
  
 
 
 
 
 

 
 
 

ตารางกิจกรรม  
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/นิทรรศการ สถานที่  
กิจกรรมการแข่งขันทักษะ ระดับประถมศึกษา   

 
 

18 ส.ค. 2562 
 

พิธีถวายสักการะพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย 
รัชกาลที่ 4 

ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 อาคาร SC1 

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ห้อง SC1346 SC1347 SC1349 ชั้น 3 อาคาร SC1 
การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์  ห้อง SC1530 และ SC1531 ชั้น 5 อาคาร SC1 
การแข่งขันวาดภาพจนิตนาการทาง
วิทยาศาสตร์   

ห้อง SC1218 ชั้น 2 อาคาร SC1 

การแข่งขันสิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรมของ
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร SC1  

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เวทีกิจกรรมกลาง ชั้น 1 อาคาร SC 2 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย   

19 ส.ค. 2562 พิธีเปิดงาน  
โดย นายปฐม  สวรรค์ปัญญาเลศิ   
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

เวทีกิจกรรมกลาง ชั้น 1 อาคาร SC 2 
เวลา 09.00 – 09.30 น.  

 

เวลา 09.30 – 10.30 น.   เยี่ยมชมนิทรรศการ 
โดย นายปฐม  สวรรค์ปัญญาเลศิ   

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   

อาคารวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 

19 ส.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันทักษะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  MF 1200  ชั้น 2 อาคารเรียนรวม  
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์   SC 2226 SC2207 ชั้น 2 อาคาร SC2 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร SC1 (หน้าลิฟท์)  
กิจกรรมการแข่งขันทักษะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์   MF 2200 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม  
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์   SC1346 ชั้น 3 อาคาร SC1 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  SC1218 ชั้น 2 อาคาร SC1 
การแข่งขันการพูดทางวทิยาศาสตร์ เวทีกิจกรรมกลาง ชั้น 1 อาคาร SC 2 

ห้องเก็บตัว SC2218 และ SC2219 ชั้น 2 อาคาร SC2 
การแข่งขันตอบปัญหาดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดบัมัธยมศึกษา  

SC1221 ชั้น 2 อาคาร SC1 

การแข่งขัน E-Sport SC1220 ชั้น 2 อาคาร SC1 
 

หมายเหตุ : สถานที่อาจมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม กรุณาตรวจสอบสถานที่แข่งขันกอ่นวันแข่งขัน  
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นิทรรศการและผลงานทางวิชาการ จากสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 
 

สาขาวิชา / กิจกรรม  
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ : Plearn @CSIT  

 ถังขยะอัจฉริยะ 
 AR Book  
 Kids Club  

เคมี : ห้องทดลองเคมี  
ชีววิทยา : Tissue culture 
ฟิสิกส์  : รอบรู้เรื่องเซลล์แสงอาทิตย์ (Overall with Solar cell)  

 การแข่งขันบูมเมอแรง (Boomerang) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)   

คณิตศาสตร์และสถิติ : การจ าลองแบบ (Simulation)  
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน :   

 กิจกรรมทางด้านฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 
และไมโครโปรเซสเซอร์ อาทิ AR การดูดาว หรือ ศึกษาแผนที่ดาว การสร้างหุ่นยนต์  
การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เพื่องานวิจัย Mini Project ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

 ผลงานและนวัตกรรมจากการเรียนการสอน 
 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ระดับมัธยมศึกษา ประจ าปี 2562 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม : การจัดการขยะ  
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ : นิทรรศการเทิดพระเกียรติ  
นิทรรศการโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ  

 

นิทรรศการกลาง คณะวิทยาศาสตร์  
 

วัน เดือน ปี                              กิจกรรม  
18 – 20  ส.ค. 2562 นิทรรศการโครงการ GLOBE STEM  

โดย อ.ดร.นันทิดา  สุธรรมวงศ์  และคณะ  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร SC 2   

18 – 20 ส.ค. 2562 ผลงานและรางวัลเกียรติยศ นิสิตและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์  
ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร SC2   

18 – 20 ส.ค. 2562 นิทรรศการ “บริการวิชาการเพ่ือชุมชนโดยใช้วิทยาศาสตร์”  
โดย อ.ดร.นิรมล  จันทรชาติ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร SC1 

18 – 20 ส.ค. 2562  นิทรรศการหน่วยวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  
ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร SC2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สแกนดูรายละเอยีดงานสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ 
 

 
https://mis.sci.tsu.ac.th/sciweek 

 
เว็ปไซต์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 
 


