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 กําหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวทิยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2560 
วันพุธท่ี 16 สิงหาคม 2560 

ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัรอ้ยเอ็ด 
เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานทีล่งทะเบียน สถานทีจั่ดกิจกรรม 

08.00-09.00 น. ลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม อ.ดร.จตุพร หงส์ทองคํา 
โทร. 08-9843-3721 

>ด้านหน้า หอประชุม ๖๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ    
>ด้านหน้า อาคาร ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ    

 

09.00-09.30 น. พิธเีปิดงานสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจําปี 2560 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

เวทีกลาง                                                    
หอประชุม  ๖๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ            

09.30 น.เป็นตน้ไป การประกวด                   
Miss RERU Recycle 
2017  
- บุคคลท่ัวไป 

อ.สุธัญญา กฤตาคม 
โทร. 08-6556-1995  

ด้านหน้า หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
 

09.30 น.เป็นตน้ไป การประกวดโครงงานทาง
วิทยาศาสตร ์
- โครงงานประเภทสํารวจ     
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

อ.ก้องเกียรติ สุขเกษม 
โทร. 09-8105-0668 

>ด้านหน้า อาคาร ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ    
 

ช้ัน 1                     
อาคาร                    
บรรณราชนครินทร์ 

 - โครงงานประเภทสํารวจ     
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผศ.ดร.สุรชัย รตันสุข 
โทร. 08-1790-1803
  

>ด้านหน้า อาคาร ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ    

ช้ัน 1                     
อาคาร                    
บรรณราชนครินทร์ 

 - โครงงานประเภททดลอง    
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

อ.ดร.ธนัย สุรศิลป์ 
โทร. 08-6979-4225
  

>ด้านหน้า อาคาร ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ    

ช้ัน 1                     
อาคาร                    
บรรณราชนครินทร์ 

 - โครงงานประเภททดลอง    
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อ.ดร.อุไรวรรณ ศรีพนา 
โทร. 09-1867-8062
  

>ด้านหน้า อาคาร ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ    
 

ช้ัน 1                     
อาคาร                    
บรรณราชนครินทร์ 

09.30 น.เป็นตน้ไป การประกวดสิง่ประดิษฐ์
และนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี  
- บุคลทั่วไป 

อ.ดร.ธีรศาสตร์ คณาศร ี
โทร. 09-5663-2774 

>ด้านหน้า อาคาร ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ    
 

ช้ัน 1                     
อาคาร                    
บรรณราชนครินทร์ 

09.30 น.เป็นตน้ไป การแข่งขนัจรวดขวดน้ํา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น  
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อ.ปฐมพงศ์ ชนะนิล 
โทร. 08-5764-9847 

สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัย 
 

สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัย 
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เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานทีล่งทะเบียน สถานทีจั่ดกิจกรรม 
15.00-16.30 น. มอบรางวัล  

 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

เวทีกลาง                                                    
หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ              

09.00-16.00 น. 
 

จัดแสดงนิทรรศการ            
>เทิดพระเกียรติ ร.4 
>เทิดพระเกียรติ ร.9 
>คณะ/สาขาวิชา/หน่วยงาน 
>หน่วยงานภายนอก 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 

หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

 

09.00-16.00 น. การออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้ประกอบการภายนอก  

ลานอเนกประสงค์ด้านข้าง                  
หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

 
กําหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวทิยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2560 

วันพฤหัสบดท่ีี 17 สิงหาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัรอ้ยเอ็ด 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานทีล่งทะเบียน สถานทีจั่ดกิจกรรม 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม อ.ดร.จตุพร หงส์ทองคํา 

โทร. 08-9843-3721 
>ด้านหน้า หอประชุม ๖๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ    
>ด้านหน้า อาคาร ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ    

 

09.30 น.เป็นตน้ไป การแข่งขนัเดาะบอล 
- มัธยมศึกษาตอนต้น  
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อ.ดร.กฤษธชัย สารกุล 
โทร. 09-5672-9876 

ด้านหน้า หอประชุม ๖๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ    
 

เวทีกลาง หอประชุม 
๖๐ พรรษา              
มหาวชิราลงกรณ       

09.30 น.เป็นตน้ไป การประกวดจัดสวนถาด 
- มัธยมศึกษาตอนต้น  
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อ.ดร.ชัญญรินทร์ สมพร 
โทร. 08-1879-8945 

ด้านหน้า หอประชุม ๖๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ    

ด้านหน้า หอประชุม 
๖๐ พรรษา              
มหาวชิราลงกรณ       

09.30 น.เป็นตน้ไป การแข่งขนัตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์  
- มัธยมศึกษาตอนต้น  
  (ภาคภาษาไทย) 

อ.ดร.เกษร เมรัตน์ 
โทร. 08-7215-0717 
 

>ด้านหน้า อาคาร ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ    
 

ห้องประชุม        
รองศาสตราจารย์   
ดร.ทองคูณ              
หงส์พันธ์  ๑            
อาคาร ๕๐ พรรษา     
มหาวชิราลงกรณ     

การแข่งขนัตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์  
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  
  (ภาคภาษาไทย) 

อ.ดร.สรรเพชญ นิลผาย   
โทร. 08-1927-7626 

>ด้านหน้า อาคาร ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ    

ห้องประชุม        
รองศาสตราจารย์   
ดร.ทองคูณ              
หงส์พันธ์  ๒            
อาคาร ๕๐ พรรษา     
มหาวชิราลงกรณ 
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เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานทีล่งทะเบียน สถานทีจั่ดกิจกรรม 
การแข่งขนัตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์  
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  
  (ภาคภาษาอังกฤษ)  

ผศ.ดร.สุรชัย  รัตนสุข 
โทร. 08-1790-1803
  

>ด้านหน้า อาคาร ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ    

ห้องประชุม        
รองศาสตราจารย์   
ดร.ทองคูณ              
หงส์พันธ์  ๓            
อาคาร ๕๐ พรรษา     
มหาวชิราลงกรณ 

09.30 น.เป็นตน้ไป การแข่งขนัวาดภาพ 
- มัธยมศึกษาตอนต้น  
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อ.รชยา พรมวงศ์ 
โทร. 08-1866-8148 

>หน้าห้องเรียน ๑๖๐๔, 
๑๖๐๕ และ ๑๖๐๖          
อาคาร ๕๐ พรรษา  
มหาวชิราลงกรณ             
 

ห้องเรียน ๑๖๐๔, 
๑๖๐๕ และ ๑๖๐๖    
อาคาร ๕๐ พรรษา     
มหาวชิราลงกรณ 

09.30 น.เป็นตน้ไป การแข่งขนัเครื่องบินวิทยุ
บังคับ 4 Chanel 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อ.ยุทธพันธ์ คําวัน 
โทร. 08-1964-9889 

สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัย 
 

สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัย 

15.00-16.30 น. มอบรางวัล  
พิธีปิดงานวันวิทยาศาสตร์    

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

เวทีกลาง                                                    
หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ              

09.00-16.00 น. 
 

จัดแสดงนิทรรศการ            
>เทิดพระเกียรติ ร.4 
>เทิดพระเกียรติ ร.9 
>คณะ/สาขาวิชา/หน่วยงาน 
>หน่วยงานภายนอก 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 

หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

 

09.00-16.00 น. การออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้ประกอบการภายนอก  

ลานอเนกประสงค์ด้านข้าง                  
หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

 
กองอํานวยการ : หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
รับรางวัล   : เวทีกลาง หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 

กําหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวทิยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2560 
วันศุกร์ท่ี 18 สิงหาคม 2560 

ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัรอ้ยเอ็ด 
เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานทีล่งทะเบียน สถานทีจั่ดกิจกรรม 

08.00-16.00 น. พิธีถวายราชสักการะพระบรม
รูป พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที ่4) 

พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

 


