
  
 

กำหนดการ 
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 

กิจกรรม เวลา สถานที่ 
นิทรรศการ 

-  นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรชีาสามารถด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ 
ทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวทิย
มหาราช 

-  นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 

-  นิทรรศการแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 
08:30 – 16:30 น. 

 

อาคารเทพ พงษ์พานิช 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเปิดบ้านแม่โจ้-แพร่ฯ (Open House) 
-  จัดแสดงผลงานของสาขาวิชาต่างๆ ทั้งระดับ ป.ตรี และ ป.โท 

 
08:30 – 16:30 น. 

อาคารเทพ พงษ์พานิช 

กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย 

-  ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันระดับ ม.ต้น 
-  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ตน้  

(ออนไลน)์ 
-  ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันระดับ ม.ปลาย 
-  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย 

(ออนไลน)์ 
-  ประกาศผลการตัดสนิ (ออนไลน์) 

 
 

08.30 - 09.00 น. 
09.00 - 12.00 น. 

 
12.30 - 13.00 น. 
13.00 - 16.00 น. 

 
18.00 น. 

ห้อง 208  
อาคารพลังแม่โจส้ามัคค ี
 

กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ (ประเภทยิงแม่น) 
ระดับ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย/อาชีวศึกษา 

-  ลงทะเบียน 
-  เร่ิมการแข่งขันทั้งระดับ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย 
-  พิธีมอบรางวัล 

 
 

08:30 – 09:00 น. 
09:00 – 16:00 น. 

16:30 น. 
 
 
 
 
 

สนามกีฬาทรงวฒุิ เพ็ชร
ประดับ  



กิจกรรมการแข่งขัน Science Show 
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย  

-  ลงทะเบียน 
-  การแข่งขันระดับ ม.ต้น (ออนไลน์) 
-  การแข่งขันระดับ ม.ปลาย (ออนไลน)์ 
-  ประกาศผลรางวัล 

 
 

8.30 – 09.00 น. 
09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 16.00 น. 
วันที่ 18 ส.ค. 2565 

ห้อง ST107 
อาคารกิตติพงษ์ วุฒจิำนงค์ 

กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย 
ระดับ ประถม 

-  ลงทะเบียน 
-  เร่ิมการแข่งขัน ระดับ ประถมศึกษา 
-  พิธีมอบรางวัล 

 
 

08:30 – 09:00 น. 
09:30 – 16:00 น. 

16:30 น. 

ศูนย์กีฬาในร่ม  

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 

กิจกรรม เวลา สถานที่ 
พิธีเปิด 

-  ลงทะเบียน 
-  พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

(รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตรไ์ทย 
-  พิธีเปิดงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค  

ประจำปี 2565 

 
08:00 – 09:00 น. 
09:00 – 10:00 น. 

 
10:00 – 12:00 น. 

ห้อง N104  
อาคารเทพ พงษ์พานิช 

นิทรรศการ 
-  นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรชีาสามารถด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ 
ทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวทิย
มหาราช 

-  นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 

-  นิทรรศการแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 
08:30 – 16:30 น. 

 

อาคารเทพ พงษ์พานิช 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเปิดบ้านแม่โจ้-แพร่ฯ (Open House) 
-  จัดแสดงผลงานของสาขาวิชาต่างๆ ทั้งระดับ ป.ตรี และ ป.โท 

 
08:30 – 16:30 น. 

อาคารเทพ พงษ์พานิช 

กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย 
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/อาชีวศึกษา 

-  ลงทะเบียน 
-  เร่ิมการแข่งขัน ระดับ ประถมศึกษา 
-  พิธีมอบรางวัล 

 
 

08:30 – 09:00 น. 
09:30 – 16:00 น. 

16:30 น. 
 
 
 

ศูนย์กีฬาในร่ม  



กิจกรรมการประกวดหนังสั้นวทิยาศาสตร์ 
ระดับ มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา 

-  ลงทะเบียน 
-  การแข่งขันระดับ มัธยมศึกษา (ออนไลน์) 
-  การแข่งขันระดับ อุดมศึกษา (ออนไลน)์ 
-  ประกาศผลรางวัล 

 
 

12.30 – 13.00 น. 
13.00 – 14.30 น. 
14.30 – 16.00 น. 

16.30 น. 

ห้อง N104  
อาคารเทพ พงษ์พานิช 

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 

กิจกรรม เวลา สถานที่ 
นิทรรศการ 

-  นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรชีาสามารถด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ 
ทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวทิย
มหาราช 

-  นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 

-  นิทรรศการแสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 
08:30 – 16:30 น. 

 

อาคารเทพ พงษ์พานิช 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมเปิดบ้านแม่โจ้-แพร่ฯ (Open House) 
-  จัดแสดงผลงานของสาขาวิชาต่างๆ ทั้งระดับ ป.ตรี และ ป.โท 

 
08:30 – 16:30 น. 

อาคารเทพ พงษ์พานิช 

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 

-  ลงทะเบียน 
-  การแข่งขันทั้งระดับ ม.ตน้ และ ม.ปลาย รอบคัดเลือก 
-  ประกาศรายชื่อและลงทะเบยีนโรงเรียนทีผ่่านเข้ารอบตัดสิน 
-  การแข่งขันรอบตัดสิน ระดบั ม.ต้น 
-  การแข่งขันรอบตัดสิน ระดบั ม.ปลาย 
-  พิธีมอบรางวัล 

 
 

08:00 – 08.20 น. 
08:30 – 09.30 น. 

10.30 น. 
11.00 – 12.30 น. 
13.30 – 15.00 น. 

15:30 น. 

ห้อง N104  
อาคารเทพ พงษ์พานิช 

กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์  
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 

-  ลงทะเบียน 
-  เร่ิมการแข่งขัน 
-  พิธีมอบรางวัล 

 
 

08:30 – 09:00 น. 
09:00 – 16:00 น. 

16:30 น. 

ห้อง 302/2 และ 303/2 
อาคารพลังแม่โจส้ามัคค ี

 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


