
กำหนดการประชุมวิชาการนักเรียนในโครงการ 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 12 

ณ โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
วันที่ 25 – 27  กันยายน 2563 

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 (เสื้อพละศึกษาหรือเสื้อโปโล  กางเกงขายาวตามฟอร์มของโรงเรียน  รองเท้าผ้าใบ) 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน 
- ครูและนักเรียนตรวจสอบรายชื่อ 
- รับเอกสารสูจิบัตร กระเป๋า รูปเล่มบทคัดย่อ ตารางนำเสนอโครงงาน 
และเสื้อค่ายประชุมวิชาการ 
- ส่งธงพร้อมนำขึ้นติดตั้งบนเวทีและแผ่น CD เพลงมาร์ชของโรงเรียน
ตนเอง 1 แผ่น  
- นักเรียนที่เข้าร่วมงานจ่ายค่าลงทะเบียนกิจกรรมสำหรับครูและนักเรียน 
1,500 บาท/คน  พร้อมรับเบรคเช้า 
- โรงเรียนที่เข้าร่วมงานรับเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือไว้ใช้ในการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 3 เส้นทาง โรงเรียนละ 1,000 บาท พร้อมยื่นเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

หอประชุมสาเกต 
(ศูนย์ประสานการจัดงาน) 
โรงเรียนสตรีศึกษา 

09.00-10.30 น. พิธีเปิด กำหนดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่  12 
- แขกผู้มีเกียรติ/ผู้บริหารโรงเรียน/คณะครู/ตัวแทนนักเรียน พร้อมกันที่
บริเวณงาน 
- ชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนสตรีศึกษา 
- ประธานเครือข่ายเพื่อพัฒนาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์         
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกล่าวสุนทรพจน์ และต้อนรับ 
ท่านประธานในพิธี   ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สพฐ. และแขกผู้มีเกียรติ 
- นายศิริ  ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา  ประธานการจัดงาน   
กล่าวรายงาน 
- ประธานในพิธี ดร.อดุลย์ศักดิ์  บุญอเนก  ท่านผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  27 กล่าวเปิดงาน และ 
1. มอบโล่สำหรับผู้เกษียณอายุราชการที่มีคุณูปการต่อโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 
2. มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ตัวแทนโรงเรียนในเครือข่าย ,        
ผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 32 โรงเรียน 
- การแสดงพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ 

หอประชุมสาเกต 
(ศูนย์ประสานการจัดงาน) 
โรงเรียนสตรีศึกษา 



10.30-11.20 น. - การบรรยายพิเศษ จากผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ ดร.ภูริวรรษ  คำอ้ายกาวิน 
- มอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิจาก สพฐ. และ สสวท. 

หอประชุมสาเกต 
(ศูนย์ประสานการจัดงาน) 
โรงเรียนสตรีศึกษา 

11.20-12.00 น. นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษที่ได้รับคัดเลือกไปงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน 
(ISSI) จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม 

หอประชุมสาเกต 
(ศูนย์ประสานการจัดงาน) 
โรงเรียนสตรีศึกษา 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหารหอประชุม   
สาเกต 

13.00-13.45 น. รับฟังเส้นทาง แนะนำแหล่งเรียนรู้  และชี้แจงการเดินทาง หอประชุมสาเกต 
(ศูนย์ประสานการจัดงาน) 
โรงเรียนสตรีศึกษา 

13.45-17.00 น. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทัศนศึกษา 2 เส้นทาง (รับเบรกบ่าย) เดินทางกลับที่พัก
โดยสวัสดิภาพ 

แหล่งทัศนศึกษาในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

18.00-22.00 น. รับประทานอาหารเย็น  (นันทนาการ) ห้องอาหารหอประชุม   
สาเกต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 (ชุดนักเรียน) 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

07.00-08.30 น. กิจกรรมวิพากษ์โครงงานพร้อมกันที่ห้องนำเสนอโครงงาน อาคาร 7 (อาคาร 101 ปี 
สตรีศึกษา) 

นักเรียนรายงานตัวที่ห้องนำเสนอโครงงาน อาคาร 7 
08.30-12.00 น. นำเสนอโครงงานนักเรียนโดยแบ่งแยกตามสาขาวิชาการนำเสนอโครงงาน 

และนักเรียนผู้นำเสนอมีห้องพักคู่ขนานในระหว่างรอลำดับการนำเสนอ 
อาคาร 7  

สาขาฟิสิกส์ และดาราศาสตร์  อาคาร 7 ห้อง 7302 
พักห้อง 7301 

สาขาเคมี  อาคาร 7 ห้อง 7304 
พักห้อง 7303 

สาขาชีววิทยา  อาคาร 7 ห้อง 7306 
พักห้อง 7305 

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 7 ห้อง 7308 
พักห้อง 7307 

สาขาคณิตศาสตร์ อาคาร 7 ห้อง 7402 
พักห้อง 7401 

สาขาคอมพิวเตอร์  อาคาร 7 ห้อง 7404 
พักห้อง 7405 

การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  อาคาร 7 ห้อง 7408 
พักห้อง 7409 

การนำเสนอโครงงานประเภทโปสเตอร์ทุกสาขาวิชา หอประชุมไทรทอง 
10.30-11.00 น. เบรกเช้า อาคารพลศึกษา 1-2 
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน อาคารพลศึกษา 1-2 
13.00-17.00 น. นำเสนอผลงานภาคบ่าย (ต่อ) อาคาร 7  

ตามผังการแข่งขัน 
17.00-18.00 น. ตัวแทนโรงเรียนรับไวนิลโปสเตอร์โครงงานคืน หอประชุมไทรทอง 
18.00-22.00 น. รับประทานอาหารเย็น หอประชุมสาเกต 

(ศูนย์ประสานการจัดงาน) 
โรงเรียนสตรีศึกษา 

* กำหนดนักเรียนนำเสนอไม่เกิน 10 นาที กรรมการซักถามและให้ข้อเสนอแนะประมาณ 5 นาที รวมประมาณ         
15 นาที 

 

 

 

 



วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 (เสื้อค่ายวิชาการ  กางเกงสุภาพ  รองเท้าผ้าใบ) 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
08.00 – 09.00 น. - เตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมประกาศผลรางวัลการนำเสนอโครงงาน  พิธี

มอบธง และพิธีปิด 
- เดินทางไปหอประชุมสาเกต  พร้อมรับเบรกเช้า 
- ประกาศรายชื่อโครงงานที่ได้รับเหรียญทองในแต่ละประเภท  

หอประชุมสาเกต 
(ศูนย์ประสานการจัดงาน) 
โรงเรียนสตรีศึกษา 

09.00–10.30 น. - ประธานในพิธีปิด เดินทางมาถึงบริเวณงาน 
- นายศิริ  ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา  ประธานจัดงาน
กล่าวรายงานสรุปการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 12 
- ชมการแสดงพิธีปิดจากโรงเรียนสตรีศึกษา 
- ประกาศผลการแข่งขันและมอบเกียรติบัตรรางวัลการนำเสนอ
โปสเตอร์ยอดเยี่ยม (Poster Presentation Award) อันดับ 1-3  
6 สาขาวิชา 
- ประกาศผลการแข่งขันและมอบเกียรติบัตรรางวัลการนำเสนอแบบ
ปากเปล่ายอดเยี่ยม (Oral Presentation Award) อันดับ 1-3  
7 สาขาวิชา 

หอประชุมสาเกต 
(ศูนย์ประสานการจัดงาน) 
โรงเรียนสตรีศึกษา 

10.30–11.00 น. นำเสนอโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท oral presentation 
ภาคภาษาอังกฤษ 1 โครงงานและภาคภาษาไทย 1 โครงงาน 

หอประชุมสาเกต 
(ศูนย์ประสานการจัดงาน) 
โรงเรียนสตรีศึกษา 

11.00–12.30 น. กิจกรรมพิธีมอบธง และพิธีปิด 
- แขกผู้มีเกียรติ/ผู้บริหาร/คณะครู/นักเรียน/Staff พร้อมกันที่
หอประชุม 
- นายศิริ  ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา  รองผู้อำนวยการทุก
ฝ่าย  คณะกรรมการดำเนินการเชิญธงโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ขึ้นเวที 
- นายศักดาเดช  ทาซ้าย  ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนคร ประธาน
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวแสดงความรู้สึก  ขอบคุณ
คณะกรรมการจัดงานและรับธงจากผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา  
เพ่ือมอบต่อให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและคณะในการ
จัดเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่  13 ประจำปีการศึกษา  2564 
- ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  ซึ่งเป็นโรงเรียนเจ้าภาพครั้งที่ 
13 กล่าวแสดงความรู้สึกและแสดงวิสัยทัศน์ 
- ชมการแสดงการรับธงเจ้าภาพของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 
- ประธานในพิธีกล่าวปิดงาน 
- ถ่ายภาพร่วมกัน 
- เสร็จพิธี 

หอประชุมสาเกต 
(ศูนย์ประสานการจัดงาน) 
โรงเรียนสตรีศึกษา 



 

 
หมายเหตุ 1. ให้ทุกโรงเรียนนำธงประจำโรงเรียนมาในวันที่ 25 กันยายน 2563 

2. ให้ติดป้ายชื่อแขวนคอของนักเรียนทุกคน ตลอดการประชุม (แต่ละโรงเรียนนำมาเอง)  
3. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 2 เส้นทาง วันที่ 25 กันยายน 2563 

เส้นทางท่ี ชื่อเส้นทาง สถานที่ หมายเหตุ 
1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 
หอโหวดร้อยเอ็ด 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำร้อยเอ็ด 
 

2 อำเภอธวัชบุรี 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 
เพ่ือการศึกษาร้อยเอ็ด 

ระยะทาง  10 กิโลเมตร 

 

12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  รับเบรกบ่าย และเดินทางกลับโดย     
สวัสดิภาพ 

หอประชุมสาเกต 
(ศูนย์ประสานการจัดงาน) 
โรงเรียนสตรีศึกษา 


