
 
 
 
ที่ อว ๐๖๑๖.๑๐/ว ๐๗๕๙                                         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                                     

       อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  
 

๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) 
           ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารกิจกรรมการแข่งขัน กติกา และการสมัครร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ 
                          วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจ าปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑ ชดุ 
 

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมจัดงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ ๑๖–๑๘ และ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ (จัดกิจกรรม
แบบออนไลน์และออนไซต์) เพ่ือเป็นการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงจัดกิจกรรม
การประกวดและการแข่งขันของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ในการนี้ คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีแห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจ าปี ๒๕๖๕ ให้กับหน่วยงานในสังกัดของท่าน และขอเชิญร่วมงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๕ รายละเอียดกิจกรรมดังเอกสารแนบ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๐๔๘๐๐๘๗ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุ เคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ดังกล่าว และ  
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
                      (รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ) 
                                                   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โทร. ๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐ ต่อ ๑๔๐๑-๔ 
โทรสาร ๐-๕๖๘๘-๒๕๓๑ 



ระเบียบการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
วันที่ 16 – 18 และ 24 สิงหาคม 2565 

ล าดับ กิจกรรม ระดับ ก าหนดการ ติดต่อสอบถาม ลิงก์รับสมัคร 
1 
 

การประกวดภาพวาด
จินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์  
 

ประถมศึกษา
ตอนปลาย 
(ป.4-6) 

- รับสมัคร 
     รับสมัครภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 
     แต่ละโรงเรียนจะส่งภาพวาดเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ทีมๆ ละ 3 
คน (รับเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 15 ทีม) ซึ่งหัวข้อจะแจ้งในวันที่ 16 
สิงหาคม 2565 
     เป็นการประกวดภาพวาดด้วยสีชอล์กลงในกระดาษ 100 ปอนด์ 
ขนาดโปสเตอร์ (22 x 30 นิ้ว) ไม่จ ากัดเทคนิควิธีในการวาด โดยทีมผู้
เข้าแข่งขันต้องตั้งกล้องผ่านโปรแกรม Google meet ให้กรรมการ
เห็นการวาดภาพตลอด 3 ชั่วโมง 
- การแข่งขัน 
     วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565  
เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้แข่งขันวาดภาพออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
Google meet  
เวลา 13.00 – 16.00 น. น าเสนอออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
meet 
- ประกาศผล  
     วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เว็บไซต์ของการจัดงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ https://scienceweek.nsru.ac.th และทางแฟนเพจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

อ.ช ามะเลียง 
เชาว์ธรรม  
เบอร์โทร  
084-6886475 

ผ่าน google form ใน 
https://forms.gle/jppJzr
EPYDRYXdjy5 
หรือสแกน QR Code 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
(ม.1-3) 

https://scienceweek.nsru.ac.th/
https://forms.gle/jppJzrEPYDRYXdjy5
https://forms.gle/jppJzrEPYDRYXdjy5


ล าดับ กิจกรรม ระดับ ก าหนดการ ติดต่อสอบถาม ลิงก์รับสมัคร 
2 การแข่งขันตอบ

ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ 

ประถมศึกษา
ตอนปลาย 
(ป.4-6) 

- รับสมัคร 
     รับสมัครถึงวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2565 แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 
คน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน  
2 ทีม และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน 
- การแข่งขัน 
     วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ออนไลน์ผ่าน Google meet 
รอบท่ี 1 รอบคัดเลือก  
     โดยสอบข้อเขียน น าผลคะแนนสอบคัดเลือกเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย เพ่ือคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด  
รอบท่ี 2 รอบตัดสิน 
     ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน ให้มีค าถามข้อส ารอง 3 ข้อ เพ่ือใช้ในการ
ตัดสิน หากคะแนนยังเท่ากันอยู่จะน าคะแนนข้อเขียนในรอบคัดเลือก
มาใช้ในการตัดสิน 
- ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วม 
     วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 
- ประกาศผล 
     เว็บไซต์ของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
https://scienceweek.nsru.ac.th 
 

ผศ.ปริญญารัตน์ 
จินโต 
เบอร์โทร 
095-6356898 
 

ผ่าน google form ใน  
https://bit.ly/3RPzHf1 
หรือสแกน QR Code 

 
 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
(ม.1-3) 

https://scienceweek.nsru.ac.th/
https://bit.ly/3RPzHf1


ล าดับ กิจกรรม ระดับ ก าหนดการ ติดต่อสอบถาม ลิงก์รับสมัคร 
3 การแข่งขันการ

ประกวด TED Talk 
หัวข้อ “วิทยาศาสตร์
กับ BCG” 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น    
(ม.1-3) 

- รับสมัคร 
     รับสมัครถึงวันพุธที ่10 สิงหาคม 2565 
- การแข่งขัน 
รอบท่ี 1 รอบคัดเลือก  
     ส่งผลงานภายในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 การยืนยันการรับ
สมัครจะอ้างอิงจากวันที่ส่งคลิปวิดีโอผ่านทางไปรษณีย์ หรือวันที่ส่ง
คลิปวิดีโอผ่านทางใบสมัคร Google form หรือวันที่ส่งคลิปวิดีโอผ่าน
ทาง E-mail (nataporn.m@nsru.ac.th) 
     คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบจ านวน 5 
ทีม เพ่ือแข่งขันในรอบตัดสิน 
     ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบจ านวน 5 ทีมในวันเสาร์ที่ 13 
สิงหาคม 2565 
รอบท่ี 2 รอบตัดสิน  
     แข่งขันผ่านระบบออนไลน์ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 
8.30 น. เป็นต้นไปตามล าดับ โดยผู้แข่งขันมีเวลาในการพูดไม่เกิน 15 
นาที  
- ประกาศผล 
     เว็บไซต์ของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
https://scienceweek.nsru.ac.th 
 
 

อ.ณฐพร มีสวัสดิ์ 
เบอร์โทร  
087-2533757 

ผ่าน google form ใน 
https://bit.ly/3v4ixAt 
หรือสแกน QR Code 

 
 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(ม.4-6) 

https://scienceweek.nsru.ac.th/
https://bit.ly/3v4ixAt


ล าดับ กิจกรรม ระดับ ก าหนดการ ติดต่อสอบถาม ลิงก์รับสมัคร 
4 การแข่งขันการแสดง

ทางวิทยาศาสตร์ 
(SCIENCE SHOW) 
หัวข้อ “วิทยาศาสตร์
กับ BCG” 

ประถมศึกษา
ตอนปลาย  
(ป.4-6) 
 

- รับสมัคร 
     สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีมๆ ละ 3 คน โดยมีครู
ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกซ้อม ทีมละ 2 คน และได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา  
     ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด และส่งคลิปการแสดง (เวลาที่ใช้ในการแสดง ทีม
ละ 10 – 15 นาที) พร้อมกับเล่มรายงานการแสดงส่งถึงคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 
- การแข่งขัน 
รอบท่ี 1 รอบคัดเลือก 
     ประกาศผลการแข่งขัน (รอบคัดเลือก) จ านวน 5 ทีม ภายในวัน
เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เพ่ือแข่งขันในรอบตัดสิน 
รอบท่ี 2 รอบตัดสิน 
     ท าแสดงทางวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์ต่อคณะกรรมการในวัน
อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
- ประกาศผล 
     วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ของการจัดงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ https://scienceweek.nsru.ac.th 
 
 
 

อ.ณฐพร มีสวัสดิ์ 
เบอร์โทร  
087-2533757 

ผ่าน google form ใน  
https://bit.ly/3ohvYcu 
หรือสแกน QR Code 

 
 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น  
(ม.1-3) 

https://scienceweek.nsru.ac.th/
https://bit.ly/3ohvYcu


ล าดับ กิจกรรม ระดับ ก าหนดการ ติดต่อสอบถาม ลิงก์รับสมัคร 
5 การแข่งขันหุ่นยนต์  มัธยมศึกษา 

ตอนต้น  
 

- รับสมัคร 
     สมัครผ่านเว็บไซต์ www.tungaiedu.lnw.mn/robotbl 
 ได้จนถึงวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. 
- ตรวจสอบรายชื่อ  
     ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 
2565 (หลังเวลา 17.00 น) ที่เว็บไซต์ 
www.tungaiedu.lnw.mn/robotbl 
- การแข่งขัน 
     วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขัน ณ ห้องประชุมลีลาวดี
อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แข่งขัน ณ ห้อง 434 
อาคาร 4 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
- ประกาศผล 
     เว็บไซต์ของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
https://scienceweek.nsru.ac.th 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.นฤพนธ์ 
พนาวงศ์  
เบอร์โทร  
089-1583640  
 
 

ผ่านเว็บไซต์ 
www.tungaiedu.lnw.mn
/robotbl  
 
 
 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย
หรือเทียบเท่า 

http://www.tungaiedu.lnw.mn/robotbl
http://www.tungaiedu.lnw.mn/robotbl
https://scienceweek.nsru.ac.th/
http://www.tungaiedu.lnw.mn/robotbl
http://www.tungaiedu.lnw.mn/robotbl


ล าดับ กิจกรรม ระดับ ก าหนดการ ติดต่อสอบถาม ลิงก์รับสมัคร 
6 การแข่งขันกีฬา

อิเล็กทรอนิกส์         
(e-Sport) 

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 
 

- รับสมัคร 
     สมัครเข้าร่วมการแขงขันถึงวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 โดยดาวน
โหลดใบสมัครที่ Facebook ของสาขาวิชาฯ 
https://www.facebook.com/citnsru กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
แล้วส่งใบสมัครผ่านช่องทางที่อยู่อีเมล natthapat.s@nsru.ac.th 
โดยใชหัวขออีเมล “สงใบสมัครการแขงขัน e-Sport”  
     จ ากัดทีมเขาร่วมแขงขันเพียง 16 ทีม แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน จ านวน 8 ทีม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 8 
ทีม 
- ตรวจสอบรายชื่อ  
     ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ Facebook ของสาขาวิชาฯ 
https://www.facebook.com/citnsru 
- การแข่งขัน 
     ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น.  
- ประกาศผล 
เว็บไซต์ของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
https://scienceweek.nsru.ac.th 
และ Facebook ของสาขาวิชาฯ 
https://www.facebook.com/citnsru 
 

ผศ.ณัฐภัทร ศิริคง 
เบอร์โทร  
082-1611981 

ผ่าน Facebook ของ
สาขาวิชาฯ 
https://www.facebook. 
com/citnsru 
 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

https://www.facebook.com/citnsru
https://www.facebook.com/citnsru
https://scienceweek.nsru.ac.th/
https://www.facebook.com/citnsru
https://www.facebook.com/citnsru
https://www.facebook.com/citnsru


ล าดับ กิจกรรม ระดับ ก าหนดการ ติดต่อสอบถาม ลิงก์รับสมัคร 
7 การแข่งขันเกมยี่สิบสี่ 

(GAME 24) 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น  
(ม.1-3)  

- รับสมัคร 
     ถึงวันที ่10 สิงหาคม 2565 โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่
ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันใน ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนละ 1 คน ต่อ 1 ระดับ รบัจ านวนจ ากัดระดับละ 80 คน 
- ประกาศรายช่ือ  
     รายชื่อผังคแูขงขันแตล่ะระดับชั้นในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565  
- ทดสอบระบบ ก่อนการแขงขัน ด้วยโปรแกรม ZOOM ในวันจันทร์
ที่ 15 สิงหาคม 2565 ระดับชั้น ม.ตน เวลา 09.00 – 10.00 น. และ
ระดับชั้น ม.ปลาย เวลา 11.00 – 12.00 น. 
- การแขงขัน 
ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 
     - ระดับชั้น ม.ตน 
 เวลา 08.30 – 08.50 น. ลงทะเบียน 
 เวลา 09.00 – 12.00 น. แขงขันเกมยี่สิบสี่ 
     - ระดับชั้น ม.ปลาย 
 เวลา 12.30 – 12.50 น. ลงทะเบียน 
 เวลา 13.00 – 16.00 น. แขงขันเกมยี่สิบสี่ 
รอบคัดเลือกท าการแขงขันแบบแพคัดออก เพ่ือหาผู้ชนะเขารอบตอไป 
เพ่ือใหเหลือผู้ชนะ จ านวน 4 คน เพ่ือแข่งในรอบชิงชนะเลิศ 
- ประกาศผล ทีเ่ว็บไซต์ของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
https://scienceweek.nsru.ac.th 

อาจารย์ ดร. 
รักชาติ  
ประเสริฐพงษ์ 
เบอร์โทร  
091-8417528 
 

ผ่านเว็บไซต์ 
https://sites.google.com
/view/game24mathstat
nsru65/home 
หรือสแกน QR Code 

 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
(ม.4-6) 
 

https://scienceweek.nsru.ac.th/
https://sites.google.com/view/game24mathstatnsru65/home
https://sites.google.com/view/game24mathstatnsru65/home
https://sites.google.com/view/game24mathstatnsru65/home


ล าดับ กิจกรรม ระดับ ก าหนดการ ติดต่อสอบถาม ลิงก์รับสมัคร 
8 การแข่งขันตอบ

ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น  
(ม.1-3)  

- รับสมัคร 
     รับสมัครถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสามารถส่งเข้าร่วม
แข่งขันได้ไม่จ ากัด และมีครูผู้รับผิดชอบส่งเข้าร่วม 
- ประกาศรายช่ือ  
โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของ
การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ https://scienceweek.nsru.ac.th 
- การแข่งขัน 
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565  
รอบท่ี 1 รอบคัดเลือก 
ข้อสอบแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อใน Google form โดยแข่งขัน
ออนไลน์ผ่าน Google meet เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. น าผล
คะแนนสอบคัดเลือกเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยเพ่ือคัดเลือกบุคคล
ที่มีคะแนนสูงสุด โดยคัดเลือกจ านวน 20 คน/ระดับการแข่งขัน 
รอบท่ี 2 รอบตัดสิน 
ข้อสอบออนไลน์ (Kahoot!) จ านวน 20 ข้อ โดยแข่งขนัออนไลน์ผ่าน 
Google meet เริ่มแข่งขันเวลา 11.00 น 
- ประกาศผล 
เว็บไซต์ของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
https://scienceweek.nsru.ac.th 
 
 

อาจารย์ ดร. 
เพชรัตน์ อ้นโต 
เบอร์โทร  
091-0697855 

ผ่าน google form ใน 
https://bit.ly/3IUq7n8 
หรือสแกน QR Code 

 
 
 
 
 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
(ม.4-6) หรือ
เทียบเท่า 

https://scienceweek.nsru.ac.th/
https://scienceweek.nsru.ac.th/
https://bit.ly/3IUq7n8


ล าดับ กิจกรรม ระดับ ก าหนดการ ติดต่อสอบถาม ลิงก์รับสมัคร 
9 การประกวดพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารจาก
ข้าวไทยประจ า
ท้องถิ่น 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
  

- รับสมัคร 
     รับสมัครภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 และน าส่งผลงาน
ผลิตภัณฑ์พร้อมคลิปวิดีโอ ซึ่งต้องถึงคณะกรรมการภายในวันที่ 15 
สิงหาคม 2565 ก่อนเวลา 15.30 น. ได้ 2 วิธี ดังนี้ 
     1. ดว้ยตนเอง ที่อาคาร 6 คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
     2. ทางไปรษณีย์ส่งถึงอาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์ สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 กรุณาระบุบนกล่อง
ว่า ผลิตภัณฑ์ส่งเข้าประกวด 
- การแข่งขัน 
วันอังคารที ่16 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
Google meet 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เวลา 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนและชี้แจงรูปแบบการน าเสนอ 
เวลา 13.00 – 14.00 น. อธิบายแนวคิดจากคลิปวีดีโอ ทีมละ 5 นาที 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา 
เวลา 14.30 – 15.00 น. ลงทะเบียนและชี้แจงรูปแบบการน าเสนอ 
เวลา 15.00 – 16.00 น. อธิบายแนวคิดจากคลิปวีดีโอ ทีมละ 5 นาที 
- ประกาศผล ทีเ่ว็บไซต์ของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
https://scienceweek.nsru.ac.th 

อาจารย์นารีรัตน์ 
บุญลักษณ์ 
โทรศัพท์ 
089-635-8536 

ผ่าน google form ใน  
https://bit.ly/3B0eXeG 
หรือสแกน QR Code 

 
 
 
 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
และ
อาชีวศึกษา 
 

https://scienceweek.nsru.ac.th/
https://bit.ly/3B0eXeG


ล าดับ กิจกรรม ระดับ ก าหนดการ ติดต่อสอบถาม ลิงก์รับสมัคร 
10 อบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาอาชีพ หัวข้อ 
Plant-based Food 
: อาหารโปรตีน
ทางเลือกใหม่จากพืช
ไร้เนื้อสัตว์ 

 - รับสมัคร 
   รับสมัครถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2565 
- ก าหนดการ 
   วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. การอบรมใน
หัวข้อ Plant-based Food : อาหารโปรตีนทางเลือกใหม่จากพืชไร้
เนื้อสัตว์ โดยวิทยากร : ผศ.ดร.อ่ิมเอิบ พันสด ในรูปแบบออนไลน์ 
 

ผศ.พิมพ์กัลยา 
ฤทธิ์เพ็ญ 
เบอร์โทร 
099-2424869 

ผ่าน google form ใน  
https://bit.ly/3vfUHSs 
หรือสแกน QR Code 

 

11 การประชุมวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 - รับสมัคร 
   รับสมัครถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2565 
- ก าหนดการ 
   วันพุธที ่24 สิงหาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ 
08.30 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษด้านการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
13.00 – 16.30 น. การน าเสนอผลงานวิจัย และผลการด าเนินงาน
การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานของนักศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
กลุ่มท่ี 1 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มท่ี 2 วิทยาศาสตร์  
กลุ่มท่ี 3 การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (WIL) 

ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ 
โพธิ 
เบอร์โทร 
084-0480087 
 
 
 

ผ่าน google form ใน  
https://forms.gle/eXqxz
pz4ppNq8D4i7 
หรือสแกน QR Code 

 
 
 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ https://scienceweek.nsru.ac.th, Facebook: https://www.facebook.com/Scienceweek.NSRU 
น.ส.วรพรรณ เวศานนทเวช เบอร์โทร 089-5624682, ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ เบอร์โทร 084-0480087 

https://bit.ly/3vfUHSs
https://forms.gle/eXqxzpz4ppNq8D4i7
https://forms.gle/eXqxzpz4ppNq8D4i7
https://scienceweek.nsru.ac.th/
https://www.facebook.com/Scienceweek.NSRU

