
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ศึกษาแหลงเรียนรูงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ

วันที ่18 สงิหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 9.00 – 15.30 น. 
ณ อาคาร 2-8  ศนูยแสดงนิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  

จังหวัดนนทบุร ี 

 

 
 

นายทวีศักดิ์ ภูชยั 
ตําแหนง ครูผูชวย 

 
โรงเรยีนอนุราชประสิทธิ์ สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษานนทบรุ ีเขต 1 

อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรุ ี



บันทึกขอความ

                                           
สวนราชการ  โรงเรียนอนรุาชประสิทธิ ์ อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุร ี 11000 
ที่ ศธ. /-   วนัที่  20   สิงหาคม   2552 
เร่ือง รายงานผลการดําเนินกิจกรรมการศึกษาแหลงการเรียนรูงานมหกรรมวิทยาศาสตร 
            และเทคโนโลยแีหงชาติ 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 

 
ตามที่โรงเรียนไดอนุมัติใหสายช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 ศึกษาแหลงเรียนรูงานมหกรรม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ณ ศูนยแสดงนิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพ่ือใหนักเรียนในสายช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 ไดรับความรูจากประสบการณ
ตรงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในวันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2552 นั้น ขาพเจา นายทวีศักด์ิ ภูชัย 
ตําแหนง ครูผูชวย โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่รวมกับคณะครูในการควบคุม ดูแล
นักเรียน และดําเนินกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย ทําใหกิจกรรมนี้สําเร็จลุลวง และยังไดรับความรู
เพ่ิมเติมที่มีประโยชนตอการจัดการเรียนรูดังนี้ 

1. ไดรับความรูเร่ืองรูปแบบการจัดกิจกรรมและนิทรรศการวิทยาศาสตร จากหนวยงาน
ตางๆ ทั้งจากกระทรวงวิทยาศาสตร กระทรวงพลังงาน และหนวยงานอ่ืนๆ 

2. ไดรับความรูในการจัดกิจกรรมโครงงาน และชุมนุมวิทยาศาสตรของโรงเรียนตางๆ ใน
ระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนตางๆ ท่ัวประเทศ 

3. ไดรับความรูเพ่ิมเติมจากการเขารวมกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ดังน้ี 
 - ปนวอรเท็กซ (Vortex gun) ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ ความรูที่ไดรับคือ การนําความรูเร่ืองอากาศพลศาสตรมาประดิษฐของเลนวิทยาศาสตร 
 - การใชทรัพยากรธรรมชาติและการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา ซ่ึง

จัดโดยกระทรวงพลังงาน ความรูที่ไดรับคือ สถานการณพลังงานและการใชทรัพยากรธรรมชาติใน
การผลิตกระแสไฟฟาของไทย 

 - การนําฮารดดิสกเกามาประดิษฐเคร่ืองกําเนิดไฟฟาและเคร่ืองมือตางๆเพ่ือ
อํานวยการจัดการเรียนรู จัดโดยกระทรวงกลาโหม ความรูที่ไดรับคือ ขอมูลและคําแนะนําในการ
ประดิษฐส่ือจากฮารดดิสกที่ทิ้งแลว 



 - ส่ิงมีชีวิตหายาก จัดโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) ความรูที่ไดรับคือ วานจักจ่ันไมใชวานแตเปนเช้ือราที่เขาไปเกาะกินจักจ่ันที่ตายแลว แลว
เจริญเติบโตขึ้นมาเปนตน และ ฉลามกบ มีที่มาของชื่อจากคําวา กบดาน เพราะลักษณะการหา
อาหารและการดํารงชีวิตที่ไมชอบเคล่ือนไหวมากนัก 

 - การบริการความรูแบบออนไลนและออฟไลน จัดโดยสํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรูท่ีไดรับคือ แหลงขอมูลความรูและส่ือประกอบการจัดการเรียนรู
ทางวิทยาศาสตร และวิธีการนําส่ือมาใชใหเกิดประโยชนกับการจัดการเรียนรูดวย ICT 

 - ลูกขางมหัศจรรย จากรานขายของบริเวณงาน ความรูที่ไดรับคือ การนําหลักการ
ของไจโรสโคปมาประดิษฐเปนของเลนวิทยาศาสตร และดึงดูดความสนใจของเด็กๆไดเปนอยางมาก 

 

  จากความรูทีไ่ดรับดังกลาวขางตน สามารถนํามาประยกุตใชในการจดัการเรียนรูและการจัด
กิจกรรมทางวทิยาศาสตรไดเปนอยางดี 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
     
       ลงช่ือ 
 

        (นายทวีศักด์ิ  ภูชัย) 
       ตําแหนง       ครูผูชวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน 

รายชื่อครูที่เขารับการประชุม อบรม  ศึกษาดูงาน 
1. นางแววยูง   สุขสถิต      8. นายเอกรัฐ  จ่ันลา                    
2. นางสุภัตรา   ทาทราย       9. นายศิริวุฒิ   บัวสมาน    
3. นางจันทนา  อานมณี    10. นางสาวนวภัทร   น้ําใจ                
4. นางอลิสรา  ฮกชุน    11.  นางสาวอัจฉรา   ปอมรักษา    
5.  นางกุลธารินทร  หนูแกว   12.  นายชวิศ     หนูแกว     
6.  นางสาวสุคนทิพย  สุขสมัย   13.  นายทวีศักด์ิ    ภูชัย             
7. นางสาวขวัญชนก  นวลละออง   .       
ฝาย / งาน / กลุมสาระการเรียนรู วทิยาศาสตร    
ไดเขารับการ      ประชุม     อบรม     ศึกษาดูงาน 
เร่ือง การศึกษาแหลงการเรียนรูงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ    
วทิยากร/หนวยงาน   กระทรวงวิทยาศาสตรแลเทคโนโลย ี       
สถานที่  ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี   
วนัที ่   18    เดือน     สิงหาคม       พ.ศ.  2552 
ความรู/ความคิดเหน็ของผูเขารบัการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน  

1. รูปแบบการจัดกิจกรรมและนิทรรศการวิทยาศาสตร 
2. ประวัติ ความเปนมา และความรูในสาขาวิชาตางๆ ของวิทยาศาสตร 
3. เกร็ดความรูจากการเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร และการนําความรูไปใช 

 ส่ิงทีน่าํมาใชใหเกิดประโยชน 
 นําความรูทีไ่ดรับจากแหลงเรียนรูไปประยกุตใชในชีวิตประจําวัน  และพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการรูในรายวิชาวิทยาศาสตรใหดียิ่งขึน้  …………………………………        
                    

                          วันที่   20  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  2552 
 

                                                                                  ลงช่ือ…………………………….ผูรวบรวมขอมูล 
                                                                                              ( นายทวีศักด์ิ  ภูชัย ) 





ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
       ลงช่ือ 
        (นางสุภัตรา   ทาทราย) 

           หัวหนาสายช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 ทราบ 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
       ลงช่ือ 
        ( นางแววยูง   สุขสถิตย ) 
      ตําแหนง  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 ทราบ 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
       ลงช่ือ 
        ( นางสุวิมล   มาสุข ) 
      ตําแหนง  รองผูอํานวยการฝายบริหารทัว่ไป 
 

 ทราบ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 

       ลงช่ือ 
        ( นายไพโรจน  คลังนุช ) 
      ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 - ความเปนมาและวัตถปุระสงคของการจัดงาน 
 - คําสั่งและบันทกึกิจกรรม 
 - รายละเอียดและแผนทีก่ารจัดงาน 
 - ประมวลภาพกิจกรรม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อ-สกลุ _____________________________________________ ชั้น ม. _________ เลขท่ี _________ 
คําชีแ้จง: ใหนักเรยีนเลือกทํากิจกรรมวิทยาศาสตรที่ตนเองสนใจ แลวบนัทึกผลการทาํกิจกรรมตามหัวขอ
ตอไปนี ้
 

ชื่อกจิกรรมท่ีเขารวม  
 

หนวยงานท่ีจดักจิกรรม 
 

ขั้นตอนการทํากจิกรรม (คราวๆ) 
 
 
 
 
ความรูท่ีไดรับจากกิจกรรม 
 
 
 
 
 
นักเรียนคิดวาจะนําความรูท่ีไดรับจากกิจกรรมนีไ้ปใชในชีวติประจําวันของนกัเรยีนไดอยางไร 
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ความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดงาน 
มหกรรมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติประจําป 2552 

ค ว า ม เ ป น ม า  
 คณะรัฐมนตรีมอบหมายให กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานหลักรวมกับ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีภารกิจเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” โดยกําหนดใหวันท่ี 
18 สิงหาคม ของทุกปเปน “วันวิทยาศาสตรแหงชาติ” นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรีกําหนดใหวันที่ 19 ตุลาคม 
ของทุกปเปน ”วันเทคโนโลยีของไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดช 
“พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย”  และ “พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย” ดวย  

  ในป 2552 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ จึง
กําหนดการจัด มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติประจําป 2552 หรือ National Science and 
Technology Fair 2009 เพ่ือเปนกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ียิ่งใหญท่ีสุดของประเทศ และเปน
การฉลอง 30 ป การจัดต้ังกระทรวง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งเปนปดาราศาสตรสากล โดยมีการจัด
แสดงนิทรรศการและกิจกรรมตางๆ จากความรวมมือของหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ท้ังในและตางประเทศ
แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีที่นําสมัย สามารถสรางความต่ืนเตน สรางแรงบันดาลใจ และ
ความตระหนักดานวิทยาศาสตรกับผูเขารวมกิจกรรม ภายใตกรอบแนวทางคิด “วิทยาศาสตรกาวไกล นําไทย
กาวหนา”  
  
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค  
 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” เพ่ือ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแหง
นวัตกรรมไทย” เพ่ือฉลองครบรอบ 30 ป แหงการกอต้ังกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัย และพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศและนานาชาติ เพ่ือกระตุน
ความสนใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของคนไทย เพ่ือสงเสริมความรู ความเขาใจดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และอาชีพดานวิทยาศาสตร แกเยาวชนและประชาชนท่ัวไป  
   
 
 



แผนผังการจัดงาน   

 
 

สถานท่ีจัดงาน 

 
สถานที่จัดงาน : อาคาร 2-8  ศูนยแสดงนทิรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี   
                           99 ถนนปอปปูลา ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  
โทรศัพท:           0 2 833 4455 
WebSite: www.impact.co.th 



สาระสําคัญการจัดนิทรรศการและกจิกรรม 

 
 
นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ  Royal Pavilion 
 แสดงพระอัจฉริยภาพ “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” และพระอัจฉริยภาพ “พระบิดาแหง
เทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย” รวมทั้งผลงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
พระบรมวงศานุวงศ 
30 ป กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 แสดงผลงานเดนของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เน่ืองในโอกาสวาระครบ 30 ป 



นิทรรศการหลกั 
1. เอกภพวิทยา (Cosmology)  
 นิทรรศการและกิจกรรมที่ใหความเขาใจเรื่องการกําเนิดจักรวาลความรูเกี่ยวกับ จักรวาล การสํารวจ
อวกาศ ความกาวหนาและการใชประโยชนจาก Space Technology และกิจกรรมเน่ืองในปดาราศาสตรสากล 
(International year of Astronomy) เน่ืองในโอกาสครบรอบ 400 ป ที่กาลิเลโอ ใชกลองโทรทัศนสํารวจ
ดวงดาว   
2. ความหลากหลายทางชีวภาพ  
 นิทรรศการและกิจกรรมสรางประสบการณ เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะในประเทศไทย รวมทั้งทฤษฏีวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต การ
เปลี่ยนแปลงดานพันธุกรรม สารพันธุกรรม รวมท้ังการใหความสําคัญตอการครบ 150 ป การเผยแพรหนังสือ 
The Origin of Species ของ Darwin 
3. น้ํา  
 นิทรรศการและกิจกรรมที่กอใหเกิดความตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของนํ้า รวมทั้งการนํา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาจัดการเรื่องนํ้าและขอมูลนํ้าในประเทศไทย สถานภาพของแหลงน้ําและ
กระบวนการในการจัดการนํ้าในอดีตจนถึงปจจุบัน ปญหาในการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทยและ
ของโลก การแกไขตามแนวพระราชดําริ 
4. พลังงาน  
 นิทรรศการและกิจกรรมใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก พลังงานในอนาคต 
และพลังงานนิวเคลียร และสรางความตระหนักดานการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน  
5. ภาวะโลกรอน  
 นิทรรศการและกิจกรรม ท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงฤดูกาล ภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีตางๆ 
ของโลก และสรางความตระหนักใหเกิดการมีสวนรวมในการลดภาวะโลกรอน  
6. อาหารและสุขภาพ  
 นิทรรศการและกิจกรรม เพ่ือแสดงถึงความกาวหนาในการพัฒนา เทคโนโลยีดานอาหารและ สุขภาพ
ของประเทศไทย แพทยแผนไทย และแพทยแผนตะวันออก  
7. นาโนเทคโนโลยี  
 นิทรรศการและกิจกรรม และตัวอยางผลงานวิจัยผลิตผลนาโนท่ีสามารถสรางความเขาใจพื้นฐาน 
หลักการทฤษฏีเบ้ืองตนของนาโน และความเกี่ยวของหรือสัมพันธกับทฤษฏี Quantum ที่คนท่ัวไปสามารถ
เขาใจไดโดยงาย ตลอดจนการประยุกตใชความรูดานนาโนเทคโนโลยีในสาขาตางๆ เพื่อสรางความเขาใจท่ี
ถูกตองในการเลือกใชผลิตภัณฑนาโน 



8. โลกดิจิตอล  
 ความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิตอล ที่นํามาประยุกตใชกับกิจกรรมตางๆ โดยสรางประสบการณท่ี
แปลกใหม เพ่ือเตรียมการรับเทคโนโลยีที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
9. หุนยนต และเทคโนโลยีอัตโนมัติ (Robot and Automation Technology)  
 นิทรรศการและกิจกรรมเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ Automation Technology หลักการสราง
หุนยนต รวมท้ังจัดใหมีการแสดงและกิจกรรมเกี่ยวกับหุนยนตประเภทตางๆ 
10. กิจกรรมสําหรับเยาวชน  
 พื้นที่กิจกรรมกับเด็กและเยาวชนกลุมตางๆ ใหไดรับประสบการณตรงดานวิทยาศาสตร เพื่อสรางแรง
บันดาลใจและทัศนคติท่ีดีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย  
  1) หองทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  
  2) ลานกิจกรรมพัฒนาปญญาเยาวสําหรับเด็กกอนวัยเรียน  
  3) เวทีสวนกลางพรอมจัดกิจกรรมตลอดวันจัดงาน 
  4) ลานกิจกรรมประกวดแขงขัน  
  5) ลานประกวดแขงขันและแสดงผลงานโครงงาน-ส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกจิกรรม 
ศึกษาแหลงเรยีนรูงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ

วันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 9.00 – 15.30 น. 
ณ อาคาร 2-8  ศูนยแสดงนิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุร ี

 

 
ถึงอิมแพ็ค เมืองทองธาน ี

 
ช้ีแจงทําความเขาใจ และนัดหมายนักเรียน 

 
หองปฏิบัติการเคลื่อนที ่

 
นักเรียนหญิงก็ชอบจรวดพบัเหมือนกัน 

 
โครงงานผลิตปุยจากมูลไสเดือน (ข้ีตาแร)  

 
ชุมนุมนักพฤกษศาสตรรุนเยาว 



 
การนําช้ินสวนฮารดดิสกมาประดิษฐส่ือการเรียนรู 

(เครื่องกําเนดิไฟฟา) 

 
นักเรียน ม.5 รวมกิจกรรมการกระจายเชื้อเพลิงในการ

ผลิตไฟฟา จัดโดยกระทรวงพลังงาน 

 
หองทดลองเคลื่อนที่ สีสันดงึดูดความสนใจไดดีมาก 

 
ตัวอยางการจัดนิทรรศการ 

 
การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร 

 
การจัดแสดงซากสิ่งมีชีวิตโบราณ 

  



 
ปนวอรเท็กซ ทํางายๆใชแคกะละมัง แตควันนี่สิ 

สงสัยใชธูปเปนกํา ถาจะทํา 

 
บรรยากาศภายในงาน 

 
ทําเข็มกลดัท่ีระลกึแจกในงานทันท ี

(สํานักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน) 

 
การจําลองระบบโคจรของ 

โรงเรียนตาคลปีระชาสรรค จังหวัดนครสวรรค

 
Digital Image Processing แบบ Real time 

เปนที่นาต่ืนตาต่ืนใจของเด็กๆมาก 

 
แมจะตัวเล็ก แตความรูเรื่องแมลงไมเล็กเลยครับ 

กับการศึกษาดวงงวงในปลองไมไผ 
 


