
              
 

 
 

วัน/เวลา กิจกรรม 

 
พุธ 

17  สิงหาคม 2554 
08.00   น. 

 
• หน่วยประชาสัมพันธก์ารจัดงาน   
-     ณ   เต็นท์ประชาสัมพันธ์   หน้าอาคาร   SC. 07         
 
•    การลงทะเบียน  
 -   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน  ณ   ที่ต้ังโครงงาน / ที่ท ากิจกรรม    

        -   กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์  ณ หน้าห้อง  5103   
             อาคาร   SC   05   ช้ัน  1 

             -   การแข่งขันตอบปัญหาฯ  ณ  หน้าห้อง  3201 อาคาร  SC. 03  ภาควิชาชีววิทยา  ช้ัน  2    
        -  โครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภททีมและประเภทบุคคล    
                  สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์    
                  สาขาชีวภาพ                
                  สาขากายภาพ    
                  ณ  สถานที่ตั้งโครงงาน   บริเวณใต้อาคาร   SC. 08   
        -  การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์  Science Show     

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
        ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

             ณ ห้อง  8103 , 8105  อาคาร  SC. 08     
       -   การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์    ณ  ห้อง  8204   
           (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์)   อาคาร  SC. 08  ช้ัน  2 
       -   การแข่งขันทักษะการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  ณ   ห้อง  6601  A   อาคาร  SC.06   
            (ส านักงานคณบดี)  ช้ัน  6    
       -   การแข่งขัน Lego Robot  Contest  ณ  ห้อง  8304,8305   อาคาร   SC.08    ช้ัน  3 

            -   วาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจนิตนาการทางวิทยาศาสตร์  ณ  ห้อง  8418,8419 
                 อาคาร  SC.08     ช้ัน  4 

 
   

 
09.00  น. 

 
•      พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   ภายใต้หัวข้อเรื่อง    
       “จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” 

       โดย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น     ณ   อาคาร  SC.08   ช้ัน  1     
 

 

 

 

 

ก าหนดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจ าปี พ.ศ. 2554 

17 - 19    สิงหาคม   2554 
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วัน/เวลา กิจกรรม 

พุธ 
17   สิงหาคม  2554 

09.30  น. 

•    เร่ิมการแข่งขัน   และการประกวด 
     -  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ห้อง  3201 อาคาร  SC.03  ช้ัน   2 

-  การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์  ณ  อาคาร  SC.08   ห้อง  8418, 8419   ช้ัน  4  
-  กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์    ณ  ห้อง   5101  , 5102 
-  กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์    ณ  ห้อง  5103       
-  ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  ณ  ห้อง  6601   A   อาคาร SC. 06       

         (ส านักงานคณบดี)  ช้ัน  6     
     -  โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภททมีและประเภทบุคคล  

    ณ   บริเวณใต้อาคาร  SC. 08 
          -  สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์    (ห้องประชุมกรรมการ ช้ัน  1)   ห้องหัวหน้าตึก   SC  08 
          -  สาขากายภาพ                         (ห้องประชุมกรรมการ ช้ัน  2  ทิศตะวันตก) 
   -   สาขาชีวภาพ                          (ห้องประชุมกรรมการ ช้ัน  3  ทิศตะวันตก)   

    -       -  สื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ณ  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์   อาคาร  SC.08  ช้ัน 2  

 •    เชิญชมนิทรรศการ 
-   เทิดพระเกยีรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย   ณ   อาคาร  SC.08           
-   เทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  9    ณ  อาคาร  SC.08       
-   ผลงานดีเด่นของบุคลากรและนักศึกษา  ณ  อาคาร  SC 08  ชัน้ 1  
-   ศูนย์วจิัยอนุกรมวิธานประยกุต์  ณ   อาคาร  SC. 08  ช้ัน 1 

     -   ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น     ณ  อาคาร SC.08  ช้ัน 1 
     -   กลุ่มวิจัยคณิตศาสตร์ประยุกต์  ณ  อาคาร  SC 08  ชั้น 1 
     -   หลักสูตรปริญญาตรี  โท  เอก   คณะวิทยาศาสตร์  ณ  อาคาร  SC  08  ช้ัน  1 
     -  โครงการทุน   พสวท.    ณ  อาคาร  SC  08  ช้ัน  1 
    -   โครงการทุนเรียนด ี     ณ  อาคาร  SC  08   ช้ัน  1 
    -   โครงการโอลิมปกิวิชาการ  ณ  อาคาร  SC  08   ช้ัน  1 
    -   โครงการ  (วมว.)  ณ  อาคาร  SC  08   ช้ัน  1 
    -   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ณ   ห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ อาคาร  SC.08  ช้ัน  1      
    -   ภาควิชาเคมี  ณ  อาคาร  SC. 01 ช้ัน  1-3 ,   และบริเวณทางเดนิหน้าอาคาร  SC. 01  ช้ัน  1-3   

  อาคาร   SC.04    ช้ัน  1-4,   หน้าห้องพักนักศึกษา,    หน้าโรงบ าบัดน้ าเสียภาควิชาเคมี 
    -   ภาควิชาฟิสิกส์   อาคารวิทยาศาสตร์   02  ช้ัน  1   
    -   ภาควิชาชีววิทยา อาคาร SC.03  บริเวณช้ัน 1, 2, 3  
    -   ชมกิจกรรม  :  นวัตกรรมลายนิ้วมือสือ่ความฉลาด  ณ ห้อง  5105   อาคาร  SC  05  ชั้น  1 
    -   พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ณ อาคาร 03 ช้ัน 1, 2, 3 และบริเวณด้านหน้าอาคาร  SC. 03  (ชีววิทยา)   
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วัน/เวลา กิจกรรม 

พุธ 
17   สิงหาคม  2554 

 

กลุ่มวิจัยจุลินทรียแ์ละการน าไปใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ห้อง  7109  ,  7110     
    -   ภาควิชาจุลชีววิทยา        ณ  อาคาร  SC.  07   ช้ัน  1 
   -    ภาควิชาคณิตศาสตร์          ณ  อาคาร  SC.  07   ช้ัน  2,3 
   -    ภาควิชาชีวเคมี                   ณ  อาคาร  SC.  07   ช้ัน  3, 4      
   -    ภาควิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ ณ  ห้องพิมล กลกิจ  อาคาร  SC. 07 ช้ัน  4  
   -    ภาควิชาสถิติ   ณ   ลานกระเบือ้งหลงัห้องประชุมคณะฯ  อาคาร  SC  06   ช้ัน  1 
•    เชิญชมนิทรรศการจากคณะ/หน่วยงานใน   มข.   ณ  บริเวณสนามหญ้า  หลังอาคาร    SC  08    
•    เชิญชมนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก   ณ   ห้องพิมล กลกิจ  อาคาร  SC. 07  ชั้น  4       

- ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ    
•    เชิญชมนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก   ณ  บริเวณสนามหญ้า  หลังอาคาร    SC  08    

 
 

10.00 น. 
 

      

•  พิธีเปิดการแข่งขันโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย   ครั้งที่   10 
    โดย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ณ ศูนย์อาหารและบริการ  ช้ัน  1 

พฤหัสบด ี
18  สิงหาคม 2554 

08.30  น. 
 
 
 
 
 
 
 

•   พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์   รัชกาลที่   4 
      ณ  บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์   หน้าอาคาร   SC.  06  
 
•   ลงทะเบียนแข่งขนั Web Design Contest    ณ  ห้อง  6601   A  อาคาร  SC.  06   ช้ัน  6  
•   ชมการแสดงนิทรรศการทางวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ  (ต่อ) 
•   ชมกิจกรรม  :  นวัตกรรมลายนิว้มอืสื่อความฉลาด   (ต่อ) 
•   แสดงโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ต่อ)     
•   การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
     -  สาขาวิชาเคมี  ณ  ห้องปฏิบัติการเคมี  8521  อาคาร  SC  08   ช้ัน  5 
     -  สาขาวิชาชีววิทยา  ณ  ห้องปฏิบัติการชีววทิยา  8320  อาคาร  SC  08  ช้ัน  3 
     -  สาขาวิชาฟิสิกส์  ณ  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  8204  อาคาร  SC  08  ช้ัน  2      
•   การประกวดสื่อการสอนทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (ต่อ) 
•   การแข่งขันตอบปัญหาทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รอบ 2) 
•   การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show) 
     ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  และ    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
     ณ  ห้อง  8103,  8105  อาคาร   SC.  08  ช้ัน  1 
 

 
10.00-12.00 น. 

 

 
•  เชิญร่วมเสวนาวิชาการ   
      “45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กับการพัฒนาภาคอีสาน “  
      ณ  ห้อง  Unit  C   อาคาร  SC  05   ชั้น  1 
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วัน/เวลา กิจกรรม 

ศุกร ์
19  สิงหาม  2554 
09.00 – 15.00 น. 

 

09.30 – 12.00 น. 
14.00 น. 

•    ชมการแสดงนิทรรศการทางวิชาการสาขาวิชาต่างๆ   (ต่อ) 
•    ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ) 
•   ชมกิจกรรม  :  นวัตกรรมลายนิ้วมือสือ่ความฉลาด  (ต่อ) 
 
•   แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (รอบชิงชนะเลิศ) 
•   ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหา 
•   ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 

หมายเหตุ    1.  หลังจากการแข่งขันแต่ละกิจกรรมเสร็จสิ้น    จะมีการมอบเงินรางวัลและ 
                     โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร  แก่ผู้ชนะการแข่งขันแต่ละกิจกรรม  โดยผู้บริหาร   
                    ของคณะวิทยาศาสตร์   หรือประธานคณะกรรมการแต่ละกิจกรรม  ณ สถานที่จัดการแข่งขัน 
       2.  ขอให้ผู้ชนะการแข่งขันเตรียมส าเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบ 
                    การรับเงินรางวัล จ านวน  1 ชุด 

                3.   โครงงานที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2, 3  ทุกสาขา  ขอให้ต้ังแสดงถึง   วันที่  19   สิงหาคม  2554  เวลา   15.00  น.   
               4.   ผู้เข้าแข่งขัน   อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ควบคุมทีม   รับเกียรติบัตร  ในวันลงทะเบียน ทุกกิจกรรม                
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กิจกรรมในงานสปัดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี  พ.ศ.  2554 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ระหว่างวันที่  17  -  19  สิงหาคม  2554 

****************** 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแกน่   จะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี  พ.ศ.  2554    ระหว่างวันที่    
17  -  19    สิงหาคม  2554    โดยจะเร่ิมรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันทาง   http://www.champa.kku.ac.th   ระหว่างวันที่   
1  มิถุนายน  2554   -   5  กรกฎาคม  2554    โดยมีกจิกรรมต่าง ๆ    ดังนี้       
                

1. พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย ์ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
         ในวันที ่18   สิงหาคม   2554 
2.  นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 9               
3.  นิทรรศการทางวิชาการตามหัวขอ้การจัดงาน    “จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” 
4.  เสวนาวิชาการ  “  45  ปี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแกน่  กับการพัฒนาภาคอีสาน” 
5.  นิทรรศการนิติวทิยาศาสตร์   
6.  นิทรรศการจากหนว่ยงานภายนอก 
7.  นิทรรศการทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชา 
8.  กิจกรรม  “นวัตกรรมลายนิ้วมือสื่อความฉลาด” 
9.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ประเภททมี 
10.  การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ประเภทเดี่ยว   
11.  การแข่งขนัตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
12 . การแข่งขนัวาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจนิตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
13.  การแข่งขนักระบวนการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
14.  การแข่งขนักระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
15.  การประกวดการแสดงทางวทิยาศาสตร์ (Science Show) หัวข้อ  “แรงและการเคลื่อนที”่  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
16.  การประกวดการแสดงทางวทิยาศาสตร์  (Science Show) หัวข้อ  “แรงและการเคลื่อนที”่  ระดับประถม    
17.  การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
18.  การประกวดสือ่การสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับครู   ระดับมัธยมศึกษา 
19.  การแข่งขัน  Lego Robot  Contest   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
20.  การแข่งขัน  Web Design Contest    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          
21.   การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  11  ระดับอุดมศึกษา  ระดับ  ปวส.   
       ระดับ  ปวช.   และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
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รางวัลในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 ประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ประเภททีม 
  สาขากายภาพ    

รางวัลที่   1 โล่ส าหรับโรงเรียนพรอ้มเกียรตบิัตรส าหรับนักเรียนและอาจารยท์ี่ปรกึษา 
 และเงนิรางวลั   6,000   บาท 
รางวัลที่   2 โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
 และเงนิรางวลั   4,500  บาท 
รางวัลที่  3 โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
 และเงนิรางวลั   3,500  บาท 
รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรส าหรับโรงเรียน    นักเรียนและอาจารยท์ีป่รึกษา  1  คน 
 และผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา  1  คน 

   เงินรางวัล  500.-  บาท      (ไม่เกิน  3  รางวัล) 
 สาขาชีวภาพ  
   รางวัลที่   1 โล่ส าหรับโรงเรียนพรอ้มเกียรตบิัตรส าหรับนักเรียนและอาจารยท์ี่ปรกึษา 
      และเงนิรางวลั     6,000  บาท 
   รางวัลที่   2  โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
    และเงนิรางวลั     4,500  บาท 
   รางวัลที่   3 โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
    และเงนิรางวลั     3,500  บาท                 
   รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรส าหรับโรงเรียน    นักเรียนและอาจารยท์ีป่รึกษา  1  คน 
    และผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา  1  คน 
   เงินรางวัล  500.-  บาท      (ไม่เกิน  3  รางวัล) 

 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์        
  รางวัลที่  1 โล่ส าหรับโรงเรียนพรอ้มเกียรตบิัตรส าหรับนักเรียนและอาจารยท์ี่ปรกึษา 

   และเงินรางวัล    6,000   บาท 

  รางวัลที่  2 โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
   และเงนิรางวลั    4,500  บาท 
  รางวัลที่  3 โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
   และเงนิรางวลั     3,500  บาท 
  รางวัลชมเชย    เกียรตบิัตรส าหรับโรงเรียน    นักเรยีนและอาจารย์ที่ปรึกษา  1  คน 
   และผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา  1  คน       
   เงินรางวัล  500.-  บาท      (ไม่เกิน  3  รางวัล) 
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 ประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      ประเภทบุคคล 
  สาขากายภาพ    
   รางวัลที่   1 โล่ส าหรับโรงเรียนพรอ้มเกียรตบิัตรส าหรับนักเรียนและอาจารยท์ี่ปรกึษา 
       และเงนิรางวลั   4,000   บาท 
   รางวัลที่   2 โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
                                และเงนิรางวลั   3,000   บาท 
   รางวัลที่  3 โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
                               และเงนิรางวลั   2,000  บาท 
   รางวัลชมเชย     เกียรติบัตรส าหรบัโรงเรียน    นักเรยีนและอาจารย์ที่ปรึกษา  1  คน 
                               และผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา  1  คน      
   เงินรางวัล  500.-  บาท      (ไม่เกิน  3  รางวัล) 
  สาขาชีวภาพ  
   รางวัลที่   1 โล่ส าหรับโรงเรียนพรอ้มเกียรตบิัตรส าหรับนักเรียนและอาจารยท์ี่ปรกึษา 
      และเงนิรางวลั     4,000  บาท 
   รางวัลที่   2 โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
                   และเงนิรางวลั     3,000  บาท 
   รางวัลที่   3 โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
                              และเงนิรางวลั     2,500  บาท                 
   รางวัลชมเชย     เกียรติบัตรส าหรบัโรงเรียน    นักเรยีนและอาจารย์ที่ปรึกษา  1  คน 
   และผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา  1  คน        
   เงินรางวัล  500.-  บาท      (ไม่เกิน  3  รางวัล) 
   สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์        
   รางวัลที่  1  โล่ส าหรับโรงเรียนพรอ้มเกียรตบิัตรส าหรับนักเรียนและอาจารยท์ี่ปรกึษา 

      และเงินรางวัล     4,000   บาท 

   รางวัลที่  2 โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
                               และเงนิรางวลั   3,000  บาท 
   รางวัลที่  3 โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
                               และเงนิรางวลั     2,000  บาท 
   รางวัลชมเชย     เกียรตบิัตรส าหรับโรงเรียน    นักเรียนและอาจารยท์ีป่รึกษา  1  คน 
                              และผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา  1  คน    
   เงินรางวัล  500.-  บาท      (ไม่เกิน  3  รางวัล)    

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 รางวัลที่ 1 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  4,000.- บาท  
 รางวัลที่ 2 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  3,000.- บาท  
 รางวัลที่ 3 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  2,000.- บาท  
 รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรพรอ้มเงนิรางวลั       500.- บาท (ไม่เกิน  5  รางวัล )    
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  การประกวดวาดภาพความคิดสร้างสรรค์และ จินตนาการทางวิทยาศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 รางวัลที่ 1 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  3,000.- บาท  
 รางวัลที่ 2 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  2,000.- บาท  
 รางวัลที่ 3 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  1,500.- บาท   
 รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรพรอ้มเงนิรางวลั       500.- บาท      (ไม่เกิน  3  รางวัล )     

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 รางวัลที่ 1 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั     4,000.- บาท 
 รางวัลที่ 2 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั   3,000.-บาท 
 รางวัลที่ 3 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  2,000.- บาท  
 รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรพรอ้มเงนิรางวลั                             500.- บาท      (ไม่เกิน  3  รางวัล )   
  รางวัลคะแนนสูงสุด   
 สาขาเคมี โล่พรอ้มเกียรติบัตร 
 สาขาชีววิทยา โล่พรอ้มเกียรติบัตร 
 สาขาวิชาฟิสิกส์ โล่พรอ้มเกียรติบัตร                 
   การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 รางวัลที่ 1 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั     4,000.- บาท 
 รางวัลที่ 2 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั               3,000.- บาท 
 รางวัลที่ 3 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  2,000.- บาท    
 รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรพรอ้มเงนิรางวลั                             500.- บาท      (ไม่เกิน  3  รางวัล )    

ประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 สาขากายภาพ    
  รางวัลที่   1 โล่ส าหรับโรงเรียนพรอ้มเกียรตบิัตรส าหรับนักเรียนและอาจารยท์ี่ปรกึษา 
    และเงนิรางวลั   4,000   บาท 
  รางวัลที่   2 โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
   และเงนิรางวลั   3,000  บาท 
  รางวัลที่  3  โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
   และเงนิรางวลั   2,000  บาท 
  รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรส าหรับโรงเรียนและนกัเรยีนและอาจารยท์ี่ปรึกษา 
   และเงนิรางวลั      500  บาท      (ไม่เกิน  3  รางวัล)   
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 สาขาชีวภาพ  
  รางวัลที่   1 โล่ส าหรับโรงเรียนพรอ้มเกียรตบิัตรส าหรับนักเรียนและอาจารยท์ี่ปรกึษา 
    และเงนิรางวลั   4,000  บาท 
                            รางวัลที่   2 โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
    และเงนิรางวลั   3,000  บาท 
  รางวัลที่   3 โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
                  และเงนิรางวลั   2,000  บาท                 
  รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรส าหรับโรงเรียนและนกัเรยีน 
       และเงนิรางวลั      500  บาท (ไม่เกิน  3  รางวัล)  

 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์        
  รางวัลที่  1 โล่ส าหรับโรงเรียนพรอ้มเกียรตบิัตรส าหรับนักเรียนและอาจารยท์ี่ปรกึษา 

   และเงินรางวัล   4,000   บาท 

  รางวัลที่  2 โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
   และเงนิรางวลั   3,000  บาท 
  รางวัลที่  3 โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
   และเงนิรางวลั   2,000  บาท 
  รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรส าหรับโรงเรียนและนกัเรยีน 
   และเงนิรางวลั      500  บาท (ไม่เกิน  3  รางวัล) 
 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 รางวัลที่ 1 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  3,000.- บาท  
 รางวัลที่ 2 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  2,000.- บาท  
 รางวัลที่ 3 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  1,500.- บาท  
 รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรพรอ้มเงนิรางวลั                     500.- บาท (ไม่เกิน  3  รางวัล)  
 การแข่งขันความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   รางวัลที่ 1          โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั 3,000.- บาท  
   รางวัลที่ 2 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  2,000.- บาท  
   รางวัลที่ 3          โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั 1,500.- บาท   
   รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรพรอ้มเงนิรางวลั                     500.- บาท   (ไม่เกิน  3  รางวัล) 
             การประกวดวาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 รางวัลที่ 1 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  3,000.- บาท  
 รางวัลที่ 2 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  2,000.- บาท  
 รางวัลที่ 3 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  1,500.- บาท   
 รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรพรอ้มเงนิรางวลั            500.- บาท     (ไม่เกิน  3  รางวัล) 
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การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์   (Science Show)  หัวข้อ  “แรงและการเคลื่อนที”่   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
 รางวัลที่ 1 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  3,000.- บาท  
 รางวัลที่ 2 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  2,000.- บาท  
 รางวัลที่ 3 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  1,500.- บาท   
 รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรพรอ้มเงนิรางวลั       500.- บาท     (ไม่เกิน  3  รางวัล) 
 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย  ระดับประถมศึกษา                    
 รางวัลที่   1 โล่ส าหรับโรงเรียนพรอ้มเกียรตบิัตรส าหรับนักเรียนและอาจารยท์ี่ปรกึษา 
  และเงนิรางวลั   4,000   บาท 
 รางวัลที่   2 โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
  และเงนิรางวลั   3,000  บาท 
 รางวัลที่  3 โล่ส าหรับโรงเรียนและเกยีรติบัตรส าหรับนกัเรยีนและอาจารย์ทีป่รึกษา 
  และเงนิรางวลั   2,000  บาท 
 รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรส าหรับโรงเรียนและนกัเรยีนและอาจารยท์ี่ปรึกษา 
                  และเงนิรางวลั      500  บาท     (ไม่เกิน  3  รางวัล) 
 การประกวดวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์   ระดับประถมศึกษา 
 รางวัลที่ 1 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  3,000.- บาท  
 รางวัลที่ 2 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  2,000.- บาท  
 รางวัลที่ 3 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  1,500.- บาท   
 รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรพรอ้มเงนิรางวลั        500.- บาท      (ไม่เกิน  3  รางวัล) 
 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   ระดับประถมศึกษา 
 รางวัลที่ 1 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  3,000.- บาท  
 รางวัลที่ 2 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  2,000.- บาท  
 รางวัลที่ 3 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  1,500.- บาท   
 รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรพรอ้มเงนิรางวลั        500.- บาท      (ไม่เกิน  3  รางวัล) 
 การแข่งขันวาดภาพความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จิตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา 
 รางวัลที่ 1 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวัล  3,000.- บาท  
 รางวัลที่ 2 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  2,000.- บาท  
 รางวัลที่ 3 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  1,500.- บาท   
 รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรพรอ้มเงนิรางวลั        500.- บาท      (ไม่เกิน  3  รางวัล) 
 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์     (Science Show)   หัวข้อ  “แรงและการเคลื่อนที”่   ระดับประถมศึกษา    
 รางวัลที่ 1 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  3,000.- บาท  
 รางวัลที่ 2 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  2,000.- บาท  
 รางวัลที่ 3 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  1,500.- บาท   
 รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรพรอ้มเงนิรางวลั       500.- บาท     (ไม่เกิน  3  รางวัล) 
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การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษา 
ประเภทคอมพิวเตอร์ประกอบการสอน 
 รางวัลที่ 1 เก ียรติบัตรพรอ้มเงนิรางวลั  2,000.- บาท  
 รางวัลที่ 2 เก ียรติบัตรพรอ้มเงนิรางวลั  1,500.- บาท  
 รางวัลที่ 3 เก ียรติบัตรพรอ้มเงนิรางวลั  1,000.- บาท 
 รางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล       500.- บาท (ไม่เกิน  3  รางวลั) 

ประเภทอุปกรณ์สาธิต/ทดลอง/อื่น ๆ 

 รางวัลที่ 1 เก ียรติบัตรพรอ้มเงนิรางวลั  2,000.- บาท  
 รางวัลที่ 2 เก ียรติบัตรพรอ้มเงนิรางวลั  1,500.- บาท  
 รางวัลที่ 3 เก ียรติบัตรพรอ้มเงนิรางวลั  1,000.- บาท  
 รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรพรอ้มเงนิรางวลั       500.- บาท (ไม่เกิน  3  รางวัล) 

 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 รางวัลที่ 1  โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  3,000.- บาท  

 รางวัลที่ 2 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  1,500.- บาท  
 รางวัลที่ 3 โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  1,000.- บาท  
 รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรพรอ้มเงนิรางวลั    500.-  บาท (ไม่เกิน  3  รางวัล)           

  การแข่งขัน รางวัลการแข่งขัน      Lego Robot  Contest   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 รางวัลที่  1  โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  3,000.- บาท 
 รางวัลที่  2  โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  1,500.- บาท 
 รางวัลที่  3  โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  1,000.- บาท 

                             รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรพรอ้มเงนิรางวลั         500.- บาท      (ไม่เกิน  3  รางวัล) 
                 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน 

 การแข่งขัน รางวัลการแข่งขัน   Web Design Contest   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 รางวัลที่  1  โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  3,000.-  บาท 
 รางวัลที่  2  โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  1,500.- บาท 
 รางวัลที่  3  โล่พรอ้มเกียรติบัตรและเงนิรางวลั  1,000.-  บาท 
                            รางวัลชมเชย เกียรตบิัตรพรอ้มเงนิรางวลั         500.- บาท     (ไม่เกิน  3  รางวัล) 
                 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน 
 

 หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแกน่    
                                           โทรศัพท์    0-4320-2372 ,  0-4320-3532   ต่อ   109,   133   , 110 
                              โทรสาร     0-4320-2371 
                      นางกุสุมาวดี  ทองโชติ                          08-6643-2419  
 

******************************* 

 


