


ใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ Science kits and kids 
ในงานเกษตรก าแพงแสน ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 

ณ ห้อง EDS2-201 อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
.............................................................................................................................................................................. 
กรุณาเติมข้อมูล และใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง  เพื่อเลือกวันและเวลาที่ท่านสะดวกเข้าร่วมโครงการ 

 
1. ชื่อโรงเรียน .....................................................................................จังหวัด..........................................   
2. ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม ............................................................................................................................  
3. ระดับชั้น.......................................จ านวนนักเรียน............................................คน  
4. เบอร์โทรติดต่อ........................................................e-mail............................................. 
5. ท่านต้องการเข้าร่วมโครงการในวันที่  

 2 ธันวาคม 2557   
 3 ธันวาคม 2557   

6. โปรดระบุรอบเวลาท่านต้องการเข้าร่วมโครงการ   

 ช่วงเวลา 09.00-10.30 น.    
 ช่วงเวลา 10.30-12.00 น.  
 ช่วงเวลา 13.00-14.30 น. 
 ช่วงเวลา 14.30-16.00 น. 

 
 
กรุณาส่งใบตอบรับ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557  
โดยส่งมาที่ e-mail:  p_nantarat@yahoo.co.th หรือ แฟกซ์ 034-355-605 
โทรสอบถามข้อสงสัยได้ที่ อ.ดร.นันทรัตน์  เครืออินทร์ เบอร์โทร 087-256-1518 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ในงานเกษตรก าแพงแสน วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 08:30 – 15:00 น. 

ณ ห้องสัมมนา EDS2-201 และ EDS2-203 อาคารปฏิบัติการ  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
รายละเอียดผู้สมัครเข้าแข่งขัน  

1. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)  
ชื่อโรงเรียน ....................................................................................จังหวัด....... .............................. 
ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม  ........................................................เบอร์โทรติดต่อ.....................................  
ชื่อนักเรียน  1. .......................................................................................................  

2. .......................................................................................................  
2. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

ชื่อโรงเรียน .....................................................................................จังหวัด....... .............................. 
ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม  ........................................................เบอร์โทรติดต่อ.....................................  
ชื่อนักเรียน  1. .......................................................................................................  

2. .......................................................................................................  
หมายเหตุ*สมัครได้โรงเรียนละ 1 ทีม/ระดับ เท่านั้น  
รางวัล  ผู้ได้รับรางวัลในแต่ละระดับจะได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียติบัตร 
ชนะเลิศ ทุนการศึกษา                  3,000 บาท 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา  2,000 บาท 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา  1,000 บาท 
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขัน 
รูปแบบและกติกาการแข่งขัน 

1. การแข่งขันมีลักษณะเป็นการก าหนดสถานการณ์/การทดลองและให้นักเรียนตอบค าถามโดยใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ภายในก าหนดเวลาข้อละไม่เกิน 3 นาที (แล็บกริ๊ง) 

2. จ านวนค าถามในการแข่งขันมีไม่เกินระดับละ 30 ข้อ  
3. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

ก าหนดการ 
08:30 - 09:00 น. ทีมทั้งระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมการแข่งขันลงทะเบียนที่จุดรับ 

          ลงทะเบยีน (หน้าห้องสัมมนา) 
09:00 - 09:15 น. คณบดีกล่าวต้อนรับและเปิดการแข่งขัน  (ห้องสัมมนา) 
09:15 - 10:00 น. การชี้แจงรูปแบบและกติกาการแข่งขันส าหรับนักเรียน (ห้องสัมมนา) 
10:00 - 12:00 น. การแข่งขัน แข่งพร้อมกันทั้งสองระดับ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ห้อง EDS2-201) 

           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้อง EDS2-203) 
12:00 - 14:00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
14:00 - 15:00 น. ประกาศผลการแข่งขัน พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร และปิดโครงการ (ห้องสัมมนา) 
กรุณาส่งใบตอบรับ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2557  
โดยส่งมาที่ e-mail:  p_nantarat@yahoo.co.th หรือ แฟกซ์ 034-355-605 
โทรสอบถามข้อสงสัยได้ที่ อ.ดร.นันทรัตน์  เครืออินทร์ เบอร์โทร 087-256-1518 



 
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 14.30 น. 

ณ ห้อง EDS2-202 อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
..............................................................................................................................................................................  
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการอบรม  
 

ชื่อ.........................................................................นามสกุล..................................................................................  

วิชาที่สอนและระดับชั้น........................................................................................................................................  

โรงเรียน........................................................................................................... ..................................................... 

ต าบล..........................................อ าเภอ..................................จังหวัด………………………..รหัสไปรษณีย.์............... 

เบอร์โทรติดต่อ..................................................e-mail........................................................................................ 

 
ก าหนดการ 
08:30 - 10:00 น. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
10:00 - 10:15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10:15 - 12:00 น. แนวคิดการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) 
12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 - 14:30 น. การออกแบบและน าเสนอโครงการวิจัยแบบผสมผสาน 
 
กรุณาส่งใบตอบรับ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2557  
โดยส่งมาที่ e-mail:  witatmak@gmail.com หรือ แฟกซ์ 034-355-605 
โทรสอบถามข้อสงสัยได้ที่ อ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม เบอร์โทร 086-620-3329 
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