
 
 

ตารางกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565   
 “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG” 

17-19 สิงหาคม 2565 
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ต าบลถ  าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน หอประชุมวิธานสันต ิ
09.00-10.00 น. พิธีเปิด โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร  

รองอธิการบดีประจ าวทิยาเขตนครศรีธรรมราช 

10.00-12.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเชื่อมโยงการศึกษาในอนาคตกับ BCG Model” 
โดยอาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อ านวยการฝา่ยอาวุโสฝา่ยวิชาการ หลักสูตรและ
สื่อการเรียนรู้ ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม 

หอประชุมวิธานสันต ิ

09.00-16.00 น. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ       
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น          
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  

อาคาร 9  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรง เป็น  “พระบิดา                 
แห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”   
นิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
“เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG” 

10.00-16.00 น. การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ตามแนวทาง BCG 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อาคาร 9 ชั้น 2  
ห้อง Co-working space  

10.00-16.00 น. การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922  

09.00-12.00 น. การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา (ป4.-ป.6) มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 
9210 อาคาร 9 ชั้น 2 

13.00-15.00 น. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เวทีลานกิจกรรม ชั้น 1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

13.00-15.00 น. การเขียนค าศัพท์ภาษาจีน 
ระดับประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 951 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 
 



 
 

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 
วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน อาคาร 9  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

09.00-10.00 น. พิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ ๔  

อาคาร 9 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

09.00-16.00 น. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ             
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น           
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรง เป็น  “พระบิดา                    
แห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”   
นิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
“เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG” 

09.00-16.00 น. การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อาคาร 9 ชั้น 2  
ห้อง Co-working space  

09.00-12.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 923   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

09.00-12.00 น. การคัดลายมือภาษาจีน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

09.00-12.00 น. การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 

09.00-12.00 น. การแข่งขันการสร้างโฮมเพจ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

อาคาร 9  ช้ัน 4 ห้อง 942 (CS3) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

13.00-16.00 น. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) 

อาคาร 9  ช้ัน 4 ห้อง 941 (CS2) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

13.00-16.00 น. การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เวทีลานกิจกรรม ชั้น 1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 
วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน อาคาร 9  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

09.00-16.00 น. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ             
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น          
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  

อาคาร 9 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิ
พลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยี
ของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”   
นิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
“เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG” 

09.00-12.00 น. การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ “การประดิษฐ์ฐานวางของจาก
กระดาษ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

อาคาร 9  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

09.00-12.00 น. การประกวดแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
“การประกวดชุดรีไซเคิล” 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

เวทีลานกิจกรรม อาคาร 9 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

10.00-11.00 น. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

-ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ห้อง 938 อาคาร 9 ชั้น 3 
-ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ห้อง 942 (CS3) อาคาร 9 ชั้น 4 
-ทักษะด้านการแพทย์แผนไทย ห้อง 937 อาคาร 9 ชั้น 3 
-ทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้อง 929 อาคาร 9 ชั้น 2 

อาคาร 9  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หมายเหตุ: 13.00-14.00 น. มอบรางวัลและเกียรติบัตร (รายการแข่งขันรอบเช้า)  
             16.00-17.00 น. มอบรางวัลและเกียรติบัตร (รายการแข่งขันรอบบ่าย) 

ตารางการอบรมหลักสูตรระยะสั น 
วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม สถานที่ 

18 ส.ค. 2565 13.00-15.00 น. การฆ่าเชื้อไตรโคเดอร์ม่าและการใช้ประโยชน์ 
โดย ผศ.ดร.อังคณา ใสเก้ือ และคณะ 

อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 9311 

19 ส.ค. 2565 09.00-12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการใชง้าน Microsoft Office 365 
Education เพื่อสนับสนนุการเรียนการสอน 
โดย อาจารย์กลิน่สุคนท์ นิ่มกาญจนา และคณะ 

อาคาร 9 ชั้น 4  
ห้อง 942 (CS3)  
ห้อง 943 (CS1) 

 


