ประจุดทะศร ี
อ.พานทอง กุลสันติวงศ์     
 

 
 
 
 
 

http://sci.udru.ac.th/%20เท่านั้น
http://sci.udru.ac.th/


วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 4 - 

2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
 “สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดได้ทีเ่ว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น”  

ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)         
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)        

ห้อง SCB1200 ตึก SCB1 ชั้น 2  
(ห้องเรียนรวม 2)  

วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลาแข่งขัน วันที-่เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. 62 
ถึง 

16 ส.ค. 62 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทร์ 19 ส.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 น. 

 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อังคาร 20 ส.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 น. 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
19 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น. 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
20 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น. 

หน้าส้านักงานคณะวิทยาศาสตร์  
อาคาร SCB 1 ชั น 1 

กติกา 
1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องสมัครเป็นทีม ๆ ละ 3 คนโดยสมัครในนามโรงเรียนระดับละไม่เกิน 2 ทีม  
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3) มีอาจารย์ท่ีปรึกษาทีมละ1 คน 
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) มีอาจารย์ท่ีปรึกษาทีมละไม่เกนิ 1 คน 
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวในวันที่ท้าการแข่งขัน 
- ลงทะเบียน เวลา 08.30 - 09.00 น. (ห้อง SCB1200) 
- สอบรอบที ่1 รอบคัดเลือก: เวลา 09.00 - 10.00 น. (ห้อง SCB1200), ประกาศผลรอบคัดเลือก เวลา 10.45 น. 
- สอบรอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ: เวลา 11.00 น. (ห้อง SCB1200), ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ เวลา 14.00 น. 
และรอรับเงินรางวัลพร้อมเกียรตบิัตร 
3. ไม่อนุญาตใหผู้้เข้าแข่งขันน้าเอกสารใด ๆ เข้าห้องแข่งขัน 
4. การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี  
    - รอบที่ 1 รอบคัดเลือก คัดเลอืกเหลือ 10 ทีม 
    - รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ 

รางวัล/เกียรตบิัตร ผู้รับผิดชอบ 
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 
รางวัลที่ 1   1,200 บาท 
รางวัลที่ 2   900  บาท 
รางวัลที่ 3   600  บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 10 ทีมที่เข้ารอบ 
(อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับเกียรติบัตร 1 ท่าน/ทีม) 
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลที่ 1   1,200 บาท 
รางวัลที่ 2   900  บาท 
รางวัลที่ 3   600  บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 10 ทีมที่เข้ารอบ 
(อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับเกียรติบัตร 1 ท่าน/ทีม) 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ดร.กานดา  เสาสูง             ประธานกรรมการ (086-250-6204) 
ดร.วิวรรธน์ แก่นสา            กรรมการ 
อ.ทศพร จุลพันธ ์              กรรมการ 
อ.วิภาพร กิติศรีวรพันธุ์       กรรมการ 
ผศ.ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์ กรรมการและเลขานุการ (086-634-1449) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ดร.สุรียรัตน์ แสงอุทัย        ประธานกรรมการ (085-601-3693) 
ผศ.ดร.บัวหลัน คุ้มไพทูลย ์  กรรมการ 
ดร.นิภาวรรณ ลาภบุญเรือง กรรมการ 
อ.ภากร ไทยพิทักษ์           กรรมการ 
ผศ.ดร.เมทินี วสุนธราวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ (086-642-8151)   

 
 
 
 
 
 
 

http://sci.udru.ac.th/%20เท่านั้น


วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 5 - 

3. การประกวดโครงงานสะเต็มทางเคมี 
“สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดได้ทีเ่ว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น”  

ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 
นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ห้อง SCB1204   ตึก SCB1 ชั้น 2  

(ห้องสัมมนา 2) 
วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลาแข่งขัน วันที-่เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. 62 
ถึง 

16 ส.ค. 62 

จันทร์ 19 ส.ค. 62 
 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

19 ส.ค. 62 
เวลา 15.00 น. 

หน้าส้านักงานคณะวิทยาศาสตร์  
อาคาร SCB 1 ชั น 1 

กติกา 
เง่ือนไขการสมัคร 
1. โครงงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานสะเต็มทางเคมี ตามแนวทาง “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ของนักเรียน 
2. ไม่เป็นโครงงานที่เกิดจากการลอกเลียนแบบผู้อื่น ถ้าเป็นโครงงานที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดต้องมีการระบุแหล่งที่มา

ของโครงงานเดิม 
3. ข้อมูลและรูปภาพ ท่ีน้ามาประกอบการประกวดต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน ใน

กรณีมีละเมิดดังกล่าว คณะผู้จัดและคณะกรรมการตัดสินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
4. ไม่เป็นโครงงานท่ีเคยได้รับรางวัลระดับชาติ 

กติกาการเข้าร่วม 
แต่ละโครงงานประกอบด้วยนักเรียนจ านวนไม่เกนิ 3 คน และครูที่ปรึกษาไม่เกิน 2 คน ซ่ึงประกอบด้วยครูที่
ปรึกษาหลักและครูที่ปรึกษารอง 
ทีมท่ีประสงค์จะส่งโครงงานสะเตม็ทางเคมีเข้าประกวด จะต้องส่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี  

- ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงานสะเตม็ศึกษาทางเคม ี
- รายงานโครงงานสะเต็มศึกษาฉบบัเต็ม มรีายละเอียด ดังนี  

การเขียนรายงาน 
การเขียนรายงานเป็นการสื่อสารข้อมูล แนวทางการด้าเนินงาน และผลลัพธ์ของการท้างานให้กับผู้สนใจได้ศึกษา 

หรือเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยองค์ประกอบของเล่มรายงานมีหัวข้อ ดังต่อไปนี  
1) ปกนอก                        2) ปกใน                3) บทคัดย่อ          4) สารบญั 
5) สารบัญตาราง 
6) สารบัญรปูภาพ 
7) บทที่ 1 บทน้า                                       
8) บทที่ 2 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
9) บทที่ 3 วิธีการด้าเนินงาน 
10) บทที่ 4 ผลการด้าเนินงาน 
11) บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ 
12) บรรณานุกรม        13) ภาคผนวก 

ข้อก าหนดในการเขียนรายงาน มีดังนี้ 
o ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษขนาด A4 รูปแบบของตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK ขนาด
ตัวอักษร 16 pt 
o เนื อหาเล่มรายงานให้ตั งค่าหน้ากระดาษระยะขอบด้านบนและขอบซ้ายห่างจากขอบกระดาษ 3.81 เซนติเมตร 
(1.5 นิ ว) ด้านล่างและด้านขวาห่างจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ ว) เนื อหา ในบทที่ 1-5 มีความยาวไม่
เกิน 20 หน้า และอาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 10 หน้า 
 
 

http://sci.udru.ac.th/%20เท่านั้น


วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 6 - 

 
o ก าหนดส่งเอกสารรายงานและใบสมัคร วันที่ 16 สิงหาคม 2562 

**ในวันประกวดโครงงานสะเต็มทางเคมี (19 สิงหาคม 2562) 
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี  

1) แผ่นน าเสนอโครงงานจัดท้าแผ่นน้าเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์หรือบอร์ดจ้านวน 1 แผ่นหรือบอร์ด เพื่อน้าเสนอโครงงาน
ต่อคณะกรรมการและผู้สนใจในช่วงเวลาที่ก้าหนดให้ ควรมีข้อความเนื อหาท่ีส้าคัญ ดังนี  

1) ช่ือโรงเรียน 
2) ช่ือโครงงาน 
3) ช่ือผู้ท้าโครงงาน 
4) ช่ือครูที่ปรึกษา 
5) บทคัดย่อ 
6) วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
7) สรุปแนวคิดสะเตม็ศึกษาท่ีใช้ในการแก้ปัญหา (เช่น ผังหรือตาราง) 
8) วิธีการท้างานของผลงาน 
9) สรุปผลการดา้เนินงาน 

หรือ/และ  
2) ชิ้นงานจริงส้าหรับน้าเสนอในวันตัดสิน และน้าเสนอโครงงานจริงต่อคณะกรรมการ โดยตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ 

20 นาทีแบ่งเป็นน้าเสนอไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถามประมาณ 5 นาที 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1) การท้างานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 20 คะแนน 
2) การบูรณาการความรูส้ะเต็มศึกษา 20 คะแนน 
3) ผลลัพธ์ของโครงงาน 15 คะแนน 
4) ความคิดสร้างสรรค์ 15 คะแนน 
5) การน้าเสนอ 20 คะแนน 
6) การเขียนรายงาน 10 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 
รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

รางวัลที่ 1   1,500 บาท 
รางวัลที่ 2   1,000 บาท 
รางวัลที่ 3   700 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

ผศ.ดร.เพียว ผาใต ้(082-332-5958) 
ดร.จิญาภา ศรีภิรมย์ (061-356-2697) 
ดร.นริศ ประชุมรักษ์ (092-281-8929) 
และอาจารย์ในสาขาวิชาเคม ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 7 - 

 
4. การแข่งขันโครงงานวิจัยสิ่งแวดล้อมนักเรียนตามแนวทาง GLOBE  

“สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดได้ทีเ่ว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น”  
ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 

1. นักเรียนระดับประถมศึกษา 
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)         
3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)        

ห้อง SCB1205 ตึก SCB1 ชั้น 2 

วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลาแข่งขัน วันที่-เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. 62 
ถึง 

16 ส.ค. 62 

จันทร์ 19 ส.ค. 62 
 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

19 ส.ค. 62 
เวลา 15.00 น. 

หน้าส้านักงานคณะวิทยาศาสตร์  
อาคาร SCB 1 ชั น 1 

กติกา 
เง่ือนไขการสมัคร 

1. เป็นผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์ โลกทั งระบบ 
(Earth System Science) ร่วมกับเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์โดย เน้นการน้าความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั งการพัฒนากระบวนการ หรือ แนวทาง หรือ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติหรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวจะต้องมีการใช้หลัก
วิธีด้าเนินการตรวจวัดของโครงการ GLOBE (GLOBE Protocol) และมีการส่ง ข้อ มูล (GLOBE Data Entry) เข้า
เว็บไซต์โครงการ GLOBE (www.globe.gov)  หรือ  
เป็นผลงานวิจัยจากการส้ารวจและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบที่เกิดขึ นในท้องถิ่น  สิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรม ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะต้องมีการตรวจวัดและเก็บข้อมูลทางด้าน  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยหลัก
วิธีด้าเนินการตรวจวัดของโครงการ GLOBE (GLOBE Protocol) และมีการส่งข้อมูล (GLOBE Data Entry) เข้า
เว็บไซต์โครงการ GLOBE ที่ www.globe.gov  

2. เป็นงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะต้องเป็นงานวิจัยที่ยังไม่เคยได้น้าเสนอหรือส่งเข้าร่วมการ ประกวด
ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการประชุมวิชาการ หรือเคยได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยในเวทีอื่น ๆ    

3. ไม่เป็นงานวิจัยที่เกิดจากการลอกเลียนแบบผู้อื่น ข้อมูลและรูปภาพ ที่น้ามาประกอบการประกวดต้องไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน ในกรณีมีละเมิดดังกล่าว คณะผู้จัดและคณะกรรมการ
ตัดสินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กติกาการเข้าร่วม 
      1.   โครงงานวิจัยประกอบด้วยนักเรียนจ้านวนไม่เกิน 3 คน และครูที่ปรึกษาไม่เกิน 2 คน ซึ่งประกอบด้วยครูที่ปรึกษา                 

หลักและครูที่ปรึกษารอง 
      2.   ทีมที่จะส่งโครงงานวิจัยเข้าประกวด จะต้องส่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นข้อมูลประกอบการ           

พิจารณาภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 ซึ่งประกอบไปด้วย 
- ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยสิ่งแวดล้อมนักเรียนในรูปแบบ GLOBE 
- รายงานโครงงานวิจัยสิ่งแวดล้อมนักเรียนฉบับเต็ม จ านวน 3 ชุด (ภายใน 15 สิงหาคม 2562) 

การเขียนรายงาน 
การเขียนรายงานมีข้อก้าหนดในการเขียนรายงานวิจัย ดังนี  

1) ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษขนาด A4 รูปแบบของตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 
16 pt  โดยเนื อหาเล่มรายงานให้ตั งค่าหน้ากระดาษระยะขอบด้านบนและขอบซ้ายห่างจากขอบกระดาษ 3.81 
เซนติเมตร (1.5 นิ ว) ด้านล่างและด้านขวาห่างจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ ว) เนื อหา ในบทที่ 1 -5 มี
ความยาวไม่เกิน 20 หน้า และมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 10 หน้า 
 
 
 

http://sci.udru.ac.th/%20เท่านั้น
http://www.globe.gov/
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วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 8 - 

 
2) เล่มรายงานประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี  

2.1) ปกนอก                                                     2.2) ปกใน 
2.3) บทคัดย่อ                                                   2.4) สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญรูปภาพ 
2.5) บทที่ 1 ที่มาและความส้าคัญของการวิจัย ค้าถามวิจัย สมมุติฐานงานวิจัย             
2.6) บทที่ 2 ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2.7) บทที่ 3 วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการด้าเนินงาน                2.8) บทที่ 4 ผลการด้าเนินงาน 
2.9) บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ          
2.10) บรรณานุกรม            2.11) ภาคผนวก 

3. ทีมที่ส่งโครงงานวิจัยแข่งขันต้องน้าโครงงานมาจัดแสดงโชว์ ในวันที่ 19 ส.ค.62 โดยจัดท้าโปสเตอร์ ขนาด 120 x 80 cm2 

และน้าเสนอแบบปากเปล่าในรูปแบบ power point เพื่อน้าเสนอต่อกรรมการและผู้สนใจในช่วงเวลาที่ก้าหนดให้ ซึ่งควรมี
ข้อความเนื อหาที่ส้าคัญ ดังนี  ช่ือโรงเรียน ช่ือโครงงานวิจัย ช่ือผู้ท้าโครงงาน ช่ือครูที่ปรึกษา บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของ
โครงงาน สรุปแนวคิดของการวิจัยตามแนวทาง GLOBE สรุปผลการวิจัย 
ใช้เวลาในการน้าเสนอประมาณ 15 นาที และตอบข้อซักถามประมาณ 5 นาที 
เกณฑ์การให้คะแนน  
คะแนนรวม  100 คะแนน  
ส่วนท่ี 1 รายงานการวิจัย คะแนนเต็ม  50 คะแนน 
1. การท้ารูปเล่มรายงาน การจัดพิมพ์ เอกสารอ้างอิง                 10  คะแนน 
2. ช่ือเรื่องสัมพันธ์กับประเด็นที่ศึกษา                                     5  คะแนน 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัยชัดเจน เหมาะสม                            5  คะแนน 
4. ที่มาและความส้าคัญของการวิจัย                                       5  คะแนน 
5. ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม ครอบคลุมตามประเด็น         5  คะแนน 
6. วิธีการวิจัย ตามมาตรฐาน GLOBE                                   10  คะแนน 
7. ผลการวิจัย ครบตามประเด็นที่ศึกษา                                   5  คะแนน 
8. สรุปผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ทุกข้อ                                5  คะแนน 
ส่วนท่ี 2 การน้าเสนอแบบปากเปล่า  คะแนนเต็ม  50 คะแนน 
1. การใช้ภาษา การสื่อความหมาย ชัดเจน                                10 คะแนน 
2. ไฟล์ของการน้าเสนอ รูปภาพประกอบ มีความเหมาะสม            10 คะแนน 
3. เรียงล้าดับขั นตอนการน้าเสนอเหมาะสม                              10 คะแนน 
4. การตอบค้าถามได้ถูกต้อง ชัดเจน                                       10 คะแนน 
5. การรักษาเวลา                                                             10 คะแนน 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

รางวัลที่ 1  1,500 บาท      
รางวัลที่ 2  1,000 บาท    
รางวัลที่ 3    700 บาท       
พร้อมเกียรติบัตร 
 

ผศ.ดร.ศิร ิ ดวงพร        ประธานกรรมการ  
                              (081-047-8746)  
ดร.ศณิีวัณย ์ พิทักษ์ทิม  กรรมการและเลขานุการ 
                              (085-002-4793) 
 
 

 
 
 
 
 
 



วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 9 - 

 
5. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 

“สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดได้ทีเ่ว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น”  
ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 

1. นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)   
2. นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
3. นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 

ห้อง SCB1301 ตึก SCB1 ชั้น 3 
(ห้องเรียนรวม 3) 

วันที่-เวลารับสมัคร วันที-่เวลา แข่งขัน วันที-่เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. 62 
ถึง 

16 ส.ค. 62 

จันทร์ 19 ส.ค. 62 
 

เวลา 09.00-15.00 น. 

19 ส.ค. 62 
เวลา 15.00 น. 

หน้าส้านักงานคณะวิทยาศาสตร์  
อาคาร SCB 1 ชั น 1 

กติกา 
1. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องสมัครเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 2 ท่าน ต่อกลุ่ม 
2. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งโครงงานได้มากกว่า 1 โครงงาน 
3. ต้องจัดแสดงผลงานในวันที่ 19 ส.ค. 2562 (จัดแสดงและประกวดโครงงานภายในวันเดียวเท่านั น) 
4. โครงงานต้องอยู่ในรูปอุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการ 
5. เอกสารโครงงานประกอบด้วย ชื่อโครงงาน ชื่อผู้จัดท า ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโรงเรียน หลักการและ
เหตุผล วิธีด าเนินการความคิดด้านคณิตศาสตร์ที่ใช้ เนื้อหาสรุปอ้างอิง และสาระอ่ืน ๆ ตามความสามารถ 
6. ส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดและเอกสารประกอบโครงงานจ้านวน 3 ชุด มายังคณะวิทยาศาสตร์           
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ 
 
หมายเหตุ เอกสารประกอบโครงงานสามารถน ามาส่ง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้ 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลที่ 1  1,500 บาท 
รางวัลที่ 2   1,000 บาท 
รางวัลที่ 3   700 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

ดร.ฐิติกาญจน์ มูลสาร (097-924-5569) 
ผศ.ดร.วัฒพงษ์  พันอินากูล 
ว่าที่ ร.ต.ดร.ชูเดช ศรีสวัสดิ์ 
อาจารย์อาทิตย์ ใจช่วง 
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วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 10 - 

 
6. การแข่งขันจรวดขวดน้ า 

“สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดได้ทีเ่ว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น”  
ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับประถมศึกษา 
2. ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. 

สนามฟุตบอล  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 

วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลาแข่งขัน วันที-่เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. 62 
ถึง 

16 ส.ค. 62 

จันทร์ 19 ส.ค. 62 
1. ระดับประถมศึกษา เวลา 09.00-12.00 น. 
2. ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. 
   เวลา 11.30-15.00 น. 

19 ส.ค. 62 
1. ระดับประถมศึกษา เวลา 14.00 น. 
2. ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. เวลา 15.00 น. 

หน้าส้านักงานคณะวิทยาศาสตร์  
อาคาร SCB 1 ชั น 1 

กติกา 
1.  แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าแข่งขันได้ระดับละ 2 ทีม โดยแตล่ะทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาไดเ้พียง 1 คนเท่านั น 
2.  เป็นการแข่งขันจรวดขวดน ้าแบบแม่นย้า ไม่จ้ากัดแรงดัน 
3.  ผู้แข่งขันต้องน้าจรวดขวดน ้าและฐานปล่อยจรวดขวดน ้า ให้กรรมการตรวจสอบก่อนการแข่งขัน 
4.  ถ้าผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวหลังเวลาที่ก้าหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆ 
5.  ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ นสุด 
6.  คณะกรรมการด้าเนินงานขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงกติกาบางอย่างในวันแข่งขันจริงตามความเหมาะสม 

***หมายเหตุ รายละเอียดกติกาการแข่งขัน สามารถดูเพ่ิมเติมได้จากเอกสารแนบ*** 
รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

ระดับประถมศึกษา 
รางวัลที่ 1  1,800 บาท 
รางวัลที่ 2  1,200 บาท 
รางวัลที่ 3  900 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 
ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. 
รางวัลที่ 1  1,800 บาท 
รางวัลที่ 2  1,200 บาท 
รางวัลที่ 3  900 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

อ.ปริญญา  พันธุ์พรหม (093-408-5533) 
ดร.อัจฉรา  ศิริพนาดร (084-037-2496) 
ดร.จุฑารัตน์  กลิ่นแก้วณรงค ์
ผศ.ดร.ส้าเร็จ  คันธ ี
ดร.ชนิศา  นวนิล 
อ.ทศพร  จุลพันธ์ 
 
 
 

 
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขันจรวดขวดน้ าประเภทแม่นย า 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี 
ประจ าปี 2562 

----------------------------------------------------------------- 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขันและเกณฑ์การเข้าร่วมแข่งขัน 

ประเภททีม ๆ ละ 3 คน โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละระดับได้ไม่
เกิน 2 ทีม โดยนักเรียนแต่ละคนต้องมีชื่ออยู่ในทีมเพียงทีมเดียวเท่านั น 

1.1 ระดับประถมศึกษา (ป.1 – 6 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 13 ปี) 
1.2 ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. (ม.1 – 6 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 18 ปี) 

2.  ประเภทการแข่งขันและกติกาการแข่งขัน 
 -  ประเภทแม่นย้า ระยะจากฐานยิงถึงเป้า 70 เมตร ไม่จ้ากัดความดัน 

http://sci.udru.ac.th/%20เท่านั้น


วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 11 - 

 
3.  ก าหนดการแข่งขัน 
 วันที่  19  สิงหาคม  2562 

08.30-09.00 น.   ลงทะเบียนระดับประถมศึกษา ณ บริเวณสนามฟุตบอล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว) 

09.00-11.00 น.   แข่งขันระดับประถมศึกษา 
11.00-11.30 น.   ลงทะเบียนระดับมัธยมศึกษา 
11.30-14.00 น.  แข่งขันระดับมัธยมศึกษา 

4.  สถานที่จัดการแข่งขัน 
 สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 
 

กฎ กติกาและระเบียบการแข่งขันจรวดขวดน้ า 
1. ประเภทการแข่งขัน   ความแม่นย า 
2. ข้อก าหนดของจรวดขวดน้ า 

2.1 เป็นจรวดขวดน ้าที่ต้องใช้แรงขับดันจากน ้าและแรงดันอากาศจากปั๊มลมเท่านั น 
2.2 เป็นจรวดขวดน ้าที่ประดิษฐ์จากขวดน ้าอัดลมขนาดไม่เกิน 1.25 ลิตรเท่านั น 

3. ข้อก าหนดของฐานปล่อยจรวดขวดน้ า (ให้น ามาเอง) 
มีขนาดไม่เกินความกว้าง 2.00 เมตร x ยาว 2.00 เมตร x สูง 1.50 เมตร ทั งนี เมื่อติดตั งจรวดขวดน ้า

แล้วเสร็จ (พร้อมปล่อย) ต้องมีขนาดรวมกันแล้วไม่เกินขนาดดังกล่าวด้วย 
4. ข้อก าหนดการลงทะเบียน 

4.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนเพื่อรับทราบล้าดับการปล่อยจรวดขวดน ้าในแต่ละรอบและใบบันทึก 
   ผลการแข่งขัน (Passport) ณ จุดลงทะเบียน 
5. ข้อก าหนดการตรวจสอบจรวดขวดน้ าและฐานปล่อยจรวดน้ า 

5.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องน้าจรวดขวดน ้าที่จะใช้ในการปล่อยครั งนั นให้คณะกรรมการตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนจ้านวนไม่เกิน 2 ล้า เพ่ือส้ารองในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องในการติดตั งจรวดขวดน ้าที่ฐานปล่อยจรวด
น ้า 

5.2 ฐานปล่อยจรวดที่โรงเรียนน้ามาต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนน้าไปใช้ในการปล่อยทุกครั ง 
ทั งนี ขึ นอยู่กับเงื่อนไขข้อก้าหนดฐานปล่อยจรวดขวดน ้า 
6. ข้อก าหนดการเติมน้ า 

6.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้น ้าที่คณะกรรมการเตรียมไว้ให้เท่านั นและต้องเติมน ้าในจรวดขวดน ้าอย่างน้อย 
50 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

6.2 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันผสมวัสดุใด ๆ ลงไปในน ้าที่บรรจุภายในจรวดขวดน ้า 
6.3 กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบภายหลังและมีหลักฐานแสดงว่าผู้เข้าแข่งขันเจตนาน้าของเหลว

หรือวัสดุใด ๆบรรจุลงไปในจรวดขวดน ้าคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน 
6.4 เมื่อเติมน ้าแล้วให้ผู้เข้าแข่งขันรอกรรมการปล่อยจรวดเรียกเข้าสู่ฐานปล่อยต่อไป 

7. ข้อก าหนดการปล่อยจรวดขวดน้ า 
7.1 ล้าดับการแข่งขันก้าหนดตามหมายเลขที่จับฉลากได้ในขั นตอนการลงทะเบียน 
7.2 ผู้เข้าร่วมแข่งขันในล้าดับต่อไปต้องเข้ามาเตรียมตัวให้พร้อมในบริเวณท่ีก้าหนดก่อนที่ผู้เข้าแข่งขัน

ล้าดับก่อนหน้าจะท้าการปล่อยจรวดขวดน ้าแล้วเสร็จ 
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7.3 เมื่อผู้เข้าแข่งขันถึงเวลาเข้าฐานปล่อยจรวดจะต้องติดตั งฐานปล่อยภายในบริเวณที่ก้าหนดด้วย

ตนเองและติดตั งจรวดขวดน ้าให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 3 นาท ี
7.4 ให้ผู้แข่งขันท้าการปล่อยจรวดขวดน ้าได้ทีมละ 2 รอบโดยจะบันทึกสถิติที่ดีที่สุดเท่านั น โดยในแต่

ละรอบ ผู้เข้าแข่งขันสามารถปล่อยจรวดขวดน ้าได้ 1 ครั งเท่านั น 
7.5 ในกรณีที่จรวดขวดน ้าเกิดข้อขัดข้องระหว่างติดตั งจรวดขวดน ้าเพ่ือท้าการปล่อย ผู้แข่งขัน

สามารถใช้จรวดขวดน ้าส้ารองที่ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการและด้าเนินการให้แล้วเสร็จใน เวลาที่ก้าหนด
ในข้อ 7.3  

7.6 กรณีท่ีใช้เวลาในการปล่อยจรวดขวดน ้าเกินเวลาที่ก้าหนดถือว่าหมดสิทธิ์การแข่งขันในรอบนั น 
7.7 กรณีที่ทีมใดไม่สามารถเข้าแข่งขันตามล้าดับที่ก้าหนดไว้ได้ สามารถแจ้งเหตุผลที่เหมาะสมกับ 

คณะกรรมการเพ่ือเลื่อนการแข่งขันภายในรอบนั นได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ แต่การเลื่อน
ล้าดับการแข่งขันไม่สามารถเลื่อนเพ่ือสะสมการปล่อยจรวดขวดน ้าในรอบต่อไปได้ 

7.8 กรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ฐานปล่อยที่ผู้เข้าแข่งขันน้ามาเองถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายใน
เวลา 5 นาท ีจะถือว่าหมดสิทธิ์การแข่งขันในรอบนั น 

7.9 การปล่อยจรวดขวดน ้าจะต้องได้รับสัญญาณให้ปล่อยจรวดจากคณะกรรมการทุกครั ง 
7.10 ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการปล่อยจรวดขวดน ้ามาด้วย

ตนเอง เช่น หมวก แว่นตา เสื อกันฝน เป็นต้น  
7.11 ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกภายในทีมนั น เข้าไปภายในบริเวณพื นที่ฐานปล่อย 

8. ข้อก าหนดการนับเวลา 
8.1 ก้าหนดให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั งฐานปล่อยและปล่อยจรวดขวดน ้าให้แล้วเสร็จภายใน 3 นาท ี
8.2 คณะกรรมการจะเริ่มนับเวลาตั งแต่ผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่ฐานปล่อย จนกระทั่งผู้ เข้าร่วมแข่งขันพร้อม

ที่จะปล่อยจรวดขวดน ้า 
8.3 คณะกรรมการจับเวลาจะหยุดนับเวลา กรณีดังนี  

8.3.1 สภาพอากาศแปรปรวนอย่างมากและจะเริ่มนับต่อหลังจากได้รับสัญญาณให้
ด้าเนินการแข่งขันต่อจากคณะกรรมการกลาง 

8.3.2 กรณีอ่ืนที่ได้รับความเห็นอันสมควรจากคณะกรรมการกลาง 
 

9. การบันทึกผลการแข่งขัน 
9.1 เมื่อผู้เข้าแข่งขันปล่อยจรวดขวดน ้าแล้ว ให้น้าใบบันทึกผลการแข่งขัน (Passport) ไปที่กอง

อ้านวยการบันทึกสถิติท่ีไม่เป็นทางการได้ 
9.2 สถิติและผลการแข่งขันท่ีเป็นทางการ จะประกาศผลให้ทราบหลังจาการแข่งขันแล้วเสร็จ 

10. การรับจรวดคืน 
เมื่อผู้เขา้แข่งขันปล่อยจรวดขวดน ้าแล้วให้น้าใบบันทึกผลการแข่งขัน (Passport) ไปรับจรวดขวดน ้าคืนได้ 

11. ข้อก าหนดและกติกาการแข่งขันอื่น ๆ 
11.1 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
11.1 ไม่อนุญาตให้มีการซ้อมยิงจรวดขวดน ้าในสนามแข่งขัน 
 
 
 



วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 13 - 

 
 

12. เกณฑ์การตัดสิน ประเภทความแม่นย้า 
12.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องปล่อยจรวดให้ตกตรงเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ที่ระยะห่างจากฐานปล่อยจรวด  70 

เมตร คณะกรรมการจะท้าการบันทึกสถิติโดยวัดระยะทางจากจุดเป้าหมายถึงจุดตกในหน่วย ความยาวเป็น
เมตร (ทศนิยม 2 ต้าแหน่ง เช่น 1.52 เมตร) 

12.2 ในกรณีที่จุดตกของจรวดขวดน ้าอยู่นอกพื นที่ที่ก้าหนด คณะกรรมการจะไม่ท้าการบันทึกสถิติ
ครั งนั นให้ โดยพื นที่ท่ีก้าหนดไว้เป็นพื นที่วงกลมรัศมี 5.00 เมตร 

12.3 ให้ท้าการปล่อยจรวดขวดน ้าได้ 2 รอบ ๆ  ละ 1 ครั งและจะบันทึกสถิติครั งที่ดีที่สุดเพียงครั งเดียว 
12.4 ผู้เข้าแข่งขันที่ยิงจรวดขวดน ้าได้ใกล้กับเป้าหมายที่สุดและได้รับการบันทึกสถิติอย่างเป็นทางการ

คณะกรรมการจะตัดสินให้เป็นทีมท่ีชนะเลิศการแข่งขันในระดับที่ลงสมัครแข่งขัน 
 

13. สนามแข่งขัน  
สนามประเภทความแม่นย้า 
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7. การแข่งขันเคร่ืองบินกระดาษพับ 
“สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดได้ทีเ่ว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น”  

ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 
1. ระดับประถมศึกษา 
2. ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. 

อาคารฟุตซอลในร่ม สนามกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ีสามพร้าว 

วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลาแข่งขัน วันที-่เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. 62 
ถึง 

16 ส.ค. 62 

จันทร์ 19 ส.ค. 62 
1.ระดับประถมศึกษา  
  เวลา 09.00-11.00 น. 
2.ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. 
   เวลา 11.30-15.00 น. 

19 ส.ค. 62 
1. ระดับประถมศึกษา เวลา 14.00 น. 
2. ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. เวลา 15.00 น. 

หน้าส้านักงานคณะวิทยาศาสตร ์
อาคาร SCB 1 ชั น 1 

กติกา 
1.  แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าแข่งขันได้ระดับละ 2 คน  
2.  เป็นการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ บระเภทร่อนนาน  
3.  ผู้แข่งขันต้องมาพับเครื่องบินจากกระดาษที่ทางคณะกรรมการจดัเตรียมไว้ให้ในวันแข่งขัน 
4.  ถ้าผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวหลังเวลาที่ก้าหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆ 
5.  ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ นสุด 
6.  คณะกรรมการด้าเนินงานขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงกติกาบางอย่างในวันแข่งขันจริงตามความเหมาะสม 

***หมายเหตุ รายละเอียดกติกาการแข่งขัน สามารถดูเพ่ิมเติมได้จากเอกสารแนบ*** 
รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

ระดับประถมศึกษา 
รางวัลที่ 1  1,200 บาท 
รางวัลที่ 2  900 บาท 
รางวัลที่ 3  600 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 
ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. 
รางวัลที่ 1  1,200 บาท 
รางวัลที่ 2  900 บาท 
รางวัลที่ 3  600 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

ดร.พงษ์พันธุ์ ศรีต้นวงศ์ (081-544-8505) 
ดร.สมชาย  ชุมพลกุลวงศ์   
ผศ.ดร.สุมาลินทร์ พ่อค้า 
ผศ.ดร.สิทธิ์ชัย หันประทับ 
 

 
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขนัเคร่ืองบินกระดาษพับ บระเภทร่อนนาน 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี ประจ าปี 2562 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขันและเกณฑก์ารเข้าร่วมแข่งขัน 

ประเภทบุคคล โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละระดับได้ไม่เกิน 2 คน ในแต่ละ
ระดับ 

1.1 ระดับ ประถมศึกษา (ป.1 – 6 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 13 ปี) 
1.2 ระดับ มัธยมศึกษาและ ปวช. (ม.1 – 6 หรือเทียบเท่า อายุไมเ่กนิ 18 ปี) 

2.  ประเภทการแข่งขันและกตกิาการแข่งขัน 
 -  ประเภทร่อนนาน 
 
 
 

http://sci.udru.ac.th/%20เท่านั้น
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3.  ก าหนดการแข่งขนั 
 วันที่  19  สิงหาคม  2562 

08.30-09.00 น.   ลงทะเบียนระดับประถมศึกษา อาคารฟุตซอลในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                                    อุดรธานี สามพร้าว 
09.00-11.00 น.   แข่งขันระดับประถมศึกษา 
11.00-11.30 น.   ลงทะเบียนระดับมัธยมศึกษา อาคารฟุตซอลในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                                    อุดรธานี สามพร้าว 
11.30-14.00 น.  แข่งขันระดับมัธยมศึกษา 
 

4.  สถานทีจ่ัดการแข่งขนั 
 อาคารฟุตซอลในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 
 

กฎ กติกาและระเบียบการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ 
 

1. ประเภทการแข่งขัน   บระเภทร่อนนาน 
2. ข้อก าหนดของเคร่ืองบินกระดาษพับ  

2.1 ใช้กระดาษขนาด A5 (14.8 ซม. x 21.0 ซม.) ชนิด 65 แกรม เฉพาะที่เตรียมไว้ให้เท่านั น โดยจะพับจาก 
กระดาษ A5 ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ด้านละ 14.8 ซม.) ก่อนใช้พับก็ได้  

2.2 ใช้วิธีพับเพียงอย่างเดียวจากกระดาษแผ่นเดียว ห้าม ตัด เจาะ ติดกาวหรือเทปกาว โรยสิ่งอื่นใดลงบน กระดาษ 
หรือติดที่ถ่วงน ้าหนักบนเครื่องบินกระดาษ  

2.3 ให้เขียนช่ือ - นามสกุล ของผู้แข่งขันลงบนเครื่องบินกระดาษพับท่ีจะใช้ร่อนแข่งขัน  
3. ข้อก าหนดการร่อน  

3.1 ผู้แข่งขันจะต้องยืนอยู่บนพื นระดับเดียวกันและเครื่องบินต้องตกบนระดับพื นเดียวกับท่ีผู้แข่งขันยืน  
3.2 ให้ร่อนจากมือผู้แข่งขันเท่านั น ห้ามใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ช่วยในการร่อน  
3.3 ขณะร่อนเครื่องบินออกจากมือ ห้ามผู้เข้าแข่งขันกระโดด โดยเท้าทั ง 2 ข้างต้องสัมผัสพื นตลอดเวลา  
3.4 การเข้าร่อน 1 รอบให้ผู้แข่งขันร่อนได้ 2 ครั ง  
3.5 เมื่อเข้าสู่สนามแข่งขัน ให้ผู้แข่งขันยื่นใบบันทึกสถิติให้กับกรรมการจับเวลา และยกมือให้สัญญาณกรรมการ  

ก่อนการร่อนจับเวลาแต่ละครั ง  
4. เกณฑ์การนับเวลาบินในอากาศ  

4.1 นับเวลาบินในอากาศตั งแต่ร่อนออกจากมือ จนเครื่องบินกระดาษสัมผัสพื นครั งแรก  
4.2 ในกรณีที่ผู้ร่อนท้าผิดข้อก้าหนดห้ามกระโดดขณะร่อน ให้ถือเป็นการร่อน 1 ครั ง และนับเวลาเป็น 0 วินาที  
4.3 ในกรณีที่เครื่องบินบินไปชนก้าแพงหรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ ให้นับถึงเวลาที่เครื่องบินตกลงพื น  
4.4 หากเครื่องบินติดค้างอยู่บนสิ่งกีดขวางหรือไม่ตกบนพื นระดับเดียวกับท่ีผู้แข่งขันยืน ให้ร่อนใหม ่

5. ข้อก าหนดการลงทะเบียนและล าดับการแข่งขัน 
5.1 ผู้แข่งขันสามารถลงทะเบียนเข้าแข่งขันได้ในระหว่างเวลาที่ก้าหนด  
5.2 เมื่อผู้แข่งขันลงทะเบียนจะได้รับใบบันทึกสถิติ ให้กรอกรายละเอียดของตนเองให้ครบถ้วนและถูกต้อง  

            5.3 ให้ผู้แข่งขันพับเครื่องบินกระดาษ ณ บริเวณที่เตรยีมไว้ให้ เมื่อพร้อมที่จะแข่งขันให้น้าใบบันทึกสถิติและ
เครื่องบินกระดาษไปตรวจกับเจ้าหน้าท่ี แล้วเข้าแถวรอเข้าแข่งขันบนัทึกสถิติกับกรรมการจับเวลา 
 
 
 
 
 
 



วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 16 - 

 
 

8. การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
“สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวด ได้ที่ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น” 

ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 
นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ห้อง SCB3201B  

ตึก SCB3 ชั้น 2 
วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลา แข่งขัน วันที่-เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. 62 
ถึง 

16 ส.ค. 62 

จันทร์ 19 ส.ค. 62 
 

 เวลา 09.00-12.00 น. 

19 ส.ค. 62 
เวลา 15.00 น. 

ส้านักงานคณะวิทยาศาสตร์  
อาคาร SCB 1 ชั น 1 

กติกา 
1. การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นการแข่งขันรายบุคคล แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 2 คน  

รับสมัครจ้านวน 20 คน 
2. ผู้เข้าสอบสามารถใช้ภาษา C, C++, Java หรือ Pascal ก็ได้ โดยใช้โปรแกรมเฉพาะที่ทางคณะกรรมการ

ก้าหนดไว้เท่านั น ได้แก่ C-Free, Turbo C++, JCreator, Turbo Pascal for Windows 
3. ข้อสอบเป็นข้อสอบปฏิบัติหลายข้อ ผู้เข้าสอบจะต้องเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้โจทย์ปัญหาตามที่ก้าหนด โดย

เขียนโปรแกรมให้เสร็จสมบูรณ์และมีความถูกต้อง ส่งผลงานตามก้าหนดเวลา ใช้เวลาสอบทั งสิ น 3 ชั่วโมง 
4. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบใช้เครื่องมือช่วยเหลือใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร หนังสือ ไฟล์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ต 
5. ไม่อนุญาตให้น้าเอกสารใด ๆ ออกจากห้องสอบ 
6. ถ้าผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวหลังเวลา 09.00 น. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ 
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ นสุด  

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลที่ 1   1,000 บาท 
รางวัลที่ 2   700  บาท 
รางวัลที่ 3   500  บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 
 

ผศ.พนารัตน์  ศรีเชษฐา  ประธาน (091-864-4715) 
ผศ.อารีรัตน์ วุฒิเสน       กรรมการ 
อ.เรวดี พิพัฒน์สูงเนิน     กรรมการ 
อ.ภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ        กรรมการ 
อ.ขวัญชัย สุขแสน         กรรมการ 
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วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 17 - 

 
 

9. การแข่งขันตอบปัญหาไอที 
“สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดได้ทีเ่ว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น”  

ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 
1. นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
2. นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 

ห้อง SCB3203  
ตึก SCB3 ชั้น 2  

วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลาแข่งขัน วันที่-เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. ถึง 
16 ส.ค. 62 

จันทร์ 19 ส.ค. 62 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 09.00-12.00 น. 

-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 13.00-16.00 น. 

19 ส.ค. 62 
หน้าส้านักงานคณะวิทยาศาสตร์  

อาคาร SCB 1 ชั น 1 
กติกา 

1. โรงเรียนส่งทีมเข้าแข่งขันแต่ละระดับได้ไม่เกิน 2 ทีม ๆ ละ 1-2 คน 
2. ผู้แข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่ก้าลังศึกษาอยู่ในระดับชั นที่เข้าแข่งขันของโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันเท่านั น 
3. ในกรณีที่มีทีมแข่งขันจ้านวนมาก จะแบ่งการแข่งขันเป็นหลายครั ง 
4. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนอย่างน้อย 15 นาที 
5. การแข่งขันรอบคัดเลือกใช้เวลาท้าข้อสอบ 20 นาที 10 ข้อ 10 คะแนน จะคัดทีมท่ีได้ที่ 1-3 เข้ารอบชิง
ชนะเลิศ 
   ในรอบชิงชนะเลิศถ้ามีหลายทีมได้ที่ 1-3 จะเพ่ิมจ้านวนข้อสอบเพ่ือให้ได้ 3 ทีมท่ีมีคะแนนสูงสุด 
6. จับฉลากล้าดับทีมเข้าแข่งขันที่หน้าห้อง SCB3203 ตึก SCB3 ชั น 2 
   - มัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 09.00-09.15 น. 
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 12.45-13.00 น. 
7. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทีมละ 1-2 คน 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลที่ 1   1,200 บาท 
รางวัลที่ 2   900  บาท 
รางวัลที่ 3   600  บาท 
พร้อมเกียรติบัตร ทั ง 2 ระดับ 

ผศ.ดร.กริช สมกันธา      ประธาน (081-267-2205)       
ผศ.วิไลพร  กุลตังวัฒนา   เลขานกุาร (081-380-2155)  
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วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 18 - 

 
 

10. การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต ์
“สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดได้ทีเ่ว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น”  

ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 
1. นักเรียนระดับชั นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)                                              
2. นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) 

- ระดับประถมศึกษา ห้อง SCB3402 ตึก SCB3 ชั้น 4 
- ระดับมัธยมศึกษา ห้อง SCB3401 ตึก SCB3 ชั้น 4 

วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลาแข่งขัน วันที่-เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. 62 
ถึง 

16 ส.ค. 62 

จันทร์ 19 ส.ค. 62 
เวลา 09.00-12.00 น. 

ทั งสองระดับ (ผู้แข่งขันต้องมารายงานตัว 
ก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที) 

19 ส.ค .62 
เวลา 15.00 น. 
ทั้งสองระดับ  

หน้าส้านักงานคณะวิทยาศาสตร์  
อาคาร SCB 1 ชั น 1 

กติกา 
คุณสมบัติ 
สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน ไม่จ้ากัดจ้านวนทีม 
กติกา 
1. นักเรียนระบุชื่อโปรแกรมและเวอร์ชันที่จะใช้ในการแข่งขันตามความถนัดในขั นตอน การสมัคร  
   (ไม่จ้ากัดโปรแกรม)  
2.ผู้แข่งขันต้องน้าคอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง และไม่มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
3.ผู้แข่งขันต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ 
4. ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และเสียงประกอบ ส้าหรับใช้ในการแข่งขัน คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ 
5. ผู้แข่งขันสร้างเว็บไซต์ตามหัวข้อที่ก้าหนด หน้าเว็บสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผล ตามแนวคิดของ 
Responsive Web Design เช่น การปรับขนาด การเลื่อนหน้าจอ ปุ่มกดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันที่มีหลากหลาย ทั งบน Desktop (PC), Tablet หรือ Smart Phone โดยใช้เทคโนโลยี
ส้าหรับการพัฒนาเว็บเช่น HTML5, CSS Media Queries, JQuery ฯลฯ  
6. ไม่อนุญาตให้น้าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ  
นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการแจ้งไว้ให้ เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน  
7. ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ นสุด 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลที่ 1   1,200 บาท 
รางวัลที่ 2   900  บาท 
รางวัลที่ 3   600  บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

ผศ.สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์  ประธาน (087-490-9377) 
ผศ.ดร.ปิยสุดา ตันเลิศ        เลขานุการ (080-407-2456) 
ผศ.ปณวรรต คงธนกุลบวร  
ดร.ปิยวัจน์ ค้าสบาย 
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วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 19 - 

 
 

11. สอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 “สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดได้ที่ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น” 

ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 
1. นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 
2. นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
3. นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 

ทุกระดับการแข่งขันที่ตึก SCB3 และ SCB4 

วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลาแข่งขัน วันที-่เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. 62  
ถึง 

11 ส.ค. 62 
 

               จันทร ์19 ส.ค. 62 
- ประถมศึกษาตอนปลาย 09.00-11.00 น. 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 09.00-11.00น. 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 13.00-15.00 น. 

20 ส.ค. 62  
เวลา 15.00 น. 

http://sci.udru.ac.th 
และประกาศหน้าส้านักงาน 

คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร SCB 1 ชั น 1 
กติกา 

1. นักเรียนท่ีสมัครสอบต้องก้าลังศึกษาอยู่ในแต่ละระดบัท่ีระบไุว้ข้างต้น 

2. ผู้ที่จะไดร้ับรางวัลจะต้องไดร้ับคะแนนตั งแต่ระดับ +2s.D. ขึ นไป 
3. สมัครทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร ์

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและห้องสอบวนัที่ 17 ส.ค. 62  
   ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์                              
5.ไม่รับสมัครสอบวันที่ท าการแข่งขัน 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลที่ 1   1,000 บาท 
รางวัลที่ 2   700  บาท 
รางวัลที่ 3   500  บาท 

*หมายเหตุ: ส้าหรับผูผ้่านเกณฑ์คะแนนในระดับ +2s.D. 
จะไดร้ับเกียรติบตัรทุกคน 
*ถ้ามีผู้ที่ไดร้างวัลมากกว่า 3 คน จะใช้วิธีหารเฉลีย่เงินรางวัล 

ดร.ชัญญา ทิศกลาง  (081-593-5325) 
อ.ปัญญา สาโสภา (063-715-5525) 
อ.มยุรี สมปุย (091-057-7557) 
ว่าท่ี ร.ต.ดร.ชูเดช  ศรีสวัสดิ์  
ผศ.อภิชัย แพนพา    
ผศ.ดร.วัฒพงษ์  พันอินากุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sci.udru.ac.th/


วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 20 - 

 
 

12. การแข่งขัน E-SPORT RoV 
“สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดได้ทีเ่ว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น”  

ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 
1. นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษา (ม.1-6) 
2. นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป  

ประถมศึกษา ห้อง SCB1103 
นักศึกษา/ประชาชน ศึกษา ห้อง SCB1104 

วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลาแข่งขัน วันที-่เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. 62  
ถึง 

16 ส.ค. 62 

จันทร์-อังคาร ที่ 19-20 ส.ค. 62 
ทั้ง 2 ระดับ 

แข่งรอบคัดเลือกวันที่ 19 ส.ค. 62 
แข่งรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 20 ส.ค. 62 

20 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น. 
http://sci.udru.ac.th 

และประกาศหน้าส้านักงานคณะ
วิทยาศาสตร์ อาคาร SCB 1 ชั น 1 

กติกา 
1.  แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่จา้กัดทีม 
2.  ทีมละ 5-7 คน (5 ตัวจริง + 2 ตัวส้ารอง) 
3.  ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าร่วมทมีไดเ้พียง 1 ทีมเท่านั น 
4.  อุปกรณ์ที่จะใช้แข่งในวันจริง โทรศัพท์มือถือตัวเอง ให้น้าเครื่องชาร์จแบตของตัวเองมาด้วย 
5.  ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ นสุด 
6.  คณะกรรมการด้าเนินงานขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงกติกาบางอย่างในวันแข่งขันจริงตามความเหมาะสม 

***หมายเหตุ รายละเอียดกติกาการแข่งขัน สามารถดูเพ่ิมเติมได้จากเอกสารแนบ*** 
รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
รางวัลที่ 1  1,500 บาท 
รางวัลที่ 2  1,000 บาท 
รางวัลที่ 3  700 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
รางวัลที่ 1  1,500 บาท 
รางวัลที่ 2  1,000 บาท 
รางวัลที่ 3  700 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

อ.ปัญญา สาโสภา (063-715-5525) 
อ.นฤปวรรต์  พรหมมาวัย (087-233-8891) 
ดร.จิรเดช อย่าเสียสัตย์  
อ.ภานุพันธ์ุ ช่ืนบุญ 

 
กฎกตกิา การแข่งขัน RoV  

ก าหนดการแข่งขัน 
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 
09.30 น.   รายงานตัวเข้าแข่งขัน  
10.00 - 12.00 น. ประชุมแบ่งสาย  
13.00 - 16.00 น.  รอบคัดเลือก 

20 สิงหาคม 2562 
09.30 - 12.00 น. รอบตัดเชือก และชิงชนะเลิศ 

 

จ านวนสมาชิกในทีม 
ขั นต่้า 5 คน   สูงสุด 7 คน (5 ตัวจริง + 2 ตัวส้ารอง)  ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าร่วมทีมได้เพียง 1 ทีมเท่านั น 
 
 
 

http://sci.udru.ac.th/%20เท่านั้น


วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 21 - 

 
กติกาเบื้องต้น 

1. หากการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 
2. ถ้าชื่อผู้เล่นไม่ตรงกับท่ีลงทะเบียนไว้จะปรับแพ้ทันที 
3. การแข่งขันทุกรอบต้องแข่งในโหมดสร้างห้อง Caldavar Valley: Tournament Mode 
4. ไม่อนุญาตให้มี Spectator หากมีการแจ้งเข้ามาจะปรับแพ้ทันที 
5. ผู้เล่นทุกคนควรปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด 
6. ค้าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ นสุด 
7. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎกติกาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

กติกาการแข่งขัน 
1. แข่งขันในโหมดสร้างห้อง 5v5 
2. แข่งขันผ่านเซิร์ฟเวอร์จริงของเกม ROV 
3. ใช้บัญชีส่วนตัวของผู้เล่นในการแข่งขัน 
4. สามารถใช้รูนทั งหมดได้ 
5. หัวหน้าทีมต้องเป็นเพื่อนในเกมกับหัวหน้าทีมฝั่งตรงข้าม เพ่ือเชิญเข้าแข่งขัน 
6. แข่งขันเวลา 09.00 – 16.30 น. ของวันที่มีการแข่งขัน 
7. ห้ามใช้ค้าพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่น มีโทษปรับแพ้ทันที 
8. ห้ามใช้โปรแกรมโกงใด ๆ ทั งสิ น มีโทษปรับแพ้ และแบนไอดีตลอดชีวิต 
9. ห้ามให้ผู้เล่นที่ไม่มีรายชื่อในทีมลงการแข่งขัน มีโทษปรับแพ้ทันท ี
10. การหลุดออกจากเกม (Disconnect) คนใดคนหนึ่งในทีมให้ด้าเนินการเล่นต่อไปจนจบเกม 
11. ทั งสองทีมจะต้องท้าการแบนฮีโร่ฝั่งละ 1 ตัว โดยแต่ละทีมจะเป็นคนเลือกเอง 
12. ใช้รูปแบบการเลือกฮีโร่ โดยไม่ซ ้ากันทั ง 2 ทีม ก่อนเริ่มเล่นทั ง 2 ทีม ต้องท้าการทอยเหรียญเพ่ือเลือกว่า
จะท้าการแบนฮีโร่ก่อนหรือหลัง ฝั่งที่ได้แบนก่อนจะเป็นฝั่งที่ได้เลือกฮีโร่ก่อน 
13. ทั งสองทีมไม่สามารถเลือกฮีโร่ที่ถูกเลือกไปแล้วได้ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
1. อุปกรณ์ท่ีจะใช้แข่งในวันจริง โทรศัพท์มือถือตัวเอง ควรน้าโทรศัพท์มือถือ และที่ชาร์จแบตของตัวเองมาด้วย 
2. กรรมการหรือผู้คุมการแข่งขันจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ  ทั งสิ นกับเหตุการณ์ที่อาจจะท้าให้เกิดความสูญเสียระหว่างการ
แข่งขันในครั งนี  หากมีการใช้บัคในเกม ซึ่งกรรมการการแข่งขันเห็นว่าไม่ยุติธรรม จะมีโทษปรับแพ้ทันที 
3. ห้ามใช้กริยา, ท่าทาง หรือ ค้าพูดที่ไม่เหมาะสมตลอดการแข่งขัน มีโทษปรับแพ้ทันที 
 
 
 



วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 22 - 

 
 

13. การประกวดปั้นโมเดลทางชีววิทยา 
“สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดได้ทีเ่ว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น”  

ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ห้อง SCB1113 ตึก SCB1 ชั้น 1 

วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลา แข่งขัน วันที-่เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. 62 
ถึง 

 15 ส.ค. 62 

อังคาร 20 ส.ค. 62 
เวลา 09.00-12.00 น. 

รวมเวลา 3 ชั่วโมง 

20 ส.ค. 62 
เวลา 15.00 น. 

หน้าส้านักงานคณะวิทยาศาสตร์  
อาคาร SCB 1 ชั น 1 

กติกา 
1. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องสมัครเป็นทีม ๆ ละ 5 คน           2. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 1 คน 
2. โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น  
3. ส่งรายชื่อนักเรียนท่ีเข้าร่วมประกวด (ภายในวันที่ 15 ส.ค. 62) 
สามารถส่งได้ด้วยตัวเองที่ส้านักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว หรือสง่ไปรษณยี์  
ถึง ผศ.นวภัทร นวกะคาม สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41000 วงเล็บหน้าซอง (ประกวดปั้นโมเดลทางชีววิทยา ระดับมัธยมตอนปลาย) 
4. นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบตัร 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
ประเภทการโมเดลเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
รางวัลที่ 1   1,500 บาท 
รางวัลที่ 2   1,000 บาท 
รางวัลที่ 3   700 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร  

ผศ.นวภัทร นวกะคาม (095-659-4972) 
ดร.สไว มัฐผา 
นางทัศมาลี โรสเซอร์   
นางสาวปาหนัน เวชสาน  
ผศ.ดร.วิวรรธน์ แสงภักดี 
ดร.วิวรรธน ์แก่นสา 
ดร.วรรณวิภา ไชยสงคราม    

*เกณฑ์เบื้องต้นส าหรับการแข่งขันประกวดโมเดลเซลล์ทางชีววิทยา (เซลล์พืชและเซลล์สัตว์) 
1. ส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม ๆ ละ 5 คนและมีครูที่ปรึกษา 1 คน 
2. โมเดลเซลล์พืช 1 อัน และโมเดลเซลล์สัตว์ 1 อัน 
3. โมเดลตั งอยู่บนแผ่นกระเบื องหรือไม้ ขนาด 16x16 นิ ว   
4. เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
(หมายเหตุ) โรงเรียนจะต้องเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการปั้นมาร่วมการแข่งขันเองทั งหมด 

เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน 
1. ความถูกต้องตามทฤษฎี (20 คะแนน)  
2. ความคิดสร้างสรรค์ในการน้าวัสดุที่ใช้ในการปั้นเป็นส่วนประกอบของโมเดล (10 คะแนน) 
3. การน้าเสนอแนวคิดต่อโมเดลที่สร้าง (ถาม-ตอบ จากคณะกรรมการ) (10 คะแนน) 
4. ความสวยงามประณีต (5 คะแนน) 
5. เวลาที่ใช้ในการสร้างสรรค์ชิ นงาน (5 คะแนน) 

 

http://sci.udru.ac.th/%20เท่านั้น


วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 23 - 

 
 

14. การประกวดนวัตกรรมสุขภาพ 
“สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดได้ทีเ่ว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น”  

ระดับการแข่งขัน สถานทีแ่ข่งขัน/ประกวด 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ระดับอุดมศึกษา 

ห้อง SCB1204  ตึก SCB1 ชั้น 2 
(ห้องสัมมนา 2) 

วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลาแข่งขัน วันที-่เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. 62 
ถึง 

16 ส.ค. 62 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อังคาร 20 ส.ค. 62 

เวลา 09.00 - 12.00น. 
ระดับอุดมศึกษา 

อังคาร 20 ส.ค. 62 
เวลา 13.00 - 15.00 น. 

20 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น. 
หรือหลังจากสิ นสดุการน้าเสนอของ 

ทีมสุดท้ายท่ีเข้าประกวด 
หน้าส้านักงานคณะวิทยาศาสตร์  

อาคาร SCB 1 ชั น 1 

กติกา 
1. สมัครเป็นทมี ๆ ละ 1-6 คน 
2. รับสมัครจ้านวนประเภทละไม่เกิน 10 ชิ นงาน 
3. ต้องส่งเอกสารโครงการมาด้วย โดยระบุหลักการและเหตุผล วัตถปุระสงค์ รายละเอียด วิธีการด้าเนนิงาน ขั นตอนการผลติ   
งบประมาณ ประโยชน์ในการใช้งาน วิธีใช้งาน การประเมินผลการใช้งานนวัตกรรม 
4. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 คน 
5. การตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นอันสิ นสดุ 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลที่ 1   1,500 บาท 
รางวัลที่ 2   1,000 บาท 
รางวัลที่ 3   700 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 
ระดับอุดมศึกษา 
รางวัลที่ 1   1,500 บาท 
รางวัลที่ 2   1,000 บาท 
รางวัลที่ 3   700 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

ผศ.ดร.พัชราภรณ์  ไชยศรี (081-717-0285) 
ผศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล (089-943-3322) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sci.udru.ac.th/%20เท่านั้น


วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 24 - 

 
 

15. การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม 
“สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดได้ทีเ่ว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น” 

ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 
1. ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
2. ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)  

1. ระดับประถมศึกษา ห้อง 1201 (ตึก SCB1 ชั้น 2) 
2. ระดับมัธยมศึกษา ห้อง 1205 (ตึก SCB1 ชั้น 2) 

วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลาแข่งขัน วันที-่เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. 62 
ถึง 

16 ส.ค. 62 

ระดับประถมศึกษา 
อังคาร 20 ส.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 น. 

ระดับมัธยมศึกษา 
อังคาร 20 ส.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 น.  

20 ส.ค.62 เวลา 13.00 น. 
ทั้ง 2 ระดับ 

หน้าส้านักงานคณะวิทยาศาสตร์  
อาคาร SCB 1 ชั น 1  

กติกา 
กติกา 
1. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม ๆ ละ 2 คนและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน 
2. การทดสอบแบ่งเป็น 2 รอบ (รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ) 
การตัดสิน 
1. คะแนนจากการทดสอบ 
2. ค้าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ นสุด 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
รางวัลที่ 1   1,200 บาท 
รางวัลที่ 2   1,000  บาท 
รางวัลที่ 3   800  บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 
ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) 
รางวัลที่ 1   1,200 บาท 
รางวัลที่ 2   1,000  บาท 
รางวัลที่ 3   800  บาท 
พร้อมเกียรติบัตร  

อ.กฤษฎา นามบุญเรือง (083-455-6229) 
อ.สันติภาพ ศริิวัฒนไพบูลย์ (088-308-9185) 
อ.ดารินทร์ ล้วนวิเศษ (088-561-1229) 
อ.ศศิธร เพชรแสน (083-457-0700) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sci.udru.ac.th/%20เท่านั้น


วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 25 - 

 
16. การแข่งขัน A-Math 

“สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดได้ทีเ่ว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น”  
ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 

1. ประถมศึกษาตอนปลาย (ป 4-6)  
    ประเภท คู่ผสม (เบี ย 70 ตัว) 
3. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

ประเภท คู่ชาย (เบี ย 100 ตัว) 
ประเภท คู่หญิง (เบี ย 100 ตัว) 

4. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
ประเภท เดี่ยวชาย (เบี ย 100 ตัว) 
ประเภท เดี่ยวหญิง (เบี ย 100 ตัว) 

ทุกระดับการแข่งขัน 

ท่ีห้อง SCB1301  
(ห้องเรียนรวม 3) 
ตึก SCB1 ชั น 3 

 
 

วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลาแข่งขัน วันที่-เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. 62  
ถึง  

15 ส.ค. 62 

               อังคาร 20 ส.ค. 62 
ทุกระดับรายงานตัวแข่งขัน 09.00 น. 
ประชุมทีมแบ่งสายการแข่งขัน 09.30 น. 
เริ่มแข่งขัน 10.00 น. เป็นต้นไป  

20 ส.ค. 62 
หลังจากแข่งขันเสร็จ 

และหน้าส้านักงานคณะวิทยาศาสตร์  
อาคาร SCB 1 ชั น 1 

กติกา 
1. แต่ละโรงเรียนส่งผูเ้ข้าแข่งขันได้ไม่จา้กัดจ้านวน  
2. ค่าสมัครทมีละ 100 บาท ประเภทเดี่ยว 50 บาท (ค่าอาหารสา้หรับนักกีฬา) 
3. การแข่งขันใช้ระบบ Swiss pairing ผู้เล่นต้องเล่นให้ครบทุกรอบ  
4. กติกาและรายละเอียดดูได้จากเอกสารแนบ 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลที่ 1  1,500 บาท 
รางวัลที่ 2  700 บาท 
รางวลัที่ 3  500 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 
 

อ.ปัญญา สาโสภา (063-715-5525) 
อ.รุ่งใจ แสงทอง (086-921-5156) 
อ.มยุรี สมปุย 
อ.อาทิตย์ ใจช่วง 
ดร.ชัญญา ทิศกลาง 
 

 
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขัน A-Math 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ประจ าปี 2562 

----------------------------------------------------------------- 
ระบบการแข่งขัน 
- รอบคัดเลือก ประเภทบุคคลและประเภททีม จะแบ่งเป็น 1 สาย  
ในเกมแรก จะใช้การจับฉลาก (โรงเรียนเดียวกันเจอกันไม่ได้)   
ในเกมที่สอง จนถึงเกมรองสุดท้ายของรอบคัดเลือก จะใช้ระบบ Swiss Pairing (โรงเรียนเดียวกันเจอกันได้)  
ในเกมสุดท้ายของรอบคัดเลือก จะใช้ระบบ King of the Hill  
- รอบรองชนะเลิศ จะน้าอันดับ 1 พบ อันดับ 4 และ อันดับ 2 พบ อันดับ 3 
- รอบชิงชนะเลิศ จะน้าผู้ชนะจากรอบรองชนะเลิศมาพบกัน  

 

http://sci.udru.ac.th/%20เท่านั้น


วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 26 - 

 

การจัดอันดับ มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
-  ดูจากแต้มสะสม เฮดทูเฮด คะแนนรวมทั งหมด หากยังเท่ากัน จะดูจากคะแนนที่ท้าได้จากเกมล่าสุด หากยัง
เท่ากัน จะใช้วิธีจับสลาก 
 

จ านวนเบี้ยแข่ง 
     1.   ประถมศึกษา  (เบี ย 70 ตัว) 
     2.   มัธยมศึกษา    (เบี ย 100 ตัว) 
 
การเริ่มต้น  

1. ผู้เล่นจะต้องจับเบี ยขึ นมาฝ่ายละ 1 ตัวเพ่ือดูว่าฝ่ายใดจะได้เล่นก่อนโดยมีหลักคือเรียงตามตัวเลข จาก
มากไปน้อย เครื่องหมายทั งหลายถือว่าต่้ากว่า 0 ทั งหมด ใครใกล้ 20 กว่าจะได้เริ่มเล่นก่อน (ตัว 
BLANK ถือว่ามากกว่าทุกตัว)  

2. ผู้เล่นจับตัวอักษรขึ นมาฝ่ายละ 8 ตัววางบนแป้นโดยที่ผู้เริ่มเล่นก่อนจับก่อน  
3. ผู้เล่นที่ได้เริ่มเล่นก่อนจะต้องจัดตัวเลขเป็นสมการในลักษณะหนึ่งลักษณะใด วางลงบนกระดานใน  

แนวนอนหรือแนวตั งเท่านั น โดยต้องมีตัวเบี ยตัวใดตัวหนึ่งทับบนช่องดาวกลางกระดาน ตัวเบี ยที่ทับ  
บนช่องดาวจะได้คะแนนเป็น 3 เท่า เพราะช่องดาวกลางกระดานเป็นช่องสีฟ้า  

4. ผู้เล่นคนแรกจะต้องจับตัวเบี ยในถุงขึ นมาใหม่เท่ากับจานวนตัวเบี ยที่ใช้ไป จากนั นจะเป็นตาเล่นของผู้ 
เล่นคนที่สอง ซึ่งจะต้องต่อตัวเบี ยที่มีอยู่ให้เป็นสมการโดยมีตัวเบี ยที่ลงไปใหม่อย่างน้อยหนึ่งตัวสัมผัส 
กับตัวเบี ยที่มีอยู่ในกระดานแล้ว อาจจะเป็นการเพ่ิมตัวเลขลงบนสมการเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว ก็ถือเป็น 
สมการใหม่ก็ได้ 

การคิดและท าคะแนน  
1. จากช่องคะแนนพิเศษทั ง 4 แบบ คือช่องสีแดง (ทั งสมการคูณ 3) ช่องสีเหลือง (ทั งสมการคูณ 2) ช่อง 

สีฟ้า (เฉพาะตัวที่ทับช่องคูณ 3) และช่องสีส้ม (เฉพาะตัวที่ทับคูณ 2) หากเกิดกรณีที่ผู้เล่นลงสมการซึ่ง 
มีเบี ยตัวเลขที่เล่นใหม่ทับช่องพิเศษมากกว่า 1 ช่องแล้ว คะแนนที่ได้จะนับคะแนนพิเศษเบี ยแต่ละตัว 
ก่อนแล้วค่อยน้ามาคิดช่องพิเศษของทั งสมการ เช่น เมื่อผู้เล่น 7760 ตัวเบี ย 7 มี 2 แต้ม ทับบน
ช่องสีฟ้า (เฉพาะตัวคูณ 3) เครื่องหมาย  มีค่า 1 แต้ม ทับช่องสีส้ม (เฉพาะตัวคูณ 2) เครื่องหมาย 
 ทั บ ช่ อ ง สี เห ลื อ ง  (ทั ง ส ม ก า ร คู ณ 2) ค ะ แ น น ข อ ง ก า ร เล่ น ค รั ง นี ไ ด้ เ ท่ า กั บ 
[(23)22(12)221]217234 แต้ม  

2. ช่องพิเศษต่าง ๆ นั นสามารถใช้ได้ในการเล่นทับลงไปครั งแรกเท่านั น ในการเล่นครั งต่อมาเบี ยที่ทับอยู่ 
บนช่องพิเศษแล้วนั นให้นับคะแนนเฉพาะค่าของเบี ยเท่านั น 

การสิ้นสุดเกม  
1. เกมจะสิ นสุดเมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งใช้ตัวเบี ยที่ตนมีอยู่จนหมด (หลังจากที่ตัวเบี ยในถุงหมดแล้ว) ใน

ขณะเดียวกันผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะยังคงมีตัวเบี ยเหลืออยู่ ให้หาคะแนนรวมของตัวเบี ยนั นแล้วคูณ ด้วย 
2 น้าไปบวกให้กับผู้เล่นที่เป็นคนลงตัวเบี ยหมดก่อน (ยกเว้น BLANK ไม่ต้องติดลบ)  

2. ในกรณีที่ผู้เล่นทั ง 2 ฝ่ายไม่สามารถเล่นตัวเบี ยที่เหลือในแป้นของเขาทั งสองแล้วและบอกผ่านครบ  3 
ครั ง ก็ถือว่าเกมการเล่นสิ นสุดลง การนับคะแนนจะทาโดยที่เอาคะแนนของตัวเบี ยที่เหลืออยู่ในแป้น 
ลบออกจากคะแนนของตนเองโดยไม่ต้องคูณ 2 (คะแนนของ BLANK เท่ากับศูนย์)  



วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 27 - 

 

ส่วนพิเศษในการเล่น  
1. การขอเปลี่ยนตัว ผู้เล่นสามารถขอเปลี่ยนเบี ยได้โดยต้องเสียตาเล่น 1 ตา การเปลี่ยนสามารถเปลี่ยน 

ได้ตั งแต ่1 - 8 ตัว ยกเว้นถ้าตัวเบี ยในถุงเหลือไม่ถึง 5 ตัว จะไม่สามารถเปลี่ยนเบี ยได้อย่างเด็ดขาด  
2. การท าบิงโกเอแม็ท ในระหว่างการเล่นที่ผู้เล่นคนใดสามารถลงตัวเบี ยทั ง 8 ตัวบนแป้นพร้อมกันในตา 

เล่นเดียว ผู้เล่นคนนั นจะได้รับคะแนนพิเศษเพ่ิมขึ นอีก 40 คะแนน นอกเหนือจากคะแนนที่ได้ปกติใน 
ตาเล่นนั น  

3. การขอชาเลนจ์ (CHALLENGE) หากผู้เล่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเล่นลงสมการแล้วอีกฝ่ายเห็นหรือคิดว่า 
ผิดพลาด ผู้เล่นสามารถขอเรียกชาเลนจ์ได้เพ่ือดูว่าถูกต้องหรือเปล่าโดยอาจใช้เครื่องคิดเลขช่วย หาก 
ถูกต้องแล้วผู้ที่ขอตรวจ จะเสียตาเล่นไปหนึ่งตา แต่หากผิด ผู้ที่ลงผิดจะต้องยกตัวเบี ยที่ลงทั งหมดใน 
ตานั นออกและได้คะแนนเป็นศูนย์  

4. เวลารวมในการเล่น ฝ่ายละ 22 นาท ี 
5. การผสมตัวเลข การลงเบี ยตัวเลขนั นสามารถที่จะน้าเลขโดด (0 - 9) จ้านวน 2 - 3 ตัวมาวางติดกัน 

เพ่ือประกอบเป็นเลข 2 - 3 หลักได้ เช่น ใช้เบี ยเลข 1 และ 2 มาประกอบเป็นเลข 12 ได้ หรือใช้เบี ย 
เลข 1 , 8 และ 5 มาต่อเป็น 185 ได้ เป็นต้น (เบี ยที่เป็นจ้านวนหลักสิบขึ นไปน้ามาต่อไม่ได้ เช่น น้า 
เบี ย 12 กับ 0 มาต่อให้เป็น 120 ไม่ได)้  

6. การเปลี่ยนค่าเป็นเลขลบ สามารถน้าเครื่องหมายลบมาวางไว้หน้าเบี ยตัวเลข 1-20 และจ้านวนต่างๆ 
ที่เกิดจากข้อ 5 เพ่ือให้เป็นค่าลบได้ เช่น -6 = 4 - 10 หรือ -5 = -5 แต่ห้ามวางเบี ย เครื่องหมายบวก 
ลบ คูณ หาร ไว้ติดกัน เช่น -7 = 6 + -13 ไม่ได้  

7. ห้ามใช้ 0 ไปต่อหน้าตัวเลขทุกจานวน เช่น 07 , 012 ถือว่าใช้ไม่ได้ทั งหมด  
8. ห้ามใช้เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมาย (-) เติมหน้าตัวเลข 0 ที่เป็นจ้านวนเต็มโดด ๆ เพราะ

จ้านวนเต็มศูนย์จะไม่ใส่เครื่องหมายใด ๆ เช่น 0 = 5 - 5 ได้ หรือ 7 + 0 = 7 ได้  
แต ่10 - 10 = +0 ไม่ได้ หรือ -0 = -3 + 3 ก็ใช้ไม่ได้เช่นกัน  

9. ห้ามใช้เครื่องหมายบวก (+) เติมหน้าตัวเลขที่เป็นจ้านวนเต็มใดๆ เช่น +7 = 5 + 2  
 10. ห้ามวางเครื่องหมายบวก (+) ลบ (-) คูณ  () หาร () ติดกันในสมการโดยเด็ดขาด  (ยกเว้น 

เครื่องหมายเท่ากับ)   
 

หลักการค านวณเบื้องต้น  
1. หาก “เครื่องหมาย  และ  ” หรือ “เครื่องหมาย + และ  ” อยู่ด้วยกัน ต้องท้าตามล้าดับ

ก่อนหลัง เช่น 8 3 6  1  1  2  4 หรือ 7  4  5  3  5  8  
2. ต้องกระท้าเครื่องหมายคูณและหารก่อนเครื่องหมายบวกและลบเสมอ เช่น 434 ต้องคิดเป็น        

(43)412416 , (4 9)2518523  
3. ห้ามน้า 0 เป็นตัวหาร แต่หากใช้เป็นตัวตั งแล้วจะหารด้วยเลขอะไรผลลัพธ์จะได้เท่ากับ  0 เสมอ เช่น 

50   หาค่าไม่ได้ แต่ 050  
4. ตัวอย่างการลงโดยขยายสมการที่มีอยู่แล้วเมื่อผู้เล่นไม่มีเครื่องหมาย = เช่น จาก 3211015 

เป็น 1232110151 นอกจากนี สามารถจะขยายต่อได้อีก  โดยคงให้สมการสมดุล 
รวมถึงการท้าสมการให้สมมูลกัน เช่น จาก 4 5 331 เป็น 4 5 331819  

5. สมการสามารถคิดเป็นเศษส่วนได้ เช่น 2 3 46  

 



วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 28 - 

 
 

17. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสื่อการเรียนรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยี 
“สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดได้ทีเ่ว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น”  

ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้อง SCB1114  ตึก SCB1 ชั้น 1  

วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลาแข่งขัน วันที-่เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. 62 
ถึง 

16 ส.ค. 62 

อังคาร 20 ส.ค. 62 
เวลา 09.00 - 15.00 น. 

20 ส.ค. 62 
เวลา 15.00 น. 

หน้าส้านักงานคณะวิทยาศาสตร์  
อาคาร SCB 1 ชั น 1 

กติกา 
1. แต่ละโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวดได้ไมจ่้ากัดจ้านวนทีม ๆ ละ 3 คนแต่ต้องส่งในนามของโรงเรียนเท่านั น 
2. การน้าเสนอให้เวลา 10 นาที และตอบข้อซักถามท่ีโต๊ะแสดงผลงาน 
3. ผู้น้าเสนอจะต้องน้าแผงน้าเสนอผลงานด้วยตนเอง 

4. โรงเรียนจะต้องส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดและรายงานเอกสารผลงาน 3 ชุด มายังคณะ
วิทยาศาสตร์  ภายในวันที่ 19 ส.ค. 62 
5. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 2 คน 
ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ 
จะต้องระบุว่าในผลงานท่ีส่งเข้าร่วมประกวดมีองค์ความรู้ทางด้าน“ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลย”ี   
โดยจดัท้าเป็นกรอบเล็ก ๆ ระบุไว ้ท่ีผลงานนั น ๆ 
ประเภทโครงงานสื่อการเรียนรู้ 
 - จะต้องเป็นสื่อแบบจ้าลอง (Model) ที่นักเรียนสามารถน้ามาลงมอืปฏิบัติเพื่อประกอบการเรียนรูไ้ดจ้ริง 
 - สามารถน้าไปผลิตเป็นต้นแบบที่เป็นพลาสติก กระดาษ หรือวัสดทุี่น ้าหนักเบาได ้
 - สามารถพกพาเพื่อน้าไปประกอบการเรยีนการสอนได้ง่าย 
 - มีการระบุช่ือสื่อท่ีชัดเจนและสามารถระบุได้ว่าสามารถน้าไปสอนนาโนเทคโนโลยเีรื่องใด 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ 
รางวัลที่ 1   1,500 บาท 
รางวัลที่ 2   1,000 บาท 
รางวัลที่ 3   700 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 
ประเภทโครงงานสื่อการเรียนรู้ 
รางวัลที่ 1   1,500 บาท 
รางวัลที่ 2   1,000 บาท 
รางวัลที่ 3   700 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

ดร.สมชาย  ชุมพลกุลวงศ์  (086-475-0549) 
ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว 
 
คณะกรรมการ 
1. ดร.สมชาย  ชุมพลกุลวงศ์ (TTN1) 
2. ดร.วณิชยา  จรูญพงษ์ (TTN9)  
3. ดร.ปิยสุดา  ตันเลิศ (TTN9) 
4. ดร.พงษ์พันธุ์  ศรีต้นวงศ์ 
5. ดร.ชนิศา นวนิล 
TTN : ผู้ผ่านการอบรมวิทยากรด้านนาโนเทคโนโลยี  

 
 
 
 
 

http://sci.udru.ac.th/%20เท่านั้น


วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 29 - 

 
 

18. การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
ในหัวข้อ “สร้างโลกสวยดว้ยพลาสติกเหลือใช้” 

“สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดได้ทีเ่ว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น”  
ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับชั นประถมศึกษา 
2. ระดับชั นมัธยมศึกษา/ปวช.    

1. ระดับประถมศึกษา ห้อง SCB1216 ตึก SCB1 ชั้น 2   
2. ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.     ห้อง SCB1220 ตึก SCB1 ชั้น 2  

วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลาแข่งขัน วันที-่เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. 62 
ถึง 

16 ส.ค. 62  

อังคาร 20 ส.ค. 62 
เวลา 09.00-15.00 น.  

20 ส.ค. 62 
เวลา 15.00 น. 

หน้าส้านักงานคณะวิทยาศาสตร์  
อาคาร SCB 1 ชั น 1 

กติกา 
1. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องสง่เป็นทีมๆ ละไมเ่กิน 3 คน (ทั งนี แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถสง่ผลงานได้ไมเ่กิน 1 ทีม)
และส่งผลงานได้ทีมละ 1 ผลงานเท่านั น 
2. ทีมท่ีส่งผลงานเข้าประกวดจะตอ้งเขียนข้อมูลโดยสังเขปเกีย่วกับผลงานเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตัดสินเป็นเล่ม
รายงาน 
3. ส่งช่ือผลงาน รูปถ่ายผลงาน จ้านวน 1 รูป 
4. ส่งช่ือสมาชิกในทีม ช่ือสถาบัน/หน่วยงาน ที่อยู่พร้อมทั งหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได ้
5. แนวคิดในการประดิษฐผ์ลงาน     6. ขั นตอนการประดิษฐ์พร้อมภาพประกอบ 
7. ชิ นงานต้องมีส่วนประกอบของพลาสติกมากกว่า 50% 
8. การน้าไปใช้ประโยชน์และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 
9. ในกรณีทีผู่้เข้าประกวดประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ท่ีไมไ่ด้มาจากวัสดุเหลือใช้กรรมการจะพิจารณาท้าการตัดคะแนนลง ทั งนี ขึ นอยู่
กับดุลพินิจของคณะกรรมการ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์                2. ประโยชน์ใช้สอย/ความสะดวกสบาย 
3. ความเหมาะสม/ประสิทธิภาพ         4. ความประทับใจโดยรวม 
5. คะแนนได้มาจากคณะกรรมการ  

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
ระดับประถมศึกษา 
รางวัลที่ 1    1,500 บาท 
รางวัลที ่2    1,000 บาท 
รางวัลที่ 3    700 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 
ระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
รางวัลที่ 1    1,500 บาท 
รางวัลที่ 2    1,000 บาท 
รางวัลที่ 3    700 บาท  พร้อมเกยีรติบตัร    

ผศ.ธวัชชัย  จ้ารัสแสง (089-711-4699) 
ดร.วณิชยา จรูญพงษ์ (082-855-5848)      

 
 
 
 

http://sci.udru.ac.th/%20เท่านั้น


วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 30 - 

 
 

19. การประกวด Science Show 
“สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดได้ทีเ่ว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น”  

ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 
1. ระดับชั นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 
2. ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ลานกิจกรรมใต้อาคาร SCB 1 ชั้น 1 

วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลา แข่งขัน วันที-่เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. 62 
ถึง 

16 ส.ค. 62 

อังคาร 20 ส.ค. 62 
- ประถมศึกษาตอนปลายเวลา 09.00-12.00 น. 

- มัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 13.00-15.30 น. 

20 ส.ค. 62 
- ประถมศึกษาตอนปลาย เวลา 13.00 น.                                
- มัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 15.30 น. 

หน้าส้านักงานคณะวิทยาศาสตร์  
อาคาร SCB 1 ชั น 1 

กติกา 
1. สมัครในนามโรงเรียน โดยการรับรองของผู้บริหาร 
2. ผู้แสดงต้องเป็นนักเรียนที่ก้าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดเท่านั น 
3. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันแต่ละระดับได้ไม่เกิน 1 ทีม ๆ ละ 3 คน โดยเป็นทีมหญิงล้วน ชายล้วน 
หรือ ทีมผสมชาย-หญิง  
4. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 คน 
5. ทีมท่ีเข้าประกวดต้องแต่งกายเหมาะสม โดยใช้เครื่องแบบหรือชุดพลศึกษาของโรงเรียนเป็นพื นฐาน หากมี
การตกแต่งเพ่ิมเติมต้องเป็นไปโดยประหยัด 
6. ผู้แสดงต้องค้านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ผู้เข้าชมและสถานที่การจัดแสดง 
7. ระยะเวลาที่ใช้ในการแสดง ทีมละไม่เกิน 15 นาที 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ความถูกต้องเชิงวิชาการ (60 คะแนน) 
    - อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องชัดเจน (20 คะแนน) 
    - ขั นตอนการทดลอง (10 คะแนน) 
    - การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องเหมาะสม (10 คะแนน) 
    - ความสามารถตั งค้าถาม/ค้าตอบได้ชัดเจน (10 คะแนน) 
    - ความส้าเร็จของการทดลอง (10 คะแนน) 
 
2. ลีลาในการน าเสนอ (35 คะแนน) 
    - ความสามารถในการกระตุ้นความสนใจ (10 คะแนน) 
    - ความต่อเนื่องและปฏิภาณไหวพริบในการแสดง (10 คะแนน) 
    - จังหวะในการน้าเสนอของแต่ละบุคคลในทีม (10 คะแนน) 
    - การใช้ภาษาสุภาพ/เหมาะสม (5 คะแนน) 
3. เวลาในการแสดง (5 คะแนน) 

 152 นาที = 5 คะแนน 

 153 นาที = 4 คะแนน 

 154 นาที = 3 คะแนน  

http://sci.udru.ac.th/%20เท่านั้น


วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 31 - 

 155 นาที = 2 คะแนน 

 156 นาที = 1 คะแนน 

 157 นาที = 0 คะแนน 
รวม 100 คะแนน 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลที่ 1  1,800 บาท 
รางวัลที่ 2  1,200 บาท 
รางวัลที่ 3  900 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

ผศ.ดร.เพียว  ผาใต้            ประธาน (082-332-5958) 
ผศ.ดร.ทรงกฎ  อุตรา 
ผศ.ดร.สิทธ์ิชัย  หันประทับ 
ผศ.ดร.สมุาลินทร์ พ่อค้า       (087-429-1453) 
อ.อัครเดช  มูลอาจ 
อ.เบญจธรรม สุขณีวัฒน ์
ดร.นริศ ประชุมรักษ์            เลขานุการ  (092-281-8929) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 32 - 

 
 

20. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิต ิ
“สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดได้ทีเ่ว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://sci.udru.ac.th/ เท่านั้น”  

ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)                                              
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรือ ปวช. ห้อง SCB3401 ตึก SCB3 ชั้น 4 

วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลาแข่งขัน วันที-่เวลาประกาศผล 

ต้ังแต่ 8 ก.ค. 62 
ถึง 

16 ส.ค. 62 

อังคาร 20 ส.ค. 62 
เวลา 09.00-14.00 น.รวม 5 ช่ัวโมง 
(รวมเวลารับประทานอาหารกลางวัน) 

20 ส.ค. 62 
เวลา 15.30 น. 

หน้าส้านักงานคณะวิทยาศาสตร์  
อาคาร SCB 1 ชั น 1  

กติกา 
1. การสมัครเข้าร่วมแข่งขันให้สมคัรเป็นทีม ๆ ละ 1-2 คน 
2. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาไดท้ีมละ 1 คน 
3. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมแผ่นซดีีหรือดีวีดีโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแอนิเมชันมาติดตั งในวันแข่งขันเวลา 08.00-09.00 น. โดย
ไม่จ้ากดัโปรแกรม ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
4. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ไมโครโฟน ล้าโพง หูฟัง เสียงประกอบ(CD/DVD) หรืออุปกรณ์ช่วยวาดรูป มาเอง 
5. ให้ผู้เข้าแข่งขันออกแบบ Storyboard และสร้างแอนิเมชนั 2 มิติความยาวอย่างน้อย 2 นาที 
6. หัวข้อท่ีใช้ในการแข่งขันจะแจ้งในวันแข่งขัน 
7. ไม่อนุญาตให้น้าเอกสาร สื่อบันทึกข้อมูล เครื่องมือสื่อสารเข้าไปในห้องแข่งขันหลังเวลา 09.00 น. 
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ นสดุ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- ความถูกต้องสมบูรณ์ของ Story Board และสมัพันธ์กับผลงานแอนิเมชัน 20 คะแนน 
- การออกแบบตัวละคร ฉาก และการเคลื่อนไหว 20 คะแนน 
- ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 
- การใช้เสียงประกอบผลงานอย่างเหมาะสม 10 คะแนน 
- ความสวยงาม 10 คะแนน 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน 20 คะแนน 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลที่ 1    1,200 บาท 
รางวัลที่ 2    900 บาท 
รางวัลที่ 3    600 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

อ.ภาณุพันธุ์  ชื่นบุญ  ประธาน (082-842-4222) 
อ.ขวัญชัย  สุขแสน   
อ.เรวดี  พิพัฒน์สูงเนิน   เลขานุการ (081-975-4012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sci.udru.ac.th/%20เท่านั้น


วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์      # ผู้น าวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น # 
- หน้าที่ 33 - 

 
 
 

โครงการอบรมวิทยาการค านวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เบื้องต้น 
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 สมัครเข้าร่วมอบรม ได้ที่ http://sci.udru.ac.th/ 

 แล้วกรอกข้อมูลท่ี www.bit.ly/register_scratch หรือ 
 
 
 
 
 
 

จ านวนที่รับสมัคร สถานที่อบรม 
 

รับเพียง 20 คน ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 

ห้อง SCB3201A ตึก SCB3 ชั้น 2 

วันที-่เวลารับสมัคร วันที-่เวลาอบรม วันที-่เวลาประกาศผลการสมัคร 
ต้ังแต่บัดนี้ 

ถึง  
16 ส.ค. 62 

อังคาร 20 ส.ค. 62 
เวลา 08.30-16.00 น. 

17 ส.ค. 62  

คุณสมบัติของผู้เข้าบรม 

1) รับจ้านวนจ้ากัด 20 คน  
2) เหมาะส้าหรับผู้ที่สอนวิชาวิทยาการค้านวณชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
3) เหมาะส้าหรับผู้ที่ไม่ได้ส้าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ 
4) แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าอบรมได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน 

5) ผู้จัดจัดเตรียมเอกสาร อาหารว่าง และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอบรม แต่เพ่ือประโยชน์ในการอบรม ผู้
เข้าอบรมสามารถน้าโน้ตบุ๊คมาเอง 

6) ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที ่www.bit.ly/register_scratch 

เกียรติบัตร วิทยากรและผู้รับผิดชอบ 

ได้รับเกียรติบัตร ผศ.ตรีรัตน์  เสริมทรัพย์ (086-635-3143) 
 

 
 
 

http://www.bit.ly/register_scratch


 
 
 
 
 

 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมภิาค ประจ าปี 2562 
 

"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแหง่นวัตกรรม" 
“สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” 

 

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 256  
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 

 

กิจกรรมนิทรรศการ สถานที ่ วันที่จัดกิจกรรม เวลา 

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
พระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น  
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  

ห้องประชุม 
คณะวิทยาศาสตร์  

อาคาร Sc.B1 ชั้น 3 18-20 ส.ค.2562 09.00-16.30 น. 

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น 
“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ  
“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” 

ห้องประชุม 
คณะวิทยาศาสตร์  

อาคาร Sc.B1 ชั้น 3 
18-20 ส.ค.2562 09.00-16.30 น. 

การใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะ 
ลานกิจกรรม 

ใต้อาคาร Sc.B1 
18-20 ส.ค.2562 09.00-16.30 น. 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ลานกิจกรรม 

ใต้อาคาร Sc.B3 
18-20 ส.ค.2562 09.00-16.30 น. 

ความน่าจะเป็นทางสถิติ 
ลานกิจกรรม

ระหว่างอาคาร 
Sc.B1 กับ Sc.B3 

18-20 ส.ค.2562 09.00-16.30 น. 

    
 
 

  
 

 

ก าหนดการ นิทรรศการ 



 
กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก 
 

กิจกรรม สถานที ่ วันที่จัดกิจกรรม เวลา 
การยางแห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี เวทีด้านข้าง Sc.B1 19 ส.ค.2562 09.00-16.00 น. 

บริษัท อุดรมาสเตอร์เทค จ ากัด  (เครื่องบิน) ลานด้านหน้า 
อาคาร Sc.B2 

19-20 ส.ค.2562 09.00-16.00 น. 

การแสดงการบินพารามอเตอร์  
จากชมรมกีฬาทางอากาศอินทรีอีสาน จ.อุดรธานี 

บริเวณโดยรอบ 
มรภ.อุดรธานี 

19-20 ส.ค.2562 ตามเวลาและ
สภาพอากาศ 

 

 
 

 

กิจกรรมนิทรรศการ สถานที ่ วันที่จัดกิจกรรม เวลา 

นิทรรศการคณิตศาสตร์ 
ลานกิจกรรม

ระหว่างอาคาร 
Sc.B1 กับ Sc.B3 

18-20 ส.ค.2562 09.00-16.30 น. 

จุลินทรีย์มีชีวิต Sc.B1112 18-20 ส.ค.2562 09.00-16.30 น. 

ชีวิตชีวาแห่งพืชและสาหร่าย Sc.B1112 18-20 ส.ค.2562 09.00-16.30 น. 

ผองเพ่ือนสัตว์และปรสิต Sc.B1112 18-20 ส.ค.2562 09.00-16.30 น. 

ผ้าย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ 
ลานกิจกรรม

ระหว่างอาคาร 
Sc.B1 กับ Sc.B3 

18-20 ส.ค.2562 09.00-16.30 น. 

เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลานชั้น 1   
อาคาร Sc.B2 

18-20 ส.ค.2562 09.00-16.30 น. 

เพลย์พอร์ตสวนน้ าอุดรธานี 
ลานกิจกรรม

ระหว่างอาคาร 
Sc.B1 กับ Sc.B3 

18-20 ส.ค.2562 09.00-16.30 น. 

การตรวจหมู่โลหิต 
ลานกิจกรรม 

ใต้อาคาร Sc.B3 
18-20 ส.ค.2562 09.00-16.30 น. 

โรคและภัยที่มาจากขยะ 
ลานกิจกรรม 

ใต้อาคาร Sc.B3 
18-20 ส.ค.2562 09.00-16.30 น. 

อาหารเพื่อสุขภาพ 
ลานกิจกรรม 

ใต้อาคาร Sc.B3 
18-20 ส.ค.2562 09.00-16.30 น. 

ฟิสิกส์ในห้องมดื  Sc.B1111 18-20 ส.ค.2562 09.00-16.30 น. 
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