
 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๑/๔๒ 

รายละเอียดกิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน 
งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๑   

วันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

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

๑. การแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     (ผู้รับผิดชอบ: ดร. เมธินี จามกระโทก ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๓๐๑๐ หรือ ๐๘๑๗๐๑๗๖๙๒) 

คุณสมบัติผู้แข่งขัน  นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)   
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)   
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)   

ลักษณะการแข่งขัน  ทีมละ ๒ คน  
ระดับการแข่งขัน   ๓  ระดับ ได้แก่ 

     -   ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) โรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม 
     -   มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-ม.๓)  โรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม 
     -   มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)  โรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม 

การแข่งขัน แข่งขันตอบปัญหา ๒.๓๐ ชั่วโมง โดยใช้เนื้อหาตามหลักสูตร ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ 

รายงานตัวแข่งขัน  ก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที ณ สถานที่แข่งขัน 
เวลาแข่งขัน   วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลาแข่งขัน  ๒.๓๐ ชั่วโมง 

๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ส าหรับระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
     ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     ๑๓.๐๐- ๑๕.๓๐ น. ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สถานที่แข่งขัน   ห้อง IT ๔๐๓ IT ๔๐๕ และ IT ๔๐๖ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประกาศผลการแข่งขัน   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน /ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
รางวัล ผู้ชนะเลิศ ๓  อันดับแรก  จะได้รับทุนการศึกษา พร้อม

ประกาศนียบัตร ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับ
ประกาศนียบัตร 

 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๒/๔๒ 

 

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

การแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 

ที่อยู่........................................................................................................................................................  

โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร.......................................................... .... 

ขอส่งผูเ้ข้าแข่งขัน 

 ประถมศึกษาตอนปลาย        จ านวน ....................... ทมี 

 มัธยมศึกษาตอนต้น           จ านวน ....................... ทีม 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย        จ านวน ....................... ทีม 

รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 

๑. ประถมศึกษาตอนปลาย   

ทีมที่ ๑         ๑. ……………………………………………………………………………………………........ 

           ๒. ……………………………………………………………………………………………........ 

  ทีมที่ ๒         ๑. ………………………………………………………………………………………………..... 

           ๒. ………………………………………………………………………………………………..... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร....................................... 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร..................... .................. 

๒. มัธยมศึกษาตอนต้น           

กลุ่มท่ี ๑         ๑. …………………………………………………………………………………………………..... 

            ๒. …………………………………………………………………………………………………..... 

  กลุ่มท่ี ๒         ๑. ………………………………………………………………………………………………….... 

            ๒. …………………………………………………………………………………………………..... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร....................................... 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ............................................................. ...................... โทร....................................... 

 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๓/๔๒ 

 

๓. มัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ทีมที่ ๑         ๑. ………………………………………………………………………………………………..... 

           ๒. ………………………………………………………………………………………………..... 

  ทีมที่ ๒         ๑. ………………………………………………………………………………………………….... 

                    ๒. ………………………………………………………………………………………………..... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร....................................... 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร.......................................  
 
 
 
หมายเหต ุ
๑. ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือทางโทรสาร
หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐๓๙-๓๑๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดทีี ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขนั 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 

๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือท่ีชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday


 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๔/๔๒ 

 
๒. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
      (ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์ ต่อ ๒๐๙๐ หรือ ๐๘๙๔๘๒๒๗๘๖) 

คุณสมบัติผู้แข่งขัน  นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)   
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)   
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)   

ลักษณะการแข่งขัน  ทีมละ ๓ คน  
ระดับการแข่งขัน   ๓  ระดับ ได้แก่ 

     - ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) โรงเรียนละ ๑ ทีม 
- มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-ม.๓)  โรงเรียนละ ๑ ทีม 

     - มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)  โรงเรียนละ ๑ ทีม 
การแข่งขัน โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ใน
การศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้ค าตอบในเรื่องที่ศึกษา 
- พ้ืนที่จัดวางแผงโครงงาน คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน   
๑.๕๐ ม. x ๑.๐๐ ม. โดยอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ส่งโครงงานเข้าประกวด
จัดเตรียมมาเอง  
- น าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลา
ประมาณ ๑๐ นาท ี

รายงานตัวแข่งขัน  รายงานตัวและติดตั้ง ก่อนการแข่งขัน ๑ ชั่วโมง ณ สถานที่แข่งขัน 
เวลาแข่งขัน   วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา   แข่งขัน  ๒.๓๐ ชั่วโมง 

๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ส าหรับระดับประถมศึกษาตอนปลาย    
                                                                            และมัธยมศึกษาตอนต้น 
     ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สถานที่แข่งขัน   อาคารเอนกประสงค์ ๑ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล  
ประกาศผลการแข่งขัน   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน /ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
รางวัล    ผู้ชนะเลิศ  ๓  อันดับแรก  จะได้รับทุนการศึกษาพร้อม  
                                         ประกาศนียบัตร                                   

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตร 
รูปแบบรายงาน ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษ ขนาดเอ ๔ พิมพ์

หน้าเดียว ความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้า เฉพาะบทที่ ๑-๕ รวม
สรุปผลการด าเนินการ มีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน ๑๐ หน้า 

 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๕/๔๒ 

 
บทคัดย่อ  
กิตติกรรมประกาศ  
สารบัญ  
สารบัญตาราง  
สารบัญรูปภาพ  
บทที ่๑ บทนา  
บทที ่๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
บทที ่๓ อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการ  
บทที ่๔ ผลการดาเนินการ  
บทที ่๕ สรุปผลการด าเนินการ/อภิปรายผลการด าเนินการ  
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก  

หมายเหตุ  ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มต้องส่งล่วงหน้าก่อนการประกวดจ านวน ๓ ชุด  
ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สามารถน าส่งด้วยตนเองที่ส านักงานวิทยาเขต ณ อาคาร ๑๐๐ ปี 
 สมเด็จพระศรีนครินทร์ (ติดต่อคุณกนกวรรณ) หรือ ส่งไปรษณีย์มาท่ี  

อ. อรวรรณ จิตตะกาญจน์ (โครงงานวันวิทยาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๕๗ ม. ๑ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐  

 
คณะกรรมการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะทีมผู้เข้าแข่งขันที่ส่งรายงานโครงงานมาก่อนล่วงหน้า
ภายในวันและเวลาที่ก าหนดเท่านั้น ในกรณีที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะพิจารณาจากวันที่ลงรับ ณ ที่ท า
การไปรษณีย์ต้นทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๖/๔๒ 

 

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 

ที่อยู่........................................................................................................................................................  

โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร..............................................................  

 

ขอส่งผูเ้ข้าแข่งขัน 

 ประถมศึกษาตอนปลาย         

 มัธยมศึกษาตอนต้น            

 มัธยมศึกษาตอนปลาย  

        

รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 

๑. ประถมศึกษาตอนปลาย   

๑. ……………………………………………………………………………………………........ 

๒. ……………………………………………………………………………………………........ 

๓. ………………………………………………………………………………………………..... 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร....................................... 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร..................... .................. 

๒. มัธยมศึกษาตอนต้น           

๑. ……………………………………………………………………………………………........ 

๒. ……………………………………………………………………………………………........ 

๓. ………………………………………………………………………………………………..... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร....................................... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร.......................................  

 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๗/๔๒ 

 

๓. มัธยมศึกษาตอนปลาย  

๑. ……………………………………………………………………………………………........ 

๒. ……………………………………………………………………………………………........ 

๓. ………………………………………………………………………………………………..... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร....................................... 

อาจารย์ผู้ควบคุม .................................................................. ................. โทร....................................... 

 
หมายเหต ุ
๑. ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือทางโทรสาร
หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐๓๙-๓๑๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดทีี ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขนั 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 

๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือท่ีชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday


 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๘/๔๒ 

๓. การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
      (ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์ ต่อ ๒๐๙๐ หรือ ๐๘๙๔๘๒๒๗๘๖) 

คุณสมบัติผู้แข่งขัน  นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)   
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)   
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)   

ลักษณะการแข่งขัน  ทีมละ ๓ คน  
ระดับการแข่งขัน   ๓  ระดับ ได้แก่ 

     - ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) โรงเรียนละ ๑ ทีม 
- มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-ม.๓)  โรงเรียนละ ๑ ทีม 

     - มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)  โรงเรียนละ ๑ ทีม 
การแข่งขัน (๑) สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ท าขึ้นมาใหม่จากวัสดุใดๆ ก็ได้ 

เป็น อุปกรณ์ เครื่องมือใช้สอย สิ่งของเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกล 
ที่ท าขึ้นมาใหม่เพ่ือให้เกิดประโยชน์ เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมความ
สะดวกในการใช้ ลดต้นทุนหรือลดงาน เป็นต้น และสิ่งประดิษฐ์นั้น
ต้องไม่มีชื่อหรือรูปลักษณ์  ที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ศาสนา สังคมหรือองค์กรใด ๆ ซึ่ง  จะมีผลกระทบ
ในทางท่ีเสื่อมเสีย 
(๒ ) ผู้ เข้ าแข่ งขั น ต้ อ งส่ ง รายละ เอี ยดของสิ่ งป ระดิ ษ ฐ์ ให้
คณะกรรมการก่อนวันแข่งขันตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(๓) สิ่งประดิษฐ์ที่จะใช้แข่งขันให้น ามาแสดงในวันที่แข่งขัน และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ ๑๐ 
นาท ี
(๔) พ้ืนที่จัดวางแผงสิ่งประดิษฐ์ คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน   
๑ .๕๐ ม . x ๑ .๐๐ ม . โดยอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ส่งสิ่งประดิษฐ์ เข้า
ประกวดจัดเตรียมมาเอง  

รายงานตัวแข่งขัน  รายงานตัวและติดตั้ง ก่อนการแข่งขัน ๑ ชั่วโมง ณ สถานที่แข่งขัน 
เวลาแข่งขัน   วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา   แข่งขัน  ๒.๓๐ ชั่วโมง 

๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ส าหรับระดับประถมศึกษาตอนปลาย    
                                                                            และมัธยมศึกษาตอนต้น 
     ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สถานที่แข่งขัน   อาคารเอนกประสงค์ ๑ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล  
ประกาศผลการแข่งขัน   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน /ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
รางวัล    ผู้ชนะเลิศ  ๓  อันดับแรก  จะได้รับทุนการศึกษาพร้อม
ประกาศนียบัตร                                   

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตร 
รายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ ๑) จัดท าในรูปแบบรายงานในกระดาษ ขนาดเอ ๔ พิมพ์หน้าเดียว 

ความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้า  โดยเนื้อหาในรายงานประกอบด้วย ๑) 
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ๒) ส่วนประกอบ ๓) หลักการการท างาน ๔) การ



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๙/๔๒ 

ใช้ประโยชน์ และอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์
นั้นๆ พอเป็นสังเขป พร้อมทั้งส่งภาพถ่ายหรือแบบรูป หรือภาพ
ร่างให้เห็นรูปร่าง ทรวดทรง สัดส่วน เพียงพอที่จะเป็นข้อมูลให้
คณะกรรมการพิจารณา ๒) ส่งรายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ล่วงหน้า
ก่อนการประกวดจ านวน ๓ ชุด ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
โดยสามารถน าส่งด้วยตนเองที่ส านักงานวิทยาเขต จันทบุรี ณ 
อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์ (ติดต่อคุณกนกวรรณ) 
หรือ ส่งไปรษณีย์มาท่ี  

                                          อ. อรวรรณ จิตตะกาญจน์ (สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์) 
                                มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  

                                           คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
                                ๕๗ ม. ๑ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐  

 
คณะกรรมการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะทีมผู้เข้าแข่งขันที่ส่งรายละเอียดสิ่งประดิษฐ์มาก่อน
ล่วงหน้าภายในวันและเวลาที่ก าหนดเท่านั้น ในกรณีที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะพิจารณาจากวันที่ลงรับ 
ณ ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๑๐/๔๒ 

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 

ที่อยู่........................................................................................................................................................  

โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร.............................................................. 

 

ขอส่งผูเ้ข้าแข่งขัน 

 ประถมศึกษาตอนปลาย         

 มัธยมศึกษาตอนต้น            

 มัธยมศึกษาตอนปลาย  

        

รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 

๑) ประถมศึกษาตอนปลาย   

๑. ……………………………………………………………………………………………........ 

๒. ……………………………………………………………………………………………........ 

๓. ………………………………………………………………………………………………..... 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร....................................... 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร.................................... ... 

๒) มัธยมศึกษาตอนต้น           

๑. ……………………………………………………………………………………………........ 

๒. ……………………………………………………………………………………………........ 

๓. ………………………………………………………………………………………………..... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร....................................... 

อาจารย์ผู้ควบคุม .................................................... ............................... โทร....................................... 

 

 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๑๑/๔๒ 

๓) มัธยมศึกษาตอนปลาย  

๑. ……………………………………………………………………………………………........ 

๒. ……………………………………………………………………………………………........ 

๓. ………………………………………………………………………………………………..... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร....................................... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร..................... .................. 

 

 
หมายเหต ุ
๑. ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือทางโทรสาร
หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐๓๙-๓๑๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดทีี ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขนั 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 

๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือท่ีชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday


 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๑๒/๔๒ 

๔. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
      (ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา ๐๘๙๘๕๔๑๑๖๐) 

คุณสมบัติผู้แข่งขัน  นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)   
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)   
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)   

ลักษณะการแข่งขัน  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ทีมละ ๓ คน  
                                          เวลาท าการแสดง ๑๐ - ๑๕ นาที 

 ระดับการแข่งขัน   ๓  ระดับ ได้แก่ 
     - ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) โรงเรียนละ ๑ ทีม 

- มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-ม.๓)  โรงเรียนละ ๑ ทีม 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)  โรงเรียนละ ๑ ทีม 

การแข่งขัน  ๑) เป็นการแสดงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลองที่
สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการ หรือกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ 
๒) ต้องเป็นการแสดงที่มีลักษณะให้ผู้ชมได้สังเกต  คิดค าตอบ  
หรือตั้งสมมติฐาน   
๓) ต้องเป็นการแสดงที่เร้าใจ  สนุกสนาน ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมอย่าง
เหมาะสม ไม่ขัดกับวัฒนธรรมอันดีงาม  
๔) โดยใช้เวลาในการแสดงไม่เกิน 15  นาที  มีการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 3 ชุด 
๕) มีการแต่งกายท่ีเหมาะสมเป็นไปโดยประหยัด   

เกณฑ์การตัดสิน   การใหค้ะแนนพิจารณาจาก 
๑) สาระทางวิชาการ ความถูกต้อง ความยากง่ายในการทดลอง 
๒) มีความคิดสร้างสรรค ์ความแปลกใหม่ ในกิจกรรมการแสดงที่

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้  
๓) การแสดง เทคนิค ลีลา การใช้ภาษา  
๔) รายงานการแสดง 

รายงานตัวแข่งขัน  ก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที ณ สถานที่แข่งขัน 
เวลาแข่งขัน   (๑) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)                                        
                                             วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.  
                                        (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-ม.๓)   

                                                       วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.  
              (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) 
                                                       วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

สถานที่แข่งขัน   ห้องประชุมประถม ใจจิตร อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกาศผลการแข่งขัน   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน /ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
รางวัล    ผู้ชนะเลิศ ๓  อันดับแรก  จะได้รับทุนการศึกษา พร้อม 
                                          ประกาศนียบัตร 

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตร 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๑๓/๔๒ 

หมายเหตุ  
๑) ส่งรายงานการแสดงเป็นรูปเล่มต้องส่งล่วงหน้าก่อนการประกวดจ านวน ๓ ชุด ภายในวันที่  
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  สามารถน าส่งด้วยตนเองที่ส านักงานวิทยาเขต ตึก ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
(ติดต่อคุณกนกวรรณ) หรือส่งไปรษณีย์มาที่  

ดร. สุคนทิพย์ เถาว์โมลา (การแสดงทางวิทยาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

๕๗ ม. ๑ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐ 
๒) คณะกรรมการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะทีมผู้เข้าแข่งขันที่ส่งรายงานโครงงานมาก่อน
ล่วงหน้าภายในวันและเวลาที่ก าหนดเท่านั้น ในกรณีที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะพิจารณาจากวันที่ลงรับ 
ณ ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๑๔/๔๒ 

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................................ ............................ 

โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร..............................................................  

ขอส่งผูเ้ข้าแข่งขัน 

 ประถมศึกษาตอนปลาย       แข่งขันวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  

 มัธยมศึกษาตอนต้น           แข่งขันวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย         แข่งขันวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

        

รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 

๑. ประถมศึกษาตอนปลาย   

๑. ……………………………………………………………………………………………........ 

๒. ……………………………………………………………………………………………........ 

๓. ………………………………………………………………………………………………..... 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร....................................... 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร..................... .................. 

๒. มัธยมศึกษาตอนต้น           

๑. ……………………………………………………………………………………………........ 

๒. ……………………………………………………………………………………………........ 

๓. ………………………………………………………………………………………………..... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร....................................... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร.......................................  

 

 

 

 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๑๕/๔๒ 

๕. มัธยมศึกษาตอนปลาย  

๑. ……………………………………………………………………………………………........ 

๒. ……………………………………………………………………………………………........ 

๓. ………………………………………………………………………………………………..... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร....................................... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร ....................................... 

 

 
หมายเหต ุ
๑. ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือทางโทรสาร
หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐๓๙-๓๑๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดทีี ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขนั 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 

๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือท่ีชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday


 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๑๖/๔๒ 

๕.การแข่งขันประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  
(ผู้รับผิดชอบ: ดร. เมธินี จามกระโทก ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๓๐๑๐ หรือ ๐๘๑๗๐๑๗๖๙๒)
คุณสมบัติผู้แข่งขัน  นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)   

นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)   
ลักษณะการแข่งขัน  รายบุคคล แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 2 คน 
                                          เวลาการแข่งขันไม่เกิน ๓ ชั่วโมง 

 ระดับการแข่งขัน   ๒  ระดับ ได้แก่ 
- ประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.๔-ป.๖)   
- มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-ม.๓)   

การแข่งขัน                      ประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อ        
                                          “๑๕๐ ปี วิทยาศาสตร์ไทย” และน าเสนอแนวคิดของผลงานต่อ

คณะกรรมการเวลาไม่เกิน ๕ นาที 
เกณฑ์การตัดสิน การตัดสิน พิจารณาจากความสวยงาม หลักองค์ประกอบทาง

ศิลปะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เนื้อหาสาระที่น าเสนอและความ
สมบูรณ์ของภาพวาด การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

รายงานตัวแข่งขัน  ก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที ณ สถานที่แข่งขัน 
เวลาแข่งขัน   วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
สถานที่แข่งขัน   ห้อง IT๓๒๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกาศผลการแข่งขัน   เมือ่เสร็จสิ้นการแข่งขัน /ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
รางวัล    ผู้ชนะเลิศ ๓  อันดับแรก  จะได้รับทุนการศึกษา พร้อม 
                                          ประกาศนียบัตร 

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตร 
หมายเหตุ 
๑) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน  
    ๑.๑ สิ่งที่คณะกรรมการการแข่งขันจัดเตรียมให้ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ แบบเรียบ ส าหรับวาดภาพ 
(ประทับตรามหาวิทยาลัย) ขนาด A3 ๒๙.๗ คูณ ๔๒.๐ เซนติเมตร จ านวน ๑ แผ่น/คน  
    ๑.๒ สิ่งที่ร่วมแข่งขันต้องจัดเตรียมมาเอง/  

 (๑) แผ่นรองวาดภาพขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๙.๗ คูณ ๔๒.๐ เซนติเมตร  
 (๒) พู่กันขนาดต่างๆตามต้องการ  
 (๓) สีที่ใช้ในการวาดภาพ ทุกช่วงชั้นต้องเป็นสีโปสเตอร์หรือสีน้ าเท่านั้น  
 (๔) จานผสมสี ภาชนะใส่น้ าส าหรับผสมสีและล้างพู่กัน  
 (๕) วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการวาดภาพ/ห้ามฉีดสเปรย์แล็คเกอร์ใสเคลือบบนภาพวาด โดยเด็ดขาด 

 
 
 
 

 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๑๗/๔๒ 

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

การแข่งขันประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 

วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 

ที่อยู่........................................................................................................................................................  

โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร..............................................................  

ขอส่งผูเ้ข้าแข่งขัน 

 ประถมศึกษาตอนปลาย      จ านวน ........ คน     

 มัธยมศึกษาตอนต้น           จ านวน ........ คน  

รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 

๑. ประถมศึกษาตอนปลาย           

๑. ……………………………………………………………………………………………........ 

๒. ……………………………………………………………………………………………........ 

อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร....................................... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร.......................... ............. 

๒. มัธยมศึกษาตอนต้น  

๑. ……………………………………………………………………………………………........ 

๒. ……………………………………………………………………………………………........ 

อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร....................................... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร.......... ............................. 

 
หมายเหต ุ
๑. ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือทางโทรสาร
หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐๓๙-๓๑๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดทีี ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขนั 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 
๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือท่ีชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล 

 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday


 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๑๘/๔๒ 

๖. การแข่งขันเบียร์เกม  
 (ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ธนยศ กุลฑล ๐๓๙๓๑๐๐๐ ต่อ ๒๐๕๓ หรือ ๐๖๒๔๖๒๖๔๖๒) 
 

คุณสมบัติผู้แข่งขัน   นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖) ทุกแผนการ 
                                        เรียน 
ลักษณะการแข่งขัน  ทีมละ ๘ คน  
ระดับการแข่งขัน  ๑ ระดับ ได้แก่ 

มัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖)     โรงเรียนละ ๑ ทีม   
จ ากัดทีมเข้าแข่งขัน ๘ ทีม 

การแข่งขัน   แต่ละทีมแข่งขันการวางแผนและคิดค านวณต้นทุนกระบวนการ 
โลจิสติกส์ โดยที่ทีมใดบริหารต้นทุนได้น้อยที่สุดเป็นผู้ชนะการ  
แข่งขัน  

รายงานตัวเข้าแข่งขัน  ก่อนเวลาแข่งขัน ๓๐ นาที ณ สถานที่แข่งขัน 
สถานที่แข่งขัน   ห้อง IT ๔๐๖ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่วงเวลาแข่งขัน   วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

๙:๐๐ – ๑๒:๐๐  น. อบรมวิธีการกติกา  
และการสาธิตการเล่นเกมส์ 

    ๑๓:๐๐ – ๑๖:๓๐ น. เริ่มการแข่งขันและประกาศผลผู้ชนะ 
ประกาศผลการแข่งขัน   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน /ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
รางวัล    ผู้ชนะเลิศ  ๓  อันดับแรก  จะได้รับทุนการศึกษา  
                                        พร้อมประกาศนียบัตร  
    ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๑๙/๔๒ 

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

การแข่งขันเบียร์เกม 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 
ที่อยู่........................................................................................................................................................  
โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร.................................................. ............ 

รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 

 

 ๑. …………………………………………………………………………………………………..... 

๒. …………………………………………………………………………………………………..... 

๓. …………………………………………………………………………………………………..... 

๔. …………………………………………………………………………………………………..... 

๕. …………………………………………………………………………………………………..... 

๖. …………………………………………………………………………………………………..... 

๗. …………………………………………………………………………………………………..... 

๘. …………………………………………………………………………………………………..... 

   

อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร....................................... 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร..................... .................. 
 
 
หมายเหต ุ
๑. ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือทางโทรสาร
หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐๓๙-๓๑๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดทีี ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขนั 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 
๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือท่ีชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล 

 
 
 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th
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กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๒๐/๔๒ 

๗. การแข่งขัน E-Sport  
(ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ศรชัย อุดมธนาพงศ์ ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๒๐๑๔ หรือ ๐๖๔-๙๖๑๔๖๖๓) 

คุณสมบัติผู้แข่งขัน  นักเรียนที่ก าลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๔ – ม.๖)   
ลักษณะการแข่งขัน  ทีมละ ๕ คน และตัวส ารอง ๑ คน   
ระดับการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)  โรงเรียนละ  ๑  ทีม   

รับสมัครเพียง ๘ ทีม เท่านั้น ตามล าดับสมัครก่อนหลัง  
การแข่งขัน ๑. เป็นการแข่งขันเกม ROV แข่งแบบชนะ ๒ ใน ๓ ครั้ง 

๒. รอบ ๘ ทีม แข่งเวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๓๐  
๓. รอบ ๔ ทีม แข่งเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๒๐ น.  

                                       ๔. รอบชิงชนะเลิศ แข่งเวลา ๑๔.๔๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
           รายงานตัวแข่งขัน  ก่อนการแข่งขัน ๐๘.๔๕ ณ ห้อง L๓๐๔A อาคารเรียนรวม 
           เวลาแข่งขัน   วันที ่๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 สถานที่แข่งขัน   ห้อง L๓๐๔A อาคารเรียนรวม  
           ประกาศผลการแข่งขัน   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
           รางวัล ผู้ชนะเลิศ  ๒  อันดับแรก จะได้รับทุนการศึกษาพร้อม

ประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับ
ประกาศนียบัตร 

 
หมายเหตุ ๑. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมโทรศัพท์มือถือมาเอง  ส่วนอุปกรณ์อ่ืน ๆ มหาวิทยาลัยเตรียมให้ 

๒. เวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๒๑/๔๒ 

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

การแข่งขัน E-Sport 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 

ที่อยู่........................................................................................................................................................  

โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร............................................................. . 

ขอส่งผูเ้ข้าแข่งขัน 

  ๑. ………………………………………………………………………………………………..... 

  ๒. ………………………………………………………………………………………………..... 

           ๓. ………………………………………………………………………………………………..... 

           ๔. ………………………………………………………………………………………………..... 

           ๕. ………………………………………………………………………………………………..... 

           ๖. ………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร....................................... 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร.......................................  

 

 
หมายเหต ุ
๑. ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือทางโทรสาร
หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐๓๙-๓๑๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดทีี ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขนั 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 

๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล 
 
 
 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday


 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๒๒/๔๒ 

๘. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาซี 
(ผู้รับผิดชอบ: ดร.สมบัติ ฝอยทอง ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๒๑๔๓ หรือ ๐๘๙-๗๙๒๓๑๒๘) 

คุณสมบัติผู้แข่งขัน นักเรียนที่ก าลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๔ – ม.๖)   
ลักษณะการแข่งขัน ทีมละ ๓ คน   
ระดับการแข่งขัน           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)  โรงเรียนละ  ๑  ทีม   
                                รับสมัครเพียง  ๑๕ ทีม เท่านั้น ตามล าดับสมัครก่อนหลัง  
การแข่งขัน ๑. มีโจทย์ที่ต้องการแก้ปัญหา (แจ้งในวันแข่งขัน)  

ให้นักเรียนแต่ละทีมแก้ปัญหาโจทย์ด้วยการเขียนโปรแกรมภาษาซี เพ่ือให้
ได้ผลลัพธ์ตามที่โจทย์ต้องการและถูกต้องในทุกกรณี 

  ๒. นักเรียนแต่ละทีม ต้องน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์      
และเทคโนโลยี มาบูรณาการกันตามกระบวนการออกแบบเชิงลอจิกและ
ต้องสามารถแก้ปัญหาไดโ้ดยโปรแกรมท่ีสร้างจริง  

                              ๓.  การตัดสินจะประเมินจากผลลัพธ์ที่ได้ตามโจทย์ต้องการและเวลาที่ใช้ 
(จะพิจารณาจากประสิทธิภาพการท างานของโปรแกรมในกรณีท่ีต้องตัดสิน
เด็ดขาดเพ่ือหาทีมชนะ) 

           รายงานตัวแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที ณ สถานที่แข่งขัน 
           เวลาแข่งขัน  วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลาแข่งขัน ๖  ชั่วโมง  

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
สถานที่แข่งขัน  ห้อง L๓๐๔A อาคารเรียนรวม  

  ประกาศผลการแข่งขัน   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน /ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
  รางวัล    ผู้ชนะเลิศ  ๓  อันดับแรก  จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติ  
                                         บัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตร 
 
หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมกระดาษขาว เครื่องคิดเลข ดินสอ ปากกา มาเอง  ส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆ 
มหาวิทยาลัยเตรียมให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๒๓/๔๒ 

 
ใบสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

การแข่งขันแก้ปัญหาโจทย์ด้วยโปรแกรมภาษาซี 

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 

ทีอ่ยู่........................................................................................................................................................  

โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร.............................................................. 

ขอส่งผูเ้ข้าแข่งขัน 

๑. ………………………………………………………………………………………………..... 

๒. ………………………………………………………………………………………………..... 

๓. ………………………………………………………………………………………………..... 

 

อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................. โทร....................................... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................. โทร....................................... 
 
 
 

หมายเหต ุ
๑. ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือทางโทรสาร
หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐๓๙-๓๑๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดทีี ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขนั 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 

๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือท่ีชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday


 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๒๔/๔๒ 

๙. การแข่งขันการเล่นละครภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Thailand 4.0 schools” 
(ผู้รับผิดชอบ: ดร.ภาวดี ศรีสังข์ ๐๙๒๔๔๕๖๒๘๕) 
 

คุณสมบัติผู้แข่งขัน  นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)   
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)   

ระดับการแข่งขัน            ๒ ระดับ จ ากัดการแข่งระดับละ ๑๐ ทีม ตามล าดับการรับสมัคร 
          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)   
          โรงเรียนละ ๑ ทีมๆ ละไม่เกิน๔ คน 

                                                    ระดับมัธยมศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  
                                                    โรงเรียนละ ๑ ทีมๆ ละไม่เกิน ๔ คน 

ลักษณะการแข่งขัน           การเล่นละครภาษาอังกฤษในหัวข้อ  “Thailand 4.0 schools”   
                                        เวลาน าเสนอ ๑๐ นาที 
เกณฑ์การตัดสิน  พิจารณาจาก ๕ หัวข้อ 

๑. ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 
๒. เนื้อหาของละครและการด าเนินเรื่อง 
๓. การแสดงบนเวที 

       ๔. ละครแสดงภายในเวลาที่ก าหนด ๑๐ นาท ี
    ๕. การแต่งกายและอุปกรณ์ต่างๆ โดยเน้นประหยัดและมีความคิด                           
                                        สร้างสรรค ์
การรับสมัคร   ยื่นใบสมัครภายในวันที่  ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    โปรดเตรียมส าเนาบทละครจ านวน ๓ ชุดมาในวันแข่งขัน 
รายงานตัวเข้าแข่งขัน  ก่อนเวลาแข่งขัน ๓๐ นาที ณ สถานที่แข่งขัน 
สถานที่แข่งขัน   ห้องเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่วงเวลาแข่งขัน             วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๑๕.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ประกาศผลการแข่งขัน 
ประกาศผลการแข่งขัน   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน / ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
รางวัล    ผู้ชนะเลิศ  ๓  อันดับแรก  จะได้รับทุนการศึกษาพร้อม 
                                        ประกาศนียบัตร  
    ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตร 

 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๒๕/๔๒ 

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๑ 

การแข่งขันการเล่นละครภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Thailand 4.0 schools” 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 

ที่อยู่........................................................................................................................................................  

โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร..............................................................  

ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ (เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่) 

 
ขอส่งผูเ้ข้าแข่งขัน 

 มัธยมศึกษาตอนต้น      

 มัธยมศึกษาตอนปลาย   

รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 

๑. มัธยมศึกษาตอนต้น           

      ๑. …………………………………………..………………………………………………………………………………………..... 

ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ภาษาอังกฤษ (เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นระหว่างชื่อและนามสกุล ๑ ช่อง) 

 
 ๒. ………………………………………………………………….…………………………………………………………………..... 

ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ภาษาอังกฤษ (เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นระหว่างชื่อและนามสกุล ๑ ช่อง) 

 
      ๓. …………………………………………..………………………………………………………………………………………..... 

ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ภาษาอังกฤษ (เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นระหว่างชื่อและนามสกุล ๑ ช่อง) 

 
 ๔. ………………………………………………………………….…………………………………………………………………..... 

ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ภาษาอังกฤษ (เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นระหว่างชื่อและนามสกุล ๑ ช่อง) 

 
 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๒๖/๔๒ 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม  

๑.  ................................................................................... โทร....................................... 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม ภาษาอังกฤษ (เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นระหว่างชื่อและนามสกุล ๑ ช่อง) 

 
๒. ................................................................................... โทร....................................... 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม ภาษาอังกฤษ (เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นระหว่างชื่อและนามสกุล ๑ ช่อง) 

 
 

๒. มัธยมศึกษาตอนปลาย  

 

      ๑. …………………………………………..………………………………………………………………………………………..... 

ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ภาษาอังกฤษ (เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นระหว่างชื่อและนามสกุล ๑ ช่อง) 

 
 ๒. ………………………………………………………………….…………………………………………………………………..... 

ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ภาษาอังกฤษ (เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นระหว่างชื่อและนามสกุล ๑ ช่อง) 

 
      ๓. …………………………………………..………………………………………………………………………………………..... 

ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ภาษาอังกฤษ (เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นระหว่างชื่อและนามสกุล ๑ ช่อง) 

 
 ๔. ………………………………………………………………….…………………………………………………………………..... 

ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ภาษาอังกฤษ (เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นระหว่างชื่อและนามสกุล ๑ ช่อง) 

 
 

 

 

 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๒๗/๔๒ 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม  

๓.  ................................................................................... โทร....................................... 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม ภาษาอังกฤษ (เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นระหว่างชื่อและนามสกุล ๑ ช่อง) 

 
๔. ................................................................................... โทร................................... .... 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม ภาษาอังกฤษ (เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นระหว่างชื่อและนามสกุล ๑ ช่อง) 

 

 
หมายเหต ุ
๑. ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือทางโทรสาร
หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐๓๙-๓๑๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดทีี ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขนั 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 

๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล 
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กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๒๘/๔๒ 

๑๐.การประกวดสุนทรพจน์  
 (ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ์ ๐๓๙๓๑๐๐๐ ต่อ ๒๐๑๕ หรือ ๐๘๑๙๑๓๖๔๙๐) 

คุณสมบัติผู้แข่งขัน  นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)   
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)   
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)   

ลักษณะการแข่งขัน  รายบุคคล 
ระดับการแข่งขัน   ๓  ระดับ ได้แก่ 

     - ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) โรงเรียนละ ๑ คน 
- มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-ม.๓)  โรงเรียนละ ๑ คน 

     - มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)  โรงเรียนละ ๑ คน 
การแข่งขัน   กล่าวสุนทรพจน์ ในเวลา ๕ นาที ตามหัวข้อที่ก าหนดดังนี้ 

- ประถมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ ความรู้คู่คุณธรรม 
- มัธยมศึกษาตอนต้น  หัวข้อ ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมาย
ของคนดี 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  หัวข้อ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ 
ของขา้พเจ้า 

รายงานตัวเข้าแข่งขัน  ก่อนเวลาแข่งขัน ๓๐ นาที ณ สถานที่แข่งขัน 
สถานที่แข่งขัน   ห้องเฉลิมวงศ์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่วงเวลาแข่งขัน   วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ส าหรับระดับประถมศึกษาตอนปลายและ
ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

     ๑๓.๐๐- ๑๕.๓๐ น. ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เกณฑ์การตัดสิน - ผู้เข้าประกวดแต่ละคนมีเวลาในการพูด ๕ นาที  โดยจะพูดเกิน

หรอืขาดจากเวลาที่ก าหนดไว้ได้เพียง ๓๐ วินาที  หากเกินหรือ
ขาดมากกว่านั้นจะถูกตัดคะแนน 
- คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน  แบ่งเป็น ๓ ส่วน  ประกอบด้วย 

    ๑)  เนื้อหา  ๔๐  คะแนน  พิจารณาจาก 
ล าดับเนื้อหา  ความต่อเนื่อง ความถูกต้องของข้อมูล  ความ
สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง   คุณค่าของเนื้อหา (ประโยชน์ของ
เนื้อหาที่จะน าไปใช้)  รูปแบบ (ค าน า เนื้อเรื่อง สรุป) 

๒) การน าเสนอ  ๓๐  คะแนน  พิจารณาจาก 
อักขรวิธี  น้ าเสียง  บุคลิกภาพ (ภาษากาย) เวลาที่ใช้ 

๓) การใช้ภาษา  ๓๐  คะแนน  พิจารณาจาก 
ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา  ความถูกต้องด้านไวยากรณ์  
การเลือกใช้ค า  การผูกประโยค  ส านวนโวหาร   
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๒๙/๔๒ 

ประกาศผลการแข่งขัน   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน /ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
รางวัล    ผู้ชนะเลิศ ๓  อันดับแรก จะได้รับทุนการศึกษา พร้อม 
                                          ประกาศนียบัตร 

                                                     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๓๐/๔๒ 

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันงาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ”  
ประจ าปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

การประกวดสุนทรพจน์  

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………………….… 

ที่อยู่........................................................................................................................................................  

โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร..............................................................  

ขอส่งผู้เข้าแข่งขัน  

     ประถมศึกษาตอนปลาย   

ผู้เข้าประกวด ...................……………………………………………………………………………………………........ 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร.......................................    

     มัธยมศึกษาตอนต้น           

ผู้เข้าประกวด ...................……………………………………………………………………………………………........ 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร....................................... 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย  

ผู้เข้าประกวด ...................……………………………………………………………………………………………........ 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร....................................... 
 
หมายเหต ุ
๑. ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือทางโทรสาร
หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐๓๙-๓๑๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดทีี ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขนั 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 

๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือท่ีชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
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กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๓๑/๔๒ 

๑๑. การแข่งขันเขียนบทร้อยกรอง   
(ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ณัทธีรา สมารักษ์  ๐๓๙๓๑๐๐๐ ต่อ ๒๐๑๕ หรอื ๐๘๑๙๑๓๖๔๙๐) 
 

คุณสมบัติผู้แข่งขัน  นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)   
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)   
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)   

ลักษณะการแข่งขัน  ทีมละ ๒ คน 
 ระดับการแข่งขัน   ๓  ระดบั ได้แก่ 
     - ประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.๔-ป.๖)  โรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม 
     - มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-ม.๓)  โรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม 
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)  โรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม 
 การแข่งขัน   - ประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.๔-ป.๖)  กลอนสี่ 
     - มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-ม.๓)  กลอนแปด 
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)  กาพย์ยานี ๑๑ 
     คณะกรรมการจะประกาศหัวข้อให้ทราบในวันแข่งขัน 
 รายงานตัวเข้าแข่งขัน  ก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที ณ สถานที่แข่งขัน 

สถานที่แข่งขัน   - ประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.๔-ป.๖)  ห้อง IT-๔๐๓ 
     - มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-ม.๓)  ห้อง IT-๔๐๕ 
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)  ห้อง IT-๔๐๖ 

อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่วงเวลาแข่งขัน   วันที่  ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
การตัดสิน พิจารณาฉันทลักษณ์และอักขรวิธี ต้องมีความถูกต้อง  

แนวความคิด และเนื้อหาสาระตรงประเด็น มีความคิดสร้างสรรค์  
มีการใช้ถ้อยค าไพเราะ สละสลวย เล่นค า เล่นอักษร ใช้ความ
เปรียบ ใช้ภาษา  จินตภาพและ/หรือสร้างอารมณ์สะเทือนใจ 

ประกาศผลการแข่งขัน   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน /ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
รางวัล    ผู้ชนะเลิศ ๓  อันดับแรก จะได้รับทุนการศึกษาพร้อม

ประกาศนียบัตร  
                                                     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตร 
 
 หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์การเขียนมาเอง มหาวิทยาลัยจัดเตรียมกระดาษให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๓๒/๔๒ 

 

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

การแข่งขันเขียนบทร้อยกรอง 

งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………………….… 

ที่อยู่........................................................................................................................................................  

โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร............................................... ............... 

ขอส่งผูเ้ข้าแข่งขัน 

 ประถมศึกษาตอนปลาย        จ านวน ....................... ทมี 

 มัธยมศึกษาตอนต้น           จ านวน ....................... ทีม 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย        จ านวน ....................... ทีม 

 

รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 

๑. ประถมศึกษาตอนปลาย  

ทีมที่ ๑         ๑. ……………………………………………………………………………………………........ 

      ๒. ……………………………………………………………………………………………........ 

       ทีมที่ ๒         ๑. ………………………………………………………………………………………………..... 

      ๒. ………………………………………………………………………………………………..... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร....................................... 
อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร.................... ................... 

๒. มัธยมศึกษาตอนต้น           

ทีมที่ ๑         ๑. ……………………………………………………………………………………………........ 

      ๒. ……………………………………………………………………………………………........ 

       ทีมที่ ๒         ๑. ………………………………………………………………………………………………..... 

      ๒. ………………………………………………………………………………………………..... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร....................................... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................... ................ โทร....................................... 

 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๓๓/๔๒ 

๓. มัธยมศึกษาตอนปลาย  

ทีมที่ ๑         ๑. ……………………………………………………………………………………………........ 

      ๒. ……………………………………………………………………………………………........ 

       ทีมที่ ๒         ๑. ………………………………………………………………………………………………..... 

      ๒. ………………………………………………………………………………………………..... 

อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร....................................... 

      อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร.......................................  

 
หมายเหต ุ
๑. ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือทางโทรสาร
หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐๓๙-๓๑๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดทีี ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขนั 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 

๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือท่ีชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล 
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กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๓๔/๔๒ 

๑๒. การประกวดการท าเครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้       
ผู้รับผิดชอบ: การประกวดมัธยมศึกษาตอนต้น อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน 
   การประกวดมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี 
                ต่อ ๓๕๐๙ หรือ ๐๘๑๔๕๙๕๖๔๔ 

คุณสมบัติผู้แข่งขัน  นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)   
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔ - ม.๖)   

ลักษณะการแข่งขัน  ทีมละ ๓ คน  
ระดับการแข่งขัน   จัดประกวดแข่งขัน ๒  ระดับ คือ 

     -   มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑ - ม.๓)  โรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม 
     -   มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔ - ๖)  โรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม 
     รายงานตัวแข่งขัน  รายงานตัวก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาท ีณ สถานที่แข่งขัน 
      เวลาแข่งขัน   วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. 

- เวลาในการท าเครื่องประดับ  ๓ ชั่วโมง  
- เวลาการน าเสนอผลงาน ๑๐ นาท ี    

      สถานที่แข่งขัน   ห้องIT ๓๒๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โจทย์ในการออกแบบ  “เครื่องประดับสีสันตะวันออก” 
             เครื่องประดับท่ีสื่อถึงความหลากหลายสีสันตะวันออก ความรู้สึก  
    ความประทับใจ เช่น การท่องเที่ยว อาหาร การละเล่นพื้นถ่ิน            

                                                    ศิลปะประจ าถิ่น พืชพรรณ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ฯลฯ 
เกณฑใ์นการออกแบบ  ๑. ผลิตด้วยวัสดุเหลือใช้ร้อยละ ๘๐ ของชิ้นงานทั้งหมด  เช่น ขวด

น้ า     พลาสติก กระดาษรีไซเคิล ยางรถยนต์ เศษผ้า กระป๋องน้ า เป็นต้น 
     ** โดยจะมี ที ม งานตรวจสอบและคัดกรองวั สดุ เห ลื อ ใช้  
     ที่สามารถน าเข้าร่วมการแข่งขันได้ /ก่อนเริ่มการแข่งขัน  

๒. รูปแบบของผลงานเป็นสไตล์งานแฟชั่น (Fashion) ที่มีความ
สร้างสรรค์ แปลกใหม่ และสะดุดตา 
๓. ความคิดสร้างสรรค์ คณะกรรมการตัดสินจากความสอดคล้อง
ของแรงบันดาลใจในการออกแบบกับ รูปแบบของผลงาน
เครื่องประดับ 
(นักเรียนต้องตั้งชื่อผลงานพร้อมค าอธิบายเพ่ือน าเสนอผลงานของ
ตน) 
๔. ความสวยงาม คณะกรรมการจะตัดสินจากความเหมาะสมและ
ความลงตัวของชิ้นงาน รายละเอียดและความเรียบร้อยของชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๓๕/๔๒ 

เกณฑ์ในการตัดสิน   แบ่งเป็น ๔ หมวด รวม ๕๐ คะแนน ดังนี้  
   

๑. ความคิดสร้างสรรค์ 
และความสวยงาม 

๒๕ คะแนน 

๒. การจัดการวัสดุ 
๑๐ คะแนน 

๓. ความเรียบร้อยของช้ินงาน 
๑๐ คะแนน 

๔. การน าเสนอผลงาน 
๕ คะแนน 

 
สิทธ์ในการคัดกรองวัสดุและตัดสินผลงาน    
๑. ค าตัดสินของทีมงานและคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบวัสดุเหลือใช้ให้สามารถน าเข้าแข่งขันได้ 
   ถือเป็นสิทธ์ขาด  
๒. เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน /ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
รางวัล     
- นักเรียนผู้ชนะเลิศ  ๓  อันดับแรก จะได้รับทุนการศึกษาพร้อมประกาศนียบัตรของการได้รับรางวัล  

 - ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านและอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน 
 
หมายเหตุ   
๑. วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ทีต่้องใช้ในการท าเครื่องประดับ ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง เช่น ปลั๊กพ่วง      
ปืนกาว ไดร์เป่าผม ฯลฯ 
๒. วัสดุที่น ามาใช้ประกวดจะต้องไม่มีการจัดท ามาก่อนการแข่งขัน 
๓. ผู้จัดมีการจัดเตรียมจุดจ่ายไฟให้ในห้องแข่งขัน ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟมาเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๓๖/๔๒ 

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

การประกวดการท าเครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้ 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 

ที่อยู่........................................................................................................................................ ................ 

โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร..............................................................  

ขอส่งผูเ้ข้าแข่งขัน 

 มัธยมศึกษาตอนต้น     จ านวน ............. ทีม 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน ............. ทีม 

รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 

๑. มัธยมศึกษาตอนต้น           

ทีมที่ ๑    

      ๑. …………………………………………..………………………………………………………………………………………..... 

๒.………………………………………………………………….…………………………………………………………………..... 

๓.………………………………………………………………….…………………………………………………………………..... 

ทีมที่ ๒    

      ๑. …………………………………………..………………………………………………………………………………………..... 

๒.………………………………………………………………….…………………………………………………………………..... 

๓.………………………………………………………………….…………………………………………………………………..... 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม  

     ๑.................................................................................... โทร....................................... 

 ๒. ................................................................................... โทร....................................... 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๓๗/๔๒ 

๒. มัธยมศึกษาตอนปลาย  

ทีมที่ ๑    

      ๑. …………………………………………..………………………………………………………………………………………..... 

๒.………………………………………………………………….…………………………………………………………………..... 

๓.………………………………………………………………….…………………………………………………………………..... 

ทีมที่ ๒    

      ๑. …………………………………………..………………………………………………………………………………………..... 

๒.………………………………………………………………….…………………………………………………………………..... 

๓.………………………………………………………………….…………………………………………………………………..... 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม  

     ๑.................................................................................... โทร....................................... 

 ๒. ................................................................................... โทร....................................... 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................. .................. โทร....................................... 
 
หมายเหต ุ
๑. ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือทางโทรสาร
หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐๓๙-๓๑๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดทีี ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขนั 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 

๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday


 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๓๘/๔๒ 

๑๓. การแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทางธรณีวิทยา 
(ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล ต่อ ๓๕๑๓ และ ๐๘๖๕๗๕๕๕๗๗ ) 

คุณสมบัติผู้แข่งขัน  นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)   
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔ - ม.๖)   

ลักษณะการแข่งขัน  รายบุคคล 
ระดับการแข่งขัน   ๒  ระดับ ได้แก่ 

     - มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑ - ม.๓) โรงเรียนละไม่เกิน ๓ คน 
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔ - ม.๖) โรงเรียนละไม่เกิน ๓ คน 

การแข่งขัน   แข่งขันตอบปัญหา ๑.๐๐ ชั่วโมง  
- เนื้อหาตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ และความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับส่วนประกอบของโลกหิน แร่ และการอนุรักษ์ดิน น้ า และ
การอนุรักษ์ การเปลี่ยนแปลงทางธรณี สินแร่ การถลุงแร่ และแร่
รัตนชาติ คิดเป็น ๘๐% ของคะแนนทั้งหมด 
- ความรู้รอบตัว คิดเป็น ๒๐% ของคะแนนทั้งหมด 

รายงานตัวแข่งขัน  ก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที ณ สถานที่แข่งขัน 
เวลาแข่งขัน   วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  

๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.   ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     ๑๐.๑๕ - ๑๑.๑๕ น. ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สถานที่แข่งขัน   ห้อง IT ๔๐๓/๔๐๕ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประกาศผลการแข่งขัน   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน /ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
รางวัล    ผู้ชนะเลิศ  ๓  อันดับแรกจะได้รับทุนการศึกษา พร้อม 
                                          ประกาศนียบัตร 

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมจะได้รับประกาศนียบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๓๙/๔๒ 

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
การแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทางธรณีวิทยา  

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 

ที่อยู่........................................................................................................................................................  

โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร............................................ .................. 

ขอส่งผูเ้ข้าแข่งขัน 

 มัธยมศึกษาตอนต้น      มัธยมศึกษาตอนปลาย   

รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 

๑. มัธยมศึกษาตอนต้น           

      ๑. …………………………………………..………………………………………………………………………………………..... 

๒.………………………………………………………………….…………………………………………………………………..... 

 ๓.………………………………………………………………….…………………………………………………………………..... 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม  

     ๑.................................................................................... โทร....................................... 

 ๒. ................................................................................... โทร....................................... 

๒. มัธยมศึกษาตอนปลาย           

      ๑. …………………………………………..………………………………………………………………………………………..... 

๒.………………………………………………………………….…………………………………………………………………..... 

 ๓.………………………………………………………………….…………………………………………………………………..... 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม  

     ๑.................................................................................... โทร....................................... 

 ๒. ................................................................................... โทร....................................... 
หมายเหต ุ
๑. ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือทางโทรสาร
หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐๓๙-๓๑๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดทีี ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขนั 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 

๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล  

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday


 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๔๐/๔๒ 

๑๔. การประกวดการจัดบอร์ดความรู้โครงการเยาวชนคนเก่ง 
(ผู้รับผิดชอบ: คุณพิมพ์ปวีน์ เริงเกษตรกิจ; ๐๘๑-๘๖๘๑๓๑๖) 

คุณสมบัติผู้แข่งขัน นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)   
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)   
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)   

ลักษณะการแข่งขัน ทีมละไม่เกิน ๓ คน  
ระดับการแข่งขัน  ๓  ระดับ ได้แก่ 
   - ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) โรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม 

- มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-ม.๓)  โรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม 
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)  โรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม 
การแข่งขัน - จัดบอร์ดความรู้ หัวข้อ “ขยะทะเล (Marine Debris)” 

- เป็นบอร์ดแบบตัดปะ ไม่ใช่โปสเตอร์แบบพิมพ์แผ่นเดียวทั้งแผ่น 
- ไม่จ ากัดวัสดุในการจัดท าบอร์ด แต่วัสดุที่จัดบนพื้นบอร์ดควรมีความ 
คงทนสามารถจัดแสดงได้ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน  
- เนื้อหาและวัสดุที่ใช้ประกอบต้องอยู่ภายในกรอบบอร์ดไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ ๗๐  
- บอร์ดที่จัดเตรียมไว้ให้มีพ้ืนส าหรับจัดบอร์ด กว้าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว 
๑๒๐ เซนติเมตร   
- วัสดุที่ใช้ติดกับพ้ืนบอร์ดควรเป็นเทปกาวหน้าเดียว  

รายงานตัวแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที ณ สถานที่แข่งขัน 
เวลาแข่งขัน  วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา   แข่งขัน  ๒.๓๐ ชั่วโมง 

          ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น 
             ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สถานที่แข่งขัน  อาคารเอนกประสงค์ ๑ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล 
เกณฑ์การตัดสิน  - ชื่อเรื่องและเนื้อหาต้องมีความสัมพันธ์กัน  

    - เนื้อหามีสาระน่าสนใจ   
- ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์  

ประกาศผลการแข่งขัน  เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน / ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
รางวัล   ผู้ชนะเลิศ  ๓  อันดับแรก  จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร 

    ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตร 
หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดแข่งขันจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง  มหาวิทยาลัยจัดเตรียมบอร์ดให้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๔๑/๔๒ 

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด 

งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

การจัดบอร์ดความรู้โครงการเยาวชนคนเก่ง 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 

ที่อยู่........................................................................................................................................................  

โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร..............................................................  

ขอส่งผูเ้ข้าแข่งขัน 

ขอส่งผูเ้ข้าแข่งขัน 

 ประถมศึกษาตอนปลาย        จ านวน ....................... ทมี 

 มัธยมศึกษาตอนต้น           จ านวน ....................... ทีม 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย        จ านวน ....................... ทีม 

รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 

๑. ประถมศึกษาตอนปลาย   

ทีมที่ ๑         ๑. ……………………………………………………………………………………………........ 

           ๒. ……………………………………………………………………………………………........ 

        ๓. ……………………………………………………………………………………………........ 

  ทีมที่ ๒         ๑. ………………………………………………………………………………………………..... 

           ๒. ………………………………………………………………………………………………..... 

        ๓. ……………………………………………………………………………………………........ 

อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร....................................... 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร.......................................  

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน หน้า ๔๒/๔๒ 

๒. มัธยมศึกษาตอนต้น           

กลุ่มท่ี ๑         ๑. …………………………………………………………………………………………………..... 

            ๒. …………………………………………………………………………………………………..... 

                                        ๓. ……………………………………………………………………………………………........ 

  กลุ่มท่ี ๒         ๑. ………………………………………………………………………………………………….... 

            ๒. …………………………………………………………………………………………………..... 

                                        ๓. ……………………………………………………………………………………………........ 

อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร....................................... 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................... โทร.......................................  

๓. มัธยมศึกษาตอนปลาย  

  ทีมที่ ๑         ๑. ………………………………………………………………………………………………..... 

           ๒. ………………………………………………………………………………………………..... 

                                       ๓. ……………………………………………………………………………………………........ 

  ทีมที่ ๒         ๑. ………………………………………………………………………………………………….... 

                    ๒. ………………………………………………………………………………………………..... 

                                       ๓. ……………………………………………………………………………………………........ 

อาจารย์ผู้ควบคุม ..................................................... .............................. โทร....................................... 

 อาจารย์ผู้ควบคุม .................................................................. ................. โทร....................................... 

 
หมายเหต ุ
๑. ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือทางโทรสาร
หมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐๓๙-๓๑๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดทีี ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขนั 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 

๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือท่ีชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล 
 
 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday

