
 
 
 

 กําหนดการถายทอดเทคโนโลยีและการแขงขันมหกรรมวิทยาศาสตรสูชุมชน ครั้งที่ 6 
ระหวางวันที่  1-2   มิถุนายน  2555 

ณ ศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดบัชุมชน 
เทศบาลตําบลหัวดง  อําเภอลบัแล จังหวัดอตุรดิตถ  

 

วัน / เวลา กิจกรรม วิทยากร/ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

(ผูเขารับการ

อบรม) 

1 มิถุนายน  2555 

08.00 – 08.30 น. 

 

ลงทะเบียน 

 

ทีมงานจากศูนยวิทยาศาสตรและคลินิก

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 

ตลาดกลาง

ผลไม(อาคาร 

OTOP) 

 08.30 - 09.30 น. พิธีเปด 

- กลาวตอนรับ / กลาวรายงาน 

- กลาวเปดกิจกรรม 

- ถายภาพรวมกัน 

ทีมงานจากศูนยวิทยาศาสตรและคลินิก

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ตลาดกลาง

ผลไม(อาคาร 

OTOP) 

09.30 – 12.00 น. - การแขงขันจรวดขวดนํ้า (ยิงแมน)  

- การแขงขันหุนยนตเล็กทํามือการประกอบ

หุนยนต 

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ตลาดกลาง

ผลไม(อาคาร 

OTOP) 

09.30 -12.00 น. การเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรูในหัวขอเรื่อง

เหลียวหลังแลหนาหมูบานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จ.อุตรดิตถ 

ดําเนินรายการโดยผูชวยศาสตราจารย ดร. 

เจษฎา ม่ิงฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

และคณะ 

ตลาดกลาง

ผลไมอาคาร 

OTOP (เวที

กลาง) 

อบรมการวิเคราะหสารพิษตกคางในพืช       

อัตลักษณ   จ.อุตรดิตถ 

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 พิษณุโลก

,คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

หองประชุม

เทศบาลหัวดง 
 

 

09.00 – 12.00 น. 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตปุยชีวภาพ

ปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรผสมผสาน ตาม

แนวเกษตรทฤษฎีใหม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ หองประชุม

เทศบาลหัวดง 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ศูนยการเรียนรู 

เทศบาลตําบล 

หัวดง 

อบรมการผลิตไสเดือนฝอยอยางงายเพื่อใช

กําจัดเห็บโคสําหรับครัวเรือนในชุมชน 

ดร.สิริวดี  พรหมนอย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 

หองประชุม

เทศบาลหัวดง  

13.00 - 16.00 น. อบรมการวิเคราะหสารพิษตกคางในพืช       

อัตลักษณ  จ.อุตรดิตถ 

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 พิษณุโลก

,คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

หองประชุม

เทศบาลหัวดง 

/ มีตอ.... 
 
 



 
 
 

 

วัน / เวลา กิจกรรม วิทยากร/ผูรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

(ผูเขารับการอบรม) 

2 มิถุนายน  2555 

08.00 – 08.30 น. 

 

ลงทะเบียน 

 

คลินิกเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 

ตลาดกลางผลไม

(อาคาร OTOP) 

08.30 – 10.00 น. - แขงขันหุนยนตเล็กทํามือ 

- แขงขันเครื่องบินกระดาษพับ (แบบรอนนาน) 

- องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ตลาดกลางผลไม

(อาคาร OTOP) 

 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน คลินิกเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ตลาดกลางผลไม

(อาคาร OTOP) 

13.00 – 15.00 น. แขงขันเครื่องบินกระดาษพับ (แบบรอนนาน) - องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

 

ตลาดกลางผลไม

(อาคาร OTOP) 

 

หมายเหตุ  ผูเขารวมรับการ ถายทอดเทคโนโลยี และการแขงขันเทคโนโลยีมีอาหารวางรับประทานฟรี 

 

 

/ มีตอ.... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
นิทรรศการ “มหกรรมวิทยาศาสตรสูชุมชน คร้ังท่ี 6”ณ ศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับชุมชน  

เทศบาลตําบลหัวดง  อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถวันท่ี 1-2 มิถุนายน 2555  (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

ลําดับที่ นิทรรศการ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 แขงขันเครื่องบินกระดาษพับ(แบบรอนนาน) องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  

2 การแขงขันจรวดขวดนํ้า(ยิงแมน) องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  

3 การแขงขันหุนยนตเล็กทํามือ ประกอบแขงขัน

หุนยนต  วันที่1 แขงขันหุนยนต วันที่ 2 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

4 Science show องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  

5 รถนิทรรศการเคล่ือนที่ ศูนยวิทยาศาสตรลําปาง  

6 นิทรรศการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

7 นิทรรศการเรื่องจุลินทรียกับอุตสาหกรรมอาหาร  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

8 นิทรรศการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จังหวัดอุตรดิตถ (7 หมูบาน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถและผูประสานงานหมูบาน 

- หมูบานสมุนไพรอินทรีย ผูชวยศาสตราจารยรัชนี  เพ็ชรชาง 

- หมูบานถั่วลิสง อ.ไพโรจน  นะเที่ยง 

- หมูบานกลวย อ.อดุลย  พุกอินทร 

- หมูบานเครื่องปนดินเผาบึงมาย อ.อนุตรา เฉิดเจิม 

- หมูบานวิทยาศาสตรเกษตรกรออย อ.สิทธินันท  ทองศิริ 

- หมูบานเม็ดมะมวงหิมพานต อ.รัฐพล  ดุลยะลา 

- หมูบานวิทยาลัยวัววิทยา ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา ม่ิงฉาย 

 

9 ภูมิปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา  

10 - การแปรรูปผลิตภัณฑทําการเกษตรเพื่อสุขภาพ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

11 การผลิตขาวกลองงอก คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรสุโขทัย  

12 การแปรรูปเห็ดนางฟาและผลิตภัณฑอาหารเพื่อ

สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพื้นที่ลําปาง  

13 นิทรรศการประชาสัมพันธงานคลินิกเทคโนโลยี 

 

สถาบันวิจัยและฝกอบรมเกษตรลําปาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

14 การพัฒนาคุณภาพนํ้าเพื่อการอุปโภค–บริโภค 

กระบวนการผลิตพืชผักในระบบอินทรีย 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ  

15 พลังงานทดแทน สํานักพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ  

16 ความรูทางดานดาราศาสตร สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ  

17 นิทรรศการจากคลินิกเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยการอาชีพบานตาก  

18 นิทรรศการจากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา  

19 การพัฒนาผาทอขนแกะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาภาคพายัพ เชียงใหม  

20 การกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี เรื่อง “การเพาะเล้ียง

เพิ่งปริมาณเช้ือราบิววาเลียเพื่อใชในพืชสวนและ

นาขาว ” 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร  

/ มีตอ.... 
 



 
 
 
ลําดับที่ นิทรรศการ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 

21 - เทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อแบบงาย 

- ชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืชปลอดภัย 

คลินิกสถาบันวิจัยเทคโนโลยีลําปาง  

22 การบริหารจัดการนํ้าในลุมนํ้านานตอนบน กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์  

23 การออกแบบและพัฒนาเตาผลิตถานกัมมันต

และเครื่องบรรจุขาวแบบสูญญากาศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ พิษณุโลก  

24 การตรวจสารเคมีตกคางในกระแสเลือดในเลือด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

25 นิทรรศการเครื่องปนดินเผา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

 

หมายเหตุ * กําหนดการสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 


