
กำหนดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภมูิภาค ประจำปี 2564 
 
กิจกรรมตามประเพณี 

วันที่ กิจกรรม 
ตลอดเดือนสิงหาคม นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบออนไลน์ 

(ผู้ที่เข้าชมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบออนไลน์ จะได้รับเกียรติบัตร
ท่านละ 1 ใบ หลังจากตอบคำถามจากการชมนิทรรศการออนไลน์ผ่าน 60%) 

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 

พิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
กิจกรรมอบรม 

เปิดรับสมัครเข้าอบรมวันที่ 12 กรกฎาคม 2564/หมดเขตสมัครเข้าอบรมวันที่ 10 สิงหาคม 2564/ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 

อบรม ผู้เข้าอบรม จำนวน วันที่อบรม หมายเหตุ 
อบรม เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับวัคซีนโควดิ 19 
(Microsoft Teams) 

ครูหรือนักเรียนทุกระดับช้ัน รร.ละไม่เกิน 3 คน 
 

18 ส.ค. 64 
เวลา 09.30-12.00 น. 

ผู้ประสานงาน 
อาจารย์ ดร.นิภัชราพร  สภาพพร 
เบอร์โทร.08 9703 9007 

 
กิจกรรมการแข่งขันและการประกวด 

เปิดรับสมัครเข้าแข่งขันวันที่ 12 กรกฎาคม 2564/หมดเขตสมัครเข้าแข่งขันวันที่ 10 สิงหาคม 2564/ประกาศรายชื่อผู้แข่งขัน
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 

การแข่งขัน/ 
การประกวด 

ระดับ จำนวน 
หมดเขตส่ง 

ผลงาน 
วันที่

แข่งขัน 
ลักษณะการแข่งขัน 

การแข่งขันฟิสิกส์สปัระยุทธ์
จูเนียร ์

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ทีมละ 3 คน 
รร.ละ 1 คน 

12-15 ส.ค. 
64 

17 ส.ค. 64 
 

-แข่งขันด้วย Microsoft Teams 
-อัพโหลดคลิปวิดีโอบนพ้ืนท่ีจัดเกบ็
ข้อมูลออนไลน์ และส่งลิงก์มายัง
ระบบสมัครการแข่งขัน 
-ทดสอบระบบวันที่ 16 ส.ค. 64 

การแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ทีมละ 3 คน 
รร.ละ 1 ทีม 

12 ส.ค. 64 17 ส.ค. 64 
 

-แข่งขันด้วย Microsoft Teams 
-อัพโหลดคลิปวิดีโอบนพ้ืนท่ีจัดเกบ็
ข้อมูลออนไลน์ และส่งลิงก์มายัง
ระบบสมัครการแข่งขัน 
-ประกาศหัวข้อวันท่ี 23 ก.ค. 64 
-ทดสอบระบบวันที่ 16 ส.ค. 64 

การแข่งขัน 180-IQ 
 

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

ประเภทเดี่ยว 
ระดับละ 1 คน 

- 17 ส.ค. 64 
18 ส.ค. 64 

-แข่งขันด้วย Microsoft Teams 
 และโปรแกรม Kahoot 
-ทดสอบระบบวันที่ 16 ส.ค. 64 



การแข่งขัน/ 
การประกวด 

ระดับ จำนวน 
หมดเขตส่ง 

ผลงาน 
วันที่

แข่งขัน 
ลักษณะการแข่งขัน 

การแข่งขันการพูดทาง
วิทยาศาสตร ์

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

ประเภทเดี่ยว 
ระดับละ 1 คน 

- 17 ส.ค. 64 
18 ส.ค. 64 
19 ส.ค. 64 

-แข่งขันด้วย Microsoft Teams 
-ทดสอบระบบวันที่ 16 ส.ค. 64 

การแข่งขัน E-sport ROV 
Championship 

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

ทีมละ 7 คน 
ระดับละ 1 ทีม 

- 17 ส.ค. 64 
18 ส.ค. 64 
19 ส.ค. 64 

-รายงานตัวทาง Microsoft 
Teams 
วันท่ี 1 รอบคัดเลือก 32 ทีม 
วันท่ี 2 รอบชิงชนะเลิศ 16 ทีม 
วันท่ี 3 รอบชิงชนะเลิศ 8 ทีม 

การประกวดสื่อภาพน่ิง 
Infographic 

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

ทีมละ 2 คน 
ระดับละ 2 ทีม 

12-15 ส.ค. 
64 

18 ส.ค. 64 -โพสผลงานท่ีFacebookและส่ง
ลิงก์โพส มายังระบบสมัครการ
แข่งขัน 

การประกวดคลิปวดิีโอ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

ทีมละ 2 คน 
ระดับละ 2 ทีม 

12-15 ส.ค. 
64 

18 ส.ค. 64 -โพสผลงานFacebook/Youtube 
และส่งลิงก์โพสมายังระบบสมัคร
การแข่งขัน 

การประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science  
Show) 

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
 

ทีมละ 3 คน 
รร.ละ 1 ทีม 

12-15 ส.ค. 
64 

18 ส.ค. 64 -แข่งขันด้วย Microsoft Teams 
-อัพโหลดไฟล์ผลงานบนพ้ืนท่ี
จัดเก็บข้อมลูออนไลน์ และส่งลิงก์
มายังระบบสมัครการแข่งขัน 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

ทีมละ 3 คน 
ระดับละ 2 ทีม 

12-15 ส.ค. 
64 

18 ส.ค. 64 
19 ส.ค. 64 

-แข่งขันด้วย Microsoft Teams 
-อัพโหลดไฟล์ผลงานบนพ้ืนท่ี
จัดเก็บข้อมลูออนไลน์ และส่งลิงก์
มายังระบบสมัครการแข่งขัน 
-ทดสอบระบบวันที่ 17 ส.ค. 64 

การแข่งขันการทำแผนที่
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้
โปรแกรม Google earth 
หรือ Google map 

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

ทีมละ 3 คน 
ระดับละ 3 ทีม 

12-15 ส.ค. 
64 

 

19 ส.ค. 64 -อัพโหลดไฟล์ผลงานบนพ้ืนท่ี
จัดเก็บข้อมลูออนไลน์ และส่งลิงก์
มายังระบบสมัครการแข่งขัน 
-ประกาศหัวข้อวันท่ี 12 ส.ค. 64 

การประกวดภาพถ่าย
อาหารพื้นบ้าน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ประเภทเดี่ยว 
รร.ละ 1 คน 

12-15 ส.ค. 
64 

19 ส.ค. 64 -อัพโหลดไฟล์ผลงานบนพ้ืนท่ี
จัดเก็บข้อมลูออนไลน์ และส่งลิงก์
โพสมายังระบบสมัครการแข่งขัน 
-ผู้จัดการประกวดโพสผลงาน 
วันท่ี 16-18 ส.ค. 64 

 


