
              
 
 
 
 

ที่  อว 8205.03/ว 0211  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
                              222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว  

อำเภอป่าพะยอม จังหวดัพัทลุง  93210 

                4  กรกฎาคม 2565  

เรื่อง    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565   

เรียน  ผู้อำนวยการ / หัวหนา้สถานศึกษา / ผู้จัดการ / หัวหน้าส่วนงาน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางกิจกรรม     จำนวน 2 แผ่น   

  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 
2565 ระหว่างวันท่ี 17 – 19 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภายใต้หัวข้อหลัก “เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG : Bio-Circular Green Economy” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป ได้สัมผัส
เรียนรู ้จากประสบการณ์จริงอันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างจิตสำนึก กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู ้ และปลูกฝังแนวคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในอนาคตให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
และมีจินตนาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีเข้มข้น กว้างขวาง   

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเรียนเชิญนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงาน
ของท่านและผู้สนใจ เข้าร่วมชมงานและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 
2565 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ
ออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ sciweek.sci.tsu.ac.th หรือ สแกน QR Code ที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว 
ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวไปยังสถานศึกษาใกล้เคียงด้วย  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

                          ขอแสดงความนับถือ                                                              

                                                     
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา  พันธ์ฤทธ์ิดำ) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผูร้ักษาการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนเิวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน อธิการบดมีหาวทิยาลัยทักษิณ 

 
 

ผู้ประสานงาน : นางสาวอัจฉรา  ขุนลึก  
งานบริการวิชาการและจัดหารายได้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วทิยาเขตพัทลุง  
โทรศัพท์ 0 7460 9600 ต่อ 2109 หรือ 0 9543 8715 9 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sciweek.tsu@gmail.com 
 
 

 Website : https://sciweek.sci.tsu.ac.th/    https://www.facebook.com/TSU.Sciweek 
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ตาราง 
การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว  

“BCG : Bio-Circular Green Economy” 
วันที่ 17 – 19  สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/นิทรรศการ สถานที่ 
การแข่งขันทักษะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น)   
เวลา 08.00 – 09.00 น. พิธีเปิดงาน โดย อธิการ / รองอธิการ หรือ ผู้แทน  ณ เวทีกิจกรรมกลาง SC 2 

 
17 ส.ค. 2565 
 

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น SC1220 SC1222 SC1221 ชั้น 2 SC1 
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น SC 1346 ชั้น 3 SC1 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ลานชั้น 1 หน้าลิฟท์ SC1  
การประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (ม.1 - ม.6)   เวทีกิจกรรมกลาง SC2 

การแข่งขันทักษะ ระดับประถมศึกษา   
เวลา 08.00 – 09.00 น. พิธีถวายสักการะพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย รัชกาลที่ 4 ณ ลานพระบรมรูป ร.4 SC 1 

 
18 ส.ค. 2565 

 

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์   ประถมศึกษา  SC1220 SC1222 ชั้น 2 SC1 
การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์  ประถมศึกษา SC1530 SC1531 ชั้น 5 SC1 
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ประถมศึกษา SC1218 ชั้น 2 SC1 
การแข่งขันสิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประถมศึกษา 

ลานชั้น 1 หน้าลิฟท์ SC1 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประถมศึกษา เวทีกิจกรรมกลาง SC 2 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย)   

 
19 ส.ค. 2565 

 

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย  MF1200 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย  SC1346 ชั้น 3 SC1 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย  ลานชั้น 1 หน้าลิฟท์ SC1 
กิจกรรมการแข่งขันแข่งขัน E-Sport (ROV)   (ม.1 - ม.6) SC1220 ชั้น 2 SC1 
การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ลานชั้น 1 SC1  
ลานพระบรมรูป ร.4 

 

หมายเหตุ : 1. หมายกำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม กรุณาตรวจสอบก่อนวันเข้าแข่งขนั/ประกวด  
               2. การลงทะเบียน จัดกิจกรรมแข่งขัน และประกาศผลรางวัล จัดขึ้นตั้งแตเ่วลา 08.00 – 13.00 น. ของทุกวัน  
               3. พิธีมอบรางวัล จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. ของทุกวัน ณ เวทีกิจกรรมกลาง  

 
 



 

นิทรรศการกลาง คณะวิทยาศาสตร์  
 

วัน เดือน ปี                              กิจกรรม  
17 – 19 ส.ค. 2565 
08.00 – 16.00 น. 

นิทรรศการเทิดพระเกียรติทางด้านวิทยาศาสตร์ รัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 9 
ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร SC 1 

17 – 19 ส.ค. 2565 
08.00 – 16.00 น.  

นิทรรศการ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว  
BCG : Bio-Circular Green Economy 
ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร SC 2  

17 – 19 ส.ค. 2565 
08.00 – 16.00 น. 

นิทรรศการโครงการ TSU GLOBE   
โดย รศ.ดร.กนกพร  สังขรักษ์   
อ.ดร.ทิพย์ทิวา  สัมพันธมิตร และคณะกรรมการบริหารโครงการ TSU GLOBE   
ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร SC 2 

17 – 19 ส.ค. 2565 
08.00 – 16.00 น. 

นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ SCI ACL 
ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือบูรณาการวิทยาศาสตร์ กับ ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น : 
(Science Art Culture and Local Wisdom Learning Center ) 
ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร SC 2 

 
การถ่ายทอดสดผ่าน 

 Facebook Live https://www.facebook.com/sci.tsu  
 

วัน เดือน ปี                              กิจกรรม  
17 – 19 ส.ค. 2565 
08.00 – 16.00 น. 

เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์  “TSU SCI-HUB”  
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ 
ตอบคำถาม ชิงรางวัล     
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  

 
 
 
 

หมายเหตุ : กิจกรรมและหมายกำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
   

https://www.facebook.com/sci.tsu

