
           กิจกรรมวิทยาศาสตร / ระดับ               วันที่จัดงาน                                     สถานที่จัดงาน

1    การแขงขันวาดภาพการตูนทางวิทยาศาสตร  

     ระดับประถมศึกษา                 25 ก.ค. 56      พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ, อพวช.
2   การแขงขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร  

     ระดับประถมศึกษา                 25 ก.ค. 56      พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ, อพวช.
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                26 ก.ค. 56      พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ, อพวช.

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                26 ก.ค. 56      พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ, อพวช.

3   การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาตร  
     ระดับประถมศึกษา  

      - รอบคัดเลือก                 7 ส.ค. 56        อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

      - รอบตัดสิน                 18 ส.ค. 56        ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค

     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
      - รอบคัดเลือก                                 7 ส.ค. 56       อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

      - รอบตัดสิน                 18 ส.ค. 56      ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
      - รอบคัดเลือก                 7 ส.ค. 56  อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

      - รอบตัดสิน                18 ส.ค. 56        ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค

4   การแขงขันกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                7 ส.ค. 56        อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                7 ส.ค. 56    อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

5   การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตรนอย  
     ระดับประถมศึกษา                8-9 ส.ค. 56    ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค

6   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน              10-11 ส.ค. 56  ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (บุคคล, ทีม)             12-13 ส.ค. 56  ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค

7   การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show)  
     ระดับประถมศึกษา               30-31 ก.ค. 56  พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ, อพวช.
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน               1-2 ส.ค. 56  พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ, อพวช.

     ระดับประเทศ                  23 ส.ค. 56      ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ทองฟาจำลอง         

8   คายวิทยาศาสตร ณ หวากอ จ.ประจวบคีรีขันธ            15-19 ส.ค. 56  อุทยานวิทยาศาสตร ณ หวากอ จ.ประจวบคีรีขันธ       
9   การประกวดโครงงานอาชีวศึกษา-เอสโซ-   

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   ส.ค. 56  ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค  
10  การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว-SCG  ส.ค. 56       ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค
11  การประกวดรางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย                                 ส.ค. 56       ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค

ภาคกลาง   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต , องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

ภาคเหนือตอนบน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ภาคเหนือตอนลาง  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาคตะวันออก  มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคใต   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , มหาวิทยาลัยทักษิณ , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ภาคกลาง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)

            กิจกรรมวิทยาศาสตร / ระดับ            วันที่จัดงาน      สถานที่จัดงาน

1   การแขงขันวาดภาพการตูนทางวิทยาศาสตร  

    ระดับประถมศึกษา                 18 ส.ค. 56 ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
2   การแขงขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร  

    ระดับประถมศึกษา                 18 ส.ค. 56 ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                18 ส.ค. 56 อาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร (B7) ม.วลัยลักษณ
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                16 ส.ค. 56 หอง ML 112 ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

       ม.สงขลานครินทร

3   การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาตร  
    ระดับประถมศึกษา                 18 ส.ค. 56 ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                18 ส.ค. 56 หองประชุม 1 อาคารวิจัยและพัฒนา ม.วลัยลักษณ

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                16 ส.ค. 56 หอง NML1, NML 2 อาคารปฏิบัติการรวมใหม คณะวิทยาศาสตร 

       ม.สงขลานครินทร

4   การแขงขันกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                18 ส.ค. 56 อาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร (B7) ม.วลัยลักษณ
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                17 ส.ค. 56 ชั้น 2, 3 หอง P 200 , P 300  อาคารฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  

       ม.สงขลานครินทร

5   การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตรนอย  
    ระดับประถมศึกษา                 18 ส.ค. 56 ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

6   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน           20ก.ค.-18ส.ค.56 ณ ลานตึกฟกทอง(ศูนยปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร)ม.สงขลานครินทร

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (บุคคล, ทีม)          20ก.ค.-18ส.ค.56 ณ ลานตึกฟกทอง(ศูนยปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร)ม.สงขลานครินทร
7   การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show)  

    ระดับประถมศึกษา                 18 ส.ค. 56 ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                18 ส.ค. 56 อาคารเรียนรวม 3 ม.วลัยลักษณ

ภาคใต : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , มหาวิทยาลัยทักษิณ , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

หมายแหตุ 

    1. ผูไดรับเหรียญทอง  จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  ในระดับภูมิภาคจาก 6 ศูนยภาค  จะไดเขารวมการประกวดในระดับประเทศ  ระหวางวันที่

       20-23 ตุลาคม 2556  และเขารวม คายเวทีนักวิทยาศาสตรรุนเยาวแหงชาติครั้งที่ 9 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

    2. ผูชนะรางวัลที่ 1 จากการประกวดและแขงขันกิจกรรมตางๆ ในระดับภูมิภาคทั้ง 5 กิจกรรม จาก 6 ศูนยภาค จะไดเขารวมการประกวดในระดับประเทศ

       ระหวางวันที่  20-23 ตุลาคม 2556  และเขารวมคายเวทีนักวิทยาศาสตรรุนเยาวแหงชาติ  ครั้งที่  9  ณ  คณะวิทยาศาสตร    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

        พระจอมเกลาธนบุรี   โดยมีกิจกรรมดังตอไปนี้ 

 - การแขงขันวาดภาพการตูนทางวิทยาศาสตร 

 - การแขงขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร 

 - การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร 

 - การแขงขันกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 - การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตรนอย 

    3. ผูชนะรางวัลที่ 1 จากการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ทุกระดับจาก 6 ศูนยภาค จะไดเขารวมการประกวดระดับประเทศ ในวันที่

       23 สิงหาคม 2556 ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ทองฟาจำลอง กรุงเทพมหานคร 

จัดโดย

สนับสนุนโดย

รวมจัดโดย

กิจกรรมวิทยาศาสตรสำหรับเยาวชน
ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ

ป พ.ศ.2556

กิจกรรมวิทยาศาสตรสำหรับเยาวชน
ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ

ป พ.ศ.2556




