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รายละเอียดกิจกรรม 
“Open House…Open Opportunity  Green Agriculture – Green University 

โอกาสของคนทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต” 
(งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560) 

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก 

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

ก าหนดการ 

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 
 เวลา 09.00-09.30 น. พิธีเปิด 
 เวลา 09.30-16.00 น. ชมนิทรรศการแนะน ามหาวิทยาลัย  

นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์) 

การแข่งขันทักษะของนักเรียน  
นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร  
การน าเสนอองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย  
เยี่ยมชมกิจกรรมโรงสีข้าว มทร.ล้านนา พิษณุโลก  
เยี่ยมชมโรงเรือนปลูกแตงเทศ (เมล่อน) และฟาร์ม Organic Community  
-------------------------------------------------------------- 

รายการนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
 

1.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 เทคโนโลยีที่จ าเป็นในยุคปัจจุบัน 
 ล้วงคอมตอบค าถาม 
 ดอกฟ้าทะลุโลกา 
 อ่านฉัน อ่านเธอ ด้วย QR Code 
 ต้องถูกและไว 
 คณะเราหรรษา 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 นิทรรศการศูนย์ภาษา 
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2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

พืชศาสตร์ 
 นิทรรศการทางดินและปุ๋ย 
 นิทรรศการการขยายพันธุ์พืช 
 นิทรรศการวิทยาการเมล็ดพันธุ์ 
 นิทรรศการพืชเศรษฐกิจ 

สัตวศาสตร์ 
 การฟักไข่สัตว์ปีก 
 ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 
 โครงกระดูกสัตว์ 
 ฟาร์มไก่ไข่ปลอดภัย 
 ฟาร์มสุกรปล่อยแปลง 

ประมง 
 นิทรรศการปลาสวยงาม 
 นิทรรศการปลาไทย 

เครื่องจักรกลเกษตร 
 นิทรรศการเครื่องจักรกลทาง

การเกษตร 
 โรงเรือนการให้น  าพืชอัตโนมัติ 
 เครื่องตีฟองอากาศ 
 นิทรรศการศูนย์เทคโนโลยี

นวัตกรรม Smart Droneอากาศ
ยานฉีดพ่นทางการเกษตร 

เทคโนโลยีการอาหาร 
 นิทรรศการเทคโนโลยีทางด้าน

อาหาร 
 สาธิตการท าเอแคร์ นักเก็ตไก่ 

เยลลี่ผลไม ้
 ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 

วิทยาศาสตร์ 
“กิจกรรมโลกสวยด้วย

วิทยาศาสตร์” 
 พืชพรรณ 
 สสาร 
 ฟิสิกส์กับพลังงานสะอาด 
 สาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานน  า 
 แบบจ าลองด้านพลังงาน

แสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ 
 กิจกรรมประดิษฐ์กังหันลม 
 กิจกรรมถอดประกอบเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

อุตสาหการ  ไฟฟ้า  เครื่องกล  ช่างยนต์ 
 นิทรรศการแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์นักศึกษา 
 กิจกรรมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
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รายการแข่งขัน 
 

ล าดับ รายการแข่งขัน เวลา สถานที ่
1 

 
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

08.00-12.00 น. 
 

ห้องเอวี 2 อาคารเรียนรวม 11 
 

2 
 

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ระดับ ม.ต้น 

12.00-16.00 น. 
 

ห้องเอวี 2 อาคารเรียนรวม 11 
 

3 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย 

08.00–16.00 น. บริเวณอาคารอเนกประสงค์ 

4 การเรียกชื่อสัตว์น  า 10.00-11.00 น. อาคารประมง 
5 แข่งขันจับปลา 09.30-12.00 น. บ่อปลา อาคารประมง 
6 การท าไก่อบฟาง 09.00–12.00 น. แผนกสัตว์ปีก อาคารสัตวศาสตร์ 
7 การแข่งขันจับสุกร 13.30-16.00 น. สนามหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
8 การแข่งขันรีดนมโดยใช้เต้านมเทียม 11.00-12.00 น. สนามหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
9 การประกวดโครงการทางวิศวกรรมศาสตร์ 08.00-13.00 น. โดมหน้าเสาธง 
10 จรวดขวดน  า 08.30-13.00 น. สนามฟุตบอล 
11 จัดแจกันดอกไม้ 09.00-12.00 น. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
12 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น 
09.00-12.00 น.  

 
ห้องปฏิบัติการภาษา ชั น3   

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
13 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
8.00–11.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั น 5  

อาคารวิทยบริการ  
14 การแข่งขันตอบปัญหาด้านดินและปุ๋ย 10.00-11.00 น. บริเวณสาขาพืชศาสตร์ 
15 การแข่งขันตอบปัญหาด้านข้าวปลอดภัย 11.00–12.00 น. บริเวณสาขาพืชศาสตร์ 

    
 

-------------------------------------------------------------- 
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แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม 

“Open House…Open Opportunity Green Agriculture – Green University 

โอกาสของคนทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต” 

(งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560) 
วันศุกร์ที่  18  สิงหาคม  2560 

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 
 
 

หน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

อาจารย์  จ านวน…………………คน  นักเรียน/นักศึกษา จ านวน…………………คน  
     ระดับชั้น………………………………………………………………….. 
อาจารย์ผู้ควบคุม……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

      ลงชื่อ…………………………………………………………. 
                     (…………………………………………..................) 

                                                ต าแหน่ง…………………………………........................... 
      วันที่…………………………………………………………. 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  กรุณาส่งไปยัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    
(ภายในวันศุกร์ที ่11 สิงหาคม 2560) 

                  52  หมู่  7  ต าบลบ้านกร่าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 

                  โทรศัพท์ 055-298-438 , 055-262-789  ,  โทรสาร 055-298-440 

                  ติดต่อประสานงาน  ผศ.เริงนภรณ์  โม้พวง  086-2128572           
   ดร.นันทยา  เก่งเขตร์กิจ  061-592-2665 

                                           ดร.โสภณา  ส าราญ   081-688-2562           
 


