รายละเอียดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(ฉบับปรับ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔)
ลำดับ

กิจกรรม

ระดับ

จำนวนทีม

รับสมัคร

รอบคัดเลือก
๑๘ ส.ค.๖๔
ประกำศผลทีมเข้ำรอบ ๕ ทีม

ทดสอบระบบ

รอบตัดสิน

หมำยเหตุ

๒๐ ส.ค.๖๔
๕ ทีมที่เข้ำรอบ ตอบข้อซักถำมผ่ำน
โปรแกรม Zoom
๑๙ ส.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ดำเนินกำรประกวด
ผ่ำนโปรแกรม Zoom
๒๐ ส.ค.๖๔
๕ ทีมที่เข้ำรอบ ตอบข้อซักถำมผ่ำน
โปรแกรม Zoom
กรรมกำรจะตัดสินกำรประกวดจำก
คลิปที่ท่ำนอับโหลด
ประกำศผลกำรประกวด ๑๙ ส.ค.๖๔
กรรมกำรจะตัดสินกำรประกวดจำก
คลิปที่ท่ำนอับโหลด
ประกำศผลกำรประกวด ๑๙ ส.ค.๖๔
๒๐ ส.ค.๖๔
๕ ทีมที่เข้ำรอบ ตอบข้อซักถำมผ่ำน
โปรแกรม Zoom

แข่งขันแบบออนไลน์
ส่งคลิปควำมยำว ๒๐ นำที
ส่ง file PDF เล่มรำยงำนขนำดไม่เกิน ๕ MB
แข่งขันแบบออนไลน์
ส่งคลิปควำมยำว ๑๐ นำที
ส่ง file PDF เล่มรำยงำนขนำดไม่เกิน ๕ MB
แข่งขันแบบออนไลน์
ส่งคลิปควำมยำว ๒๐ นำที
ส่ง file PDF เล่มรำยงำนขนำดไม่เกิน ๕ MB
แข่งขันแบบออนไลน์
ส่งคลิปควำมยำวไม่เกิน ๑๕ นำที

แข่งขันแบบออนไลน์
ส่งคลิปควำมยำว ๑๐ นำที
ส่ง file PDF เล่มรำยงำนขนำดไม่เกิน ๕ MB
แข่งขันแบบออนไลน์
ส่งคลิปควำมยำวไม่เกิน ๕ นำที (ถ่ำยคลิป
แบบต่อเนื่องห้ำมตัดต่อหรือดัดแปลงโดย
เด็ดขำด)
ใช้เวลาในการทดสอบ ๒ ชั่วโมง
ลงทะเบียน เวลำ ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น.
ชี้แจงกติกำ เวลำ ๐๙.๔๕-๐๙.๕๕ น.
เริ่มแข่งขัน เวลำ ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
แข่งขันพร้อมกันทั้ง ๓ ระดับ
ใช้เวลาในการทดสอบ ๑ ชั่วโมง
ลงทะเบียน เวลำ ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น.
ชี้แจงกติกำ เวลำ ๐๙.๔๕-๐๙.๕๕ น.
เริ่มแข่งขัน เวลำ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
แข่งขันพร้อมกันทั้ง ๓ ระดับ

๑

กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์

๓ ระดับ
(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลำย)

ระดับละ ๒ ทีม
ทีมละ ๓ คน

๑๙ ก.ค.-๑๖ ส.ค.๖๔

๒

กำรประกวดโครงงำนทำงคณิตศำสตร์

๓ ระดับ
(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลำย)

ระดับละ ๑ ทีม
ทีมละ ๓ คน

๑๙ ก.ค.-๑๖ ส.ค.๖๔

๓

กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ทำง
วิทยำศำสตร์

๓ ระดับ
(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลำย)

ระดับละ ๒ ทีม
ทีมละ ๓ คน

๑๙ ก.ค.-๑๖ ส.ค.๖๔

๔

กำรประกวดชุดแฟนซีรไี ซเคิล

๓ ระดับ
(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลำย)

ระดับละ ๑ ทีม
ทีมละ ๒๐ คน

๑๙ ก.ค.-๑๖ ส.ค.๖๔

๕

กำรประกวด Science Show

๓ ระดับ
(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลำย)

ระดับละ ๑ ทีม
ทีมละ ๓ คน

๑๙ ก.ค.-๑๖ ส.ค.๖๔

๖

กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ด้ำน
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออก
กำลังกำย (SPORTS SCIENCE&EXERCISE INNOVATIVE SHOW CASE)

๓ ระดับ
(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลำย)

ระดับละ ๑ ทีม
ทีมละ ๓ คน

๑๙ ก.ค.-๑๖ ส.ค.๖๔

๑๘ ส.ค.๖๔
ประกำศผลทีมเข้ำรอบ ๕ ทีม

๑๙ ส.ค.๖๔
ติดต่อนัดหมำย เวลำนำเสนอ
ทีมที่เข้ำรอบ ๕ ทีม

๗

กำรประกวดโครงงำนทำงสถิติประยุกต์

๒ ระดับ
(ม.ต้น/ม.ปลำย)

ระดับละ ๑ ทีม
ทีมละ ๓ คน

๑๙ ก.ค.-๑๖ ส.ค.๖๔

๑๘ ส.ค.๖๔
ประกำศผลทีมเข้ำรอบ ๕ ทีม

๘

กำรแข่งขันกำรพูดทำงวิทยำศำสตร์

๓ ระดับ
(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลำย)

ระดับละ ๑ คน

๑๙ ก.ค.-๑๖ ส.ค.๖๔

๒๐ ส.ค.๖๔
๕ ทีมที่เข้ำรอบ ตอบข้อซักถำมผ่ำน
โปรแกรม Zoom
กรรมกำรจะตัดสินกำรประกวดจำก
คลิปที่ท่ำนอับโหลด
ประกำศผลกำรประกวด ๑๙ ส.ค.๖๔

๙

กำรแข่งขันตอบปัญหำคณิตศำสตร์

๓ ระดับ
(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลำย)
รับสมัครระดับละไม่เกิน
๘๐ ทีม

ประเภททีม
ระดับละ ๑ ทีม
ทีมละไม่เกิน ๒
คน

๑๙ ก.ค.-๑๖ ส.ค.๖๔
-

๑๙ ส.ค.๖๔
ติดต่อนัดหมำย เวลำนำเสนอ
ทีมที่เข้ำรอบ ๕ ทีม
พูดในหัวข้อ “จุดประกำยควำมคิด
พัฒนำชีวิตด้วยวิทยำศำสตร์
เสริมสร้ำงชำติด้วยเทคโนโลยี
สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
๑๗ ส.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ชี้แจงและทดสอบระบบ
ผ่ำนโปรแกรม Zoom

๓ ระดับ
(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลำย)
รับสมัครระดับละไม่เกิน
๘๐ ทีม

ประเภททีม
ระดับละ ๑ ทีม
ทีมละ ๑ คน

๑๙ ก.ค.-๑๖ ส.ค.๖๔
-

๑๗ ส.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ชี้แจงและทดสอบระบบ
ผ่ำนโปรแกรม Zoom

๑๙ ส.ค.๖๔
แข่งขันแบบออนไลน์โดยผ่าน
โปรแกรม Zoom และตอบคาถาาม
ผ่าน Google Form

๑๐ กำรแข่งขันตอบปัญหำวิทยำศำสตร์

๑๘ ส.ค.๖๔
ประกำศผลทีมเข้ำรอบ ๕ ทีม

๑๙ ส.ค.๖๔
ติดต่อนัดหมำย เวลำนำเสนอ
ทีมที่เข้ำรอบ ๕ ทีม
๑๘ ส.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นัดหมำยทดสอบใช้โปรแกรม
๑๙ ส.ค.๖๔
ติดต่อนัดหมำย เวลำนำเสนอ
ทีมที่เข้ำรอบ ๕ ทีม

-

-

-

-

-

๒๐ ส.ค.๖๔
แข่งขันแบบออนไลน์โดยผ่าน
โปรแกรม Zoom และตอบคาถาาม
ผ่าน Google Form

แข่งขันแบบออนไลน์
ส่งคลิปควำมยำวไม่เกิน ๑๕ นำที
แข่งขันแบบออนไลน์
ส่งคลิปควำมยำว ๑๐ นำที
ส่ง file PDF เล่มรำยงำนขนำดไม่เกิน ๕ MB

๑๑ กำรแข่งขันกำรแก้ปัญหำทำง
คณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

๒ ระดับ
(ประถม/ม.ต้น)

๑๒ กำรประกวด Hackathon โครงกำร
วิทยำศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำชุมชน
ท้องถิ่น

๑ ระดับ
(ม.ปลำย)

ระดับละ ๑ ทีม
ทีมละ ๒ คน

๑๙ ก.ค.-๑๖ ส.ค.๖๔
-

(รับสมัครระดับละ
ไม่เกิน ๒๐ ทีม)

ระดับละ ๓ ทีม
ทีมละ ๕ คน

๑๙ ก.ค.-๑๖ ส.ค.๖๔

๑๘ ส.ค.๖๔
ประกำศผลทีมเข้ำรอบ ๑๐ ทีม

๑๗ ส.ค.๖๔
ทดสอบระบบและชี้แจงกำรใช้
โปรแกรม Zoom

๑๘ ส.ค.๖๔
ทำกำรแข่งขันผ่ำนโปรแกรม Zoom

แข่งขันแบบออนไลน์

๑๙ ส.ค.๖๔
ติดต่อนัดหมำย เวลำนำเสนอ
ทีมที่เข้ำรอบ ๕ ทีม

๒๐ ส.ค.๖๔
ทาการแข่งขันแบบออนไซต์
ณ หอประชุมไพรพะยอม

แข่งขันแบบออนไลน์ /ออนไซต์
ส่งคลิปควำมยำว ๕ นำที
ส่งผลงำนโดยกรอกแบบฟอร์มใน google
from ตำมลิงค์ https://forms.gle/v
DZEk5yjKAHKUNaV6

