กาหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมภิ าค ประจาปี 2561

กาหนดการจัดงานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมภิ าค ประจาปี 2561

วันที่ 16 -18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พืน้ ทีท่ งุ่ กะโล่

วันที่ 16 -18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พืน้ ทีท่ งุ่ กะโล่

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

วันที่ 16 สิงหาคม 2561
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 (ต่อ)
08.30 น.- ท่านผูม้ ีเกียรติ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกัน
09.00 น.- การแข่งขัน E-Sport Challenge มัธยมศึกษาตอนต้น
ณ พิธีเปิด (เวทีกลางชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี GAB)
(ห้อง GAB 204, 205 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
09.00 น.- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน/
- การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ (IT Genius)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กล่าวเปิดงาน/ การแสดงพิธีเปิด
(ห้อง GAB 207, 208, 209 และห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
09.30 น.- การแข่งขันการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป The Geometer’s Sketchpad
- การอบรมการตรวจสอบ บารุงรักษาและการต่อระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
(ห้อง GAB 301, 320 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
พลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น (ณ อาคารศูนย์วิจัยพลังงานฯ)
- การแข่งขันตอบปัญหาทางเคมี (ห้องสโลป ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยพลังงานฯ)
10.00 น.- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมกาจัดศัตรูพืชโดยชีววิธ”ี รอบที่ 2
- การประกวดและฝึกปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
(ห้อง GAB 108 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
(ห้อง GAB 115 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
13.00 น.- การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร-ขนมจากวัตถุดิบในท้องถิ่น (ภาคบ่าย)
- การแข่งขันเกมส์ทางคอมพิวเตอร์ ROV (เวทีกลาง ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
(ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
13.00 น.- การประกวดและฝึกปฏิบัติการจัดสวนถาด
- การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ (IT Genius) (รอบตัดสิน)
(ห้อง GAB 115 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
(ห้อง GAB 207, 208, 209 และห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
- การแข่งขันตอบปัญหาทางเคมี (ห้องสโลป ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยพลังงานฯ) (ต่อ)
- การแข่งขัน E-Sport Challenge มัธยมศึกษาตอนต้น (ต่อ)
- การแข่งขันเกมส์ทางคอมพิวเตอร์ (เวทีกลาง ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
(ห้อง GAB 204, 205 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ) (ต่อ)
- การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยีอาหาร-ขนมจากวัตถุดิบในท้องถิ่น (ภาคบ่าย)
14.00 น.- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมกาจัดศัตรูพืชโดยชีววิธ”ี รอบที่ 3
(ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
(ห้อง GAB 108 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
14.00 น.- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมกาจัดศัตรูพืชโดยชีววิธ”ี รอบที่ 1
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
(ห้อง GAB 108 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
09.00 น.- บุคลากรพร้อมกัน ณ เวที (เวทีชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
– อธิการบดี ประกอบพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
08.00 น.– การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
- การแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั /
(ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
พิธีมอบรางวัลวิจัยดีเด่น ปี 2560
09.00 น.- การแข่งขันเกมส์ทางคอมพิวเตอร์ ROV (เวทีกลาง ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
- การแข่งขันเกมส์คอมพิวเตอร์ ROV โดย บริษัท ทรู คอมเปอร์เรชั่น
- การแข่งขันทักษะภาษาซี (ห้อง GAB 301, 320 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ฯ)
- การแข่งขัน E-Sport Challenge มัธยมศึกษาตอนปลาย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร-ขนมจากวัตถุดิบในท้องถิ่น (ภาคเช้า)
(ห้อง GAB 204, 205 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
(ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
- เกมส์ฝึกสมอง ประลองปัญญา (ห้อง GAB 115)
- การแข่งขันทักษะ URU Network Champion ด้านสายสัญญาณเครือข่าย- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Internet of Things (IOT)
คอมพิวเตอร์ (Cabling 2018) (ห้อง GAB 320 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
(ห้อง GAB 320 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
- เกมส์ฝึกสมองประลองปัญญา (ห้อง GAB 115)
13.00 น. - การแข่งขัน E-Sport Challenge มัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)
(ห้อง GAB 204, 205 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ)

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2561
วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561

พ

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

บกับนิทรรศการและกิจกรรมทีน่ า่ สนใจ
ตลอดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ พื้นทีท่ ุ่งกะโล่ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อาคารศูนย์วิจัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม, อาคารสาธารณสุขศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2561
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติดว้ ยเทคโนโลยี สูว่ ถิ แี ห่งนวัตกรรม”

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561

 กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ สิง่ แวดล้อม และเกษตรศาสตร์
 นิทรรศการมีชีวิตและการสาธิตด้านเทคโนโลยีทางเกษตรและการแปรรูป/
นิทรรศการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน/
นิทรรศการมหัศจรรย์พฤกษาเคมีบาบัดโรค/ นิทรรศการไบโอ ซาฟารี (Bio Safari)

 กิจกรรมด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เกมส์การคิดและกิจกรรมแสดงทักษะทางคณิตศาสตร์/ นิทรรศการสื่อ
และผลงานของนักศึกษาด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/
กิจกรรมการตอบคาถามชิงรางวัลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/
เกมส์ ROV/นิทรรศการวิทยาศาสตร์ก้าวไกล ด้วยทักษะทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี/
บิงโกแสนสนุก

 กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

 นิทรรศการตรวจร่างกายและให้ความรู้ในการออกกาลังกายเพื่อลดภาวะ
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค Noncommunicable diseases/นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผู้สูงอายุ/ การตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ผักและผลไม้/ การนวดแผนไทย นวดตัวและ
นวดฝ่าเท้า/ การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Basic CPR)/ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทาง
สุขภาพ/ นิทรรศการขนมจากวัตถุดิบในท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ พืน้ ทีท่ งุ่ กะโล่

