
ก ำหนดกำรโครงกำรสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติและคำรำวำนวิทยำศำสตร์  อพวช. ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนภมูิภำค 

ในวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อำคำรศำสตรำจำรย์ดร.สุชำติ อุปถัมภ ์มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว  

วันอังคำรที่ ๒๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. - คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานโครงการฯ กลา่วรายงานการจดั

โครงการฯ 
- ประธานกล่าวเปดิงานและแขกผูม้ีเกียรติชมงาน  

ห้องประชุมศานิตย์ 
นาคสุขศร ี

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เชิญเย่ียมชมนิทรรศกำร (ภำคเช้ำ) 
-นิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ และพระปรีชำสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจำ้อยู่หัว 
-นิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมพิลอดุลยเดช ในฐำนะ
ทรงเป็น “พระบิดำแห่ง เทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดำแห่งนวัตกรรมไทย” 
-การน าเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา จากคณาจารย์ ครู บุคคลากรจาก
สถาบันการศึกษาในจังหวัดสระแก้วและใกล้เคียง 
-นิทรรศการทางวิชาการ โดยคณาจารย์วิทยาเขตสระแก้ว 
-ตั้งบอร์ดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย  
-การน าเสนอผลงานปากเปล่าโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ห้องจัดแสดง
นิทรรศการ  
(ห้องวงกลม) และ
บริเวณลาน
อเนกประสงค์ ช้ัน ๑ 

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง   

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ Sciso Robot Challenge (ภาคเช้า) ห้องจัดแสดง
นิทรรศการ  
(ห้องวงกลม) และ
บริเวณลาน
อเนกประสงค์ ช้ัน ๑ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๒.๕๐ - ๑๔.๓๐ น.  การแข่งขันการต าส้มต า โดยชมรมออนซอนอีสาน  บริเวณลาน
อเนกประสงค์ช้ัน ๑ 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การแข่งขันศึกชิงเจ้าจรวดขวดน้ า Water Rocket BUU-SK Championship  รายงานตัวและแข่งขัน
ที่สนามฟุตบอลหลัง
อาคารกิจการนสิิต 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การประกวดแข่งขันหุ่นยนต ์Sciso Robot Challenge (ภาคบ่าย)  

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง  

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เชิญเย่ียมชมนิทรรศกำร (ภำคบ่ำย) 
-นิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ และพระปรีชำสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจำ้อยู่หัว 
-นิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมพิลอดุลยเดช ในฐำนะ

ห้องจัดแสดง
นิทรรศการ  
(ห้องวงกลม) และ
บริเวณลาน



ทรงเป็น “พระบิดำแห่ง เทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดำแห่งนวัตกรรมไทย” 
-การน าเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา จากคณาจารย์ ครู บุคคลากรจาก
สถาบันการศึกษาในจังหวัดสระแก้วและใกล้เคียง 
-นิทรรศการทางวิชาการ โดยคณาจารย์วิทยาเขตสระแก้ว 
-ตั้งบอร์ดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย  
-การน าเสนอผลงานปากเปล่าโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

อเนกประสงค์ ช้ัน ๑  

วันพุธที่ ๒๕  กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐น. ลงทะเบียนและรายงานตัวของนักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ห้องประชุมศานิตย์ 
นาคสุขศร ี

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การน าเสนอผลงานปากเปลา่โครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ภาคเช้า) 

ลานอเนกประสงค ์
หน้าห้องอาหารชั้น ๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น. เชิญเย่ียมชมนิทรรศกำร (ภำคเช้ำ) 
-นิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ และพระปรีชำสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจำ้อยู่หัว 
-นิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมพิลอดุลยเดช ในฐำนะ
ทรงเป็น “พระบิดำแห่ง เทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดำแห่งนวัตกรรมไทย” 
- การน าเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา จากคณาจารย์ ครู บุคลากรจาก
สถาบันการศึกษาในจังหวัดสระแก้วและใกล้เคียง 
- นิทรรศการทางวิชาการ โดยคณาจารย์และนสิิต 
- นิทรรศการโครงงานทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย 

ห้องจัดแสดง
นิทรรศการ  
(ห้องวงกลม) และ
บริเวณลาน
อเนกประสงค์ ช้ัน ๑  

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง   
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ก้ำวทันข่ำว ก้ำวทันโลก และอัพเดทควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์” 

โดย  นายแทนไท ประเสริฐกลุ และ นางสาวลลินา พุทธิธาร (นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผู้ก่อตั้ง
รายกาย Witcast และเวบไซด์ www.witcastthailand.com 

ห้องประชุมศานิตย์ 
นาคสุขศร ี

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ห้องประชุมศานิตย์ 
นาคสุขศร ี

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
 

-การแข่งขันประเมินคณุภาพข้าว 
-การประกวดนวตักรรมผลิตภัณฑอ์าหารจากวัตถดุิบในท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
สระแก้ว 

ลานอเนกประสงค ์
หน้าห้องอาหารชั้น ๑ 
 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง  

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. - การน าเสนอผลงานปากเปล่าโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ภาคบ่าย) 
-การประกาศผลการแข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์ฯ และมอบรางวัล 

ลานอเนกประสงค ์
หน้าห้องอาหารชั้น ๑ 
 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เชิญเย่ียมชมนิทรรศกำร (ภำคบ่ำย) ห้องจัดแสดง



-นิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ และพระปรีชำสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจำ้อยู่หัว 
-นิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมพิลอดุลยเดช ในฐำนะ
ทรงเป็น “พระบิดำแห่ง เทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดำแห่งนวัตกรรมไทย” 
- การน าเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา จากคณาจารย์ ครู บุคคลากรจาก
สถาบันการศึกษาในจังหวัดสระแก้วและใกล้เคียง 
- นิทรรศการทางวิชาการ โดยคณาจารย์และนสิิต 
- นิทรรศการโครงงานทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย 

นิทรรศการ  
(ห้องวงกลม) และ
บริเวณลาน
อเนกประสงค์ ช้ัน ๑  

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ - ๑6.๐๐ น. นิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ และพระปรีชำสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ

พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจำ้อยู่หัว 
-นิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมพิลอดุลยเดช ในฐำนะ
ทรงเป็น “พระบิดำแห่ง เทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดำแห่งนวัตกรรมไทย” 
-การน าเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา จากคณาจารย์ ครู บุคคลากรจาก
สถาบันการศึกษาในจังหวัดสระแก้วและใกล้เคียง 
- นิทรรศการทางวิชาการ โดยคณาจารย์และนสิิต 
- นิทรรศการโครงงานทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย   

ห้องจัดแสดง
นิทรรศการ (ห้อง
วงกลม) และบรเิวณ
ลานอเนกประสงค์ ช้ัน 
๑  

วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ พิธีวำงพำนพุ่ม (ดอกไม้สด) และถวำยรำชสดุดี 
- ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธ ี
-ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
-ประธานจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะ  
-ประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ 
-ประธานกล่าวถวายสดดุีต่อหน้าพระบรมสาทสิลักษณ์พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว 
 

ห้องจัดแสดง
นิทรรศการ  
(ห้องวงกลม) และ
บริเวณลาน
อเนกประสงค์ ช้ัน ๑ 

๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐  -นิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ และพระปรีชำสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจำ้อยู่ห้ว 
-นิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมพิลอดุลยเดช ในฐำนะ
ทรงเป็น “พระบิดำแห่ง เทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดำแห่งนวัตกรรมไทย”  

ห้องจัดแสดง
นิทรรศการ  
(ห้องวงกลม) และ
บริเวณลาน
อเนกประสงค์ ช้ัน ๑ 

หมายเหตุ - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  (ถ้ามี) คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัว  

- อาหารว่างช่วงเช้าจะเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. และช่วงบ่ายจะเริ่มเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. ของทุกวัน 

- อาหารกลางวันจะเริม่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 

 


