
รายงานผลการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียนหรรษา สร้างอัจฉริยะด้วยสะเต็มศึกษา สิ่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
 รู้รักษ์ภาษาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
วันศุกร์ท่ี  2  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

ณ  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
............................................. 

1. ผู้จัดกิจกรรม 
        โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
         ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด๎านวิทยาศาสตร์ 

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  "พระบิดาแหํงวิทยาศาสตร์ไทย" 
2. เพื่อสํงเสริมนักเรียนให๎มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  รักการเรียนรู๎  สนุกกับการเรียนรู๎  

แสดงความรู๎และผลงานความสามารถของนักเรียนด๎านวิทยาศาสตร์ 
3. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ  เกิดทักษะในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 

     4.    แนวทางด าเนินกิจกรรม 
1. บันทึกหนังสือเสนอผ๎ูบริหารเรื่องการขอจัดท ากิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แหํงชาติ 
2. ประชุมช้ีแจงคณะท างาน ขั้นตอน และแบํงหน๎าท่ีความรับผิดชอบ 
3. จัดเตรียมสถานท่ี และกิจกรรมแตํละฐาน 
4. ประธานกลําวเปิดงาน 
5. ช้ีแจงรายละเอียดของกิจกรรมให๎ผ๎ูรํวมงานทราบ 
6. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมประจ าปีการศึกษา  2562  เสนอผ๎ูบริหาร 

     5. กิจกรรมต่าง ๆ  ในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีดังนี้ 
 1. การประกวดลวดลายบนกระเป๋าผ๎าหัวข๎อ รักโลกรักษ์พลังงาน 
 2. การประกวดเดินแฟช่ันโชว์กระเป๋าผ๎า 
 3. กิจกรรมแตํละฐานดังนี้ 
  -  ตอบค าตอบวิทยาศาสตร์  -  กิจกรรมสแกนหาระบบภายในรํางกาย 
            -  การทดลองลาวาแลมป์   -  กิจกรรมพืชใบเล้ียงเด่ียวใบเล้ียงคํู 
  -  กิจกรรมพับหุํนยนต์   -  กิจกรรมผลกลํุม ผลเด่ียว 
  -  เลขดาวินชี    -  กิจกรรมตํอหํวงโซํอาหาร 
  -  เซลล์พืช  เซลล์สัตว์   -  กิจกรรมระบบนิเวศ 
  -  กิจกรรมสแกนหาระบบสุริยะ  -  กิจกรรมจ๊ิกซอว์หัวใจ 
 

- กิจกรรมปั้นน้ าให๎เป็นตัว                   -  กิจกรรมน้ าพุ 
- กิจกรรมการดูกล๎องสลับลาย              -  กิจกรรมการตํอเลโก๎ 
- กิจกรรมลูกโป่งไมํแตก                     -  กิจกรรมแมํเหล็กหรรษา 

  
     6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ได๎ลงมือปฏิบัติและทราบหลักการทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องนั้น ๆ 



 2.  นักเรียนเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 
 3.  นักเรียนได๎เรียนรู๎ส่ิงตําง ๆ นอกเหนือจากในหอ๎งเรียน 

4.  ผ๎ูเรียนและผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการจัดการด๎านการใช๎ทรัพยากร  การป้องกันและ              
การจัดการมลพิษ  (ขยะ  น้ า  อากาศ)  และรํวมกันอนุรักษ์พลังงานดูแลรักษาส่ิงแวดล๎อมท่ัวไป 
     7.  แนวทางในการน าความรู้จากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ 
 1.  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  รักการเรียนรู๎และสนุกกับการเรียนรูอ๎ยํางยั่งยนื 
 2.  นักเรียนได๎น าประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
     8. ปัญหาอุปสรรค์/ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 
 1.  นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมเป็นจ านวนมากท าให๎การท ากิจกรรมและการดูแลได๎ไมํท่ัวถึง 
 2.  สถานท่ีในการจัดงานมีขยะจ านวนมาก  เมื่อเลิกกิจกรรมควรรํวมมือจัดการขยะ 
     9. ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและโรงเรียนสีเขียวมีดังนี้ 

1. จ านวนวันและเวลามีความเหมาะสม  ความพึงพอใจอยูํในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร๎อยละ  60.67 
2. ระยะเวลาในการท ากิจกรรมมีความเหมาะสม  ความพึงพอใจอยูํในระดับมาก  คิดเป็นร๎อยละ  50.13 
3. ความเหมาะสม  สวยงามและความสะอาดของสถานท่ี  ความพึงพอใจอยูํในระดับมาก  

คิดเป็นร๎อยละ  40.78 
4. ความพร๎อมในการจัดกิจกรรม  ความพึงพอใจอยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ  57.33 
5. การจัดนิทรรศการ  มุมความรู๎และกิจกรรม  ความพึงพอใจอยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ  60.54 
6. เนื้อหามีประโยชน์กับทําน  ความพึงพอใจอยูํในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร๎อยละ  55.18 
7. ล าดับข้ันตอนและความตํอเนื่องของการจัดกิจกรรม  ความพึงพอใจอยูํในระดับมากท่ีสุด   

คิดเป็นร๎อยละ  48.45 
8. ความรํวมมือของผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม  ความพึงพอใจอยูํในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร๎อยละ  56.44 
9. ล าดับข้ันตอน  พิธีการมีความเหมาะสม  ความพึงพอใจอยูํในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร๎อยละ  56.22 
10. สามารถน าความรู๎ไปเผยแพรํ/ถํายทอด หรือประยุกต์ใช๎ได๎  ความพึงพอใจอยูํในระดับมากท่ีสุด   

คิดเป็นร๎อยละ  53.67 
11. ประโยชน์และความรู๎ท่ีได๎รับจากการที่ได๎จัดกิจกรรมในครั้งนี้  ความพึงพอใจอยูํในระดับมากท่ีสุด   

คิดเป็นร๎อยละ  43.22 
12. มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  ความพึงพอใจอยูํในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร๎อยละ  62.48   

 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แหํงชาติและสะเต็มศึกษา    คิดเป็น 

83.34 % 
       10  เอกสารอ้างอิง 

- เอกสาร 
- ภาพถํายกิจกรรม 

 
 

   ลงช่ือ................................................ผ๎ูรายงาน 
   (นางวนิดา   ทองสุขใส) 

 หัวหน๎ากิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม 
 



 
   ลงช่ือ................................................ผ๎ูรายงาน 
       (นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์) 

หัวหน๎ากิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ระดับประถม 
 
 
 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 

   ลงช่ือ...................................................... 
(นายบรรจง    ปิ่นปฐม) 

ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



กิจกรรมค่ายอาเซียนหรรษา สร้างอัจฉริยะด้วยสะเต็มศึกษา สิ่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
 รู้รักษ์ภาษาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

 
กิจกรรมออกแบบลวดลายกระเป๋าผ้า รักโลก รักษ์พลังงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัลชนะเลิศ                   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
 
กิจกรรมออกแบบลวดลายกระเป๋าผ้า รักโลก รักษ์พลังงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลชนะเลิศ                   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันเดินแฟชั่นโชว์ กระเป๋าผ้า รักโลก รักษ์พลังงาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
รางวัลชนะเลิศ                    เด็กหญิงวัรภัทร     สิงห์รุํงเรือง       ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/3 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     เด็กหญิงพรศรีเทพ  บ ารุงเอื้อ         ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     เด็กหญิงบวรรัตน์    ปานเรือง         ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/3 
 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันเดินแฟชั่นโชว์ กระเป๋าผ้า รักโลก รักษ์พลังงาน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลชนะเลิศ                    เด็กหญิงสุนิสา       ค าดีบุญ          ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4/2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ชาวปลายนา   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     เด็กหญิงลักษิกา     มีทรัพย์มาก      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/2 
 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันเดินแฟชั่นโชว์ กระเป๋าผ้า รักโลก รักษ์พลังงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัลชนะเลิศ                    เด็กหญิงกชพรรณ  เขียนค าสี        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 
                                      เด็กหญิงกัลยากร   ทีปกาญจน์      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     เด็กหญิงปิยะกมล   ศิริมั่ว             ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
                                      เด็กหญิงฉัตรพร      แสนสุวรรณ์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     เด็กหญิงณัฐณิชา     ศรีสม            ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 
                                    เด็กหญิงสายสุนีย์    พิมพ์ไทย        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 

 
 
 
 
 



กิจกรรมการประกวดแข่งขันเดินแฟชั่นโชว์ กระเป๋าผ้า รักโลก รักษ์พลังงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลชนะเลิศ                    นายทัตพล           ชาวจีน           ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 
                                      นางสาวอภิชญา     แซํล๎อ            ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     นางสาวแพรวา       วรรณสวัสด์ิ     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
                                     นางสาวกมลชนก    ช๎างเจริญ        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     นายชยพล            วิโรจน์ศิริ        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 
                                    นางสาวฐิติมา        ด๎วงอํวม         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ค าชี้แจง แบบสอบถาม :  โปรดเติมเครื่องหมาย  และกรอกข๎อความให๎สมบูรณ ์
ส่วนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ      ชาย   หญิง 
2. สถานะ 

แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและสะเต็มศึกษา 

วันที่  2  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 



 นักเรียน   คร ู    อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………    
3. นักเรียนระดับชั้น 

     ป.  1-3   ป.  4-6   ม.  1-3    ม.  4-6 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจตํอโครงการ 
ระดับ  5 = มากท่ีสุดหรือดีมาก    4 = มากหรือดี    3 = ปานกลางหรือพอใช ๎  2 = น๎อยหรือต่ ากวํามาตรฐาน   1 = น๎อยที่สุดหรือ
ต๎องปรับปรุงแก๎ไข 
 

ข้อ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
1 

น้อย 
ที่สุด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มาก 
ที่สุด 

1. จ านวนวันและเวลามีความเหมาะสม      

2. ระยะเวลาในการท ากิจกรรมมีความเหมาะสม      

3. ความเหมาะสม  สวยงามและความสะอาดของสถานที่      

4. ความพร๎อมในการจัดกิจกรรม      

5. การจัดนิทรรศการ  มุมความรู๎และกิจกรรม      

6. เน้ือหามีประโยชน์กับทําน      

7. ล าดับข้ันตอนและความตํอเน่ืองของการจัดกิจกรรม      

8. ความรํวมมือของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม      

9. ล าดับข้ันตอน  พิธีการมีความเหมาะสม      

10. สามารถน าความรู๎ไปเผยแพรํ/ถํายทอด หรือประยุกต์ใช๎ได๎      

11 ประโยชน์และความรู๎ที่ได๎รับจากการที่ได๎จัดกิจกรรมในครั้งน้ี      

12 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม      

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



 



 



 


