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บันทึกรายงานนิทรรศการโครงงานทางวิชาการ
งานนิทรรศการทางวิชาการ หนึ่งห้ องเรียนหนึ่งโครงงาน 2559 “ บูรณาการทักษะชี วติ สู่ การเรี ยนรู้ ทยี่ ั่งยืน ”

TUP.OCOP 2016 : Projects through the Integration of Life Skills for Sustainable Knowledge

ระหว่ างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โครงงานทางวิชาการ ระดับ OCOP ประจาปี การศึกษา 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ชั้น

ชื่อโครงงาน ระดับ OCOP (ปัญหาหรือคาถามวิจัย)

ม. 1/1 กล่องอเนกประสงค์ลดแรงสะเทือนบนรถ

ม. 1/2 ไอศกรี มสไลม์

ม. 1/3

เรื่ องที่ 1
ตูฟ้ ักไข่แบบปรับตั้งอุณหภูมิ

ม. 1/3

เรื่ องที่ 2
ศึกษาชนิดของพืชน้ าที่มีผลต่อคุณภาพทางกายภาพของน้ า

ม. 1/4

ศึกษาเปรี ยบเทียบการขจัดคราบสนิมจากผลไม้ที่มีฤทธิ์
เป็ นกรด

ม. 1/5

การขจัดสิ่ งปนเปื้ อนในน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว เพื่อพัฒนา
เป็ นผลิตภัณฑ์สบู่

ม. 1/6

ศึกษาผลของอัตราการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กต่อขนาด
ของแรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ยวนา

ม. 1/7 พัฒนาโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

ข้ อสรุปของโครงงาน

ชั้น

ชื่อโครงงาน ระดับ OCOP (ปัญหาหรือคาถามวิจัย)

ม. 1/8

ศึกษาเปรี ยบเทียบมูลไส้เดือนที่ได้จากเปลือกผลไม้ต่างชนิด
ต่อการเจริ ญเติบโตของพืช

ม. 1/9

ถังดักไขมันบาบัดน้ าเสี ย

ม. 1/10 ถังขยะจากขวดพลาสติก

ม. 1/11 ศึกษารู ปแบบการปลูกไม้ประดับในพื้นที่จากัด

ม. 1/12 เครื่ องกรองน้ าจากกระบอกไม้ไผ่

ม. 1/13

ศึกษาการใช้สารสกัดจากใบมะรุ ม กล้วย และแครอท
กาจัดตะไคร่ น้ า

ม. 1/14 สเปรย์ปรับอากาศจากสมุนไพรหอม

ม. 1/15 น้ ายาล้างผักขจัดสารตกค้าง

ม. 1/16 ศึกษาชนิดของเสี ยงเพลงต่อการเจริ ญเติบโตของพืช

ข้ อสรุปของโครงงาน

ชั้น

ชื่อโครงงาน ระดับ OCOP (ปัญหาหรือคาถามวิจัย)

ม. 2/1

โปรแกรมบังคับแขนกล

ม. 2/2

ชอล์กไล่มดจากน้ าส้มสายชูและพริ ก

ม. 2/3

เรื่ องที่ 1
ศึกษาความได้เปรี ยบของผูแ้ จกไพ่ต่อจานวนผูเ้ ล่นในเกม
Black Jack

ม. 2/3

เรื่ องที่ 2
ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของสบู่ที่ได้จากเบส NaOH และ KOH

ม. 2/4

ผลิตภัณฑ์ชีสบอลผัก

ม. 2/5

ผลิตภัณฑ์ลิปมันจากสี ดอกไม้

ม. 2/6

ศึกษาเปรี ยบเทียบการลดความเครี ยดจากการฟังเพลง 2 แนว
ที่ต่างกัน

ม. 2/7

ศึกษาประโยชน์ของ Bath Bomb

ม. 2/8

กับดักจับแมลงจากมะนาวนมยาน (lemon)

ข้ อสรุปของโครงงาน

ชั้น
ม. 2/9

ชื่อโครงงาน ระดับ OCOP (ปัญหาหรือคาถามวิจัย)
พัฒนากล่องโซล่าเซลล์

ม. 2/10 แบบจาลองระบบทางานของไฟฟ้ า

ม. 2/11 ผลิตภัณฑ์สครับจากกากกาแฟ

ม. 2/12 พัฒนาชุดชาร์ จแบตเตอรี่ จากไดนาโมจักรยาน

ม. 2/13 เทียนหอมหลากกลิ่น

ม. 2/14 ศึกษารู ปแบบของเก้าอี้จากแกนฟิ ล์มกรองแสง

ม. 2/15 ศึกษาพัฒนาคุณภาพขนมวีเก้นท์ (เจ)

ม. 2/16 ผลิตภัณฑ์เครื่ องกรองน้ าถ่านกัมมันต์แบบพกพา

ม. 3/1

ยาหม่องตะไคร้กนั ยุง

ข้ อสรุปของโครงงาน

ชั้น

ชื่อโครงงาน ระดับ OCOP (ปัญหาหรือคาถามวิจัย)

ม. 3/2

ศึกษาอัตราส่ วนของใบบัวบก กระเจี๊ยบ และมะตูม ต่อนม
ในการทาเต้าหูเ้ ย็น

ม. 3/3

เรื่ องที่ 1
ศึกษากิจกรรมของเอนไซม์เบต้าอะไมเลสในผลไม้

ม. 3/3

เรื่ องที่ 2
การให้เหตุผลในการแก้ปัญหาแบบจาลองสถานการณ์

ม. 3/4

พัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่มดจากเปลือกไข่

ม. 3/5

การพัฒนาหมวกจาลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง

ม. 3/6

ศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการบารุ งผิวของสบู่จากมะขาม,
มะหาด และทานาคา

ม. 3/7

เนื้อนุ่มด้วยสับปะรด และนม

ม. 3/8

กระถางต้นไม้จากถุงปูน

ม. 3/9

ผลิตภัณฑ์ดบั กลิ่นปากจากใบฝรั่ง และใบสะระแหน่

ข้ อสรุปของโครงงาน

ชั้น
ม. 3/10

ชื่อโครงงาน ระดับ OCOP (ปัญหาหรือคาถามวิจัย)
ศึกษาประสิ ทธิภาพการขจัดคราบสนิมด้วยน้ าผลไม้
รสเปรี้ ยว

ม. 3/11 แบตเตอร์ รี่สารองจากถ่านไฟฉาย

ม. 3/12 ผลิตภัณฑ์สเปรย์ใบยาสู บกาจัดศัตรู พืช

ม. 3/13

ศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพการหมักเนื้ อด้วยสับปะรด กับ
แอปเปิ้ ล

ม. 3/14 ไฟฉายจากขวดน้ าพลาสติก

ม. 3/15 ศึกษาการลดเวลาต่อแถวซื้ ออาหารกลางวันของนักเรี ยน

ม. 3/16 สารวจประเภทเกมที่นกั เรี ยนเล่นเพื่อคลายเครี ยด

ม. 4/1

เครื่ องอัดกระป๋ องแบบพกพา

ม. 4/2

เรื่ องที่ 1
สารวจความชื่นชอบต่อวิชาเรี ยนของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ข้ อสรุปของโครงงาน

ชั้น

ชื่อโครงงาน ระดับ OCOP (ปัญหาหรือคาถามวิจัย)

ม. 4/2

เรื่ องที่ 2
ทดลองใช้สารไคโตซานชะลอการสุ กของมะม่วงและกล้วย

ม. 4/3

ศึกษาเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของผักบุง้ จีนที่ใช้ปุ๋ยเคมี
และปุ๋ ยชีวภาพ

ม. 4/4

ศึกษาพัฒนาคุณภาพของชานม จากใบหนุมานผสานกาย

ม. 4/5

ศึกษาทานองและเนื้อเพลงต่อจังหวะการเต้นของหัวใจ

ม. 4/6

ศึกษาประสิ ทธิภาพการเร่ งรากของสารสกัดจากกากกาแฟ

ม. 4/7

กล่องผลิตไฟฟ้ า พลังแสงอาทิตย์

ม. 4/8

ศึกษาประสิ ทธิภาพการขจัดสนิมของน้ ามะเขือเทศ

ม. 4/9

เครื่ องบาบัดน้ าเสี ยพลังแสงอาทิตย์

ม. 4/10

การสื่ อสารเบื้องต้นที่เพิม่ ประสิ ทธิภาพ
ในการเล่นเกมออนไลน์กบั ผูเ้ ล่นชาวต่างชาติ

ข้ อสรุปของโครงงาน

ชั้น
ม. 4/11

ชื่อโครงงาน ระดับ OCOP (ปัญหาหรือคาถามวิจัย)
ศึกษาการติดสี ระหว่างกระดาษสาที่ทาจากใบกล้วย และ
กระดาษสาที่ทาจากใบเตยหอม

ม. 4/12 น้ าผลไม้ลดน้ าหนัก

ม. 4/13

ศึกษาประสิ ทธิภาพในการทาความสะอาดกระจก
ของผงคาร์บอนต่างชนิด

ม. 4/14

ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดกระดานเซรามิคไวท์บอร์ ด
จากอัญชัญ และมะกรู ด

ม. 4/15 เทียนหอมแฟนตาซี

ม. 4/16

พัฒนาการดองไข่เค็มด้วยสมุนไพรจากกระเจี๊ยบ ใบเตย ขิง
และขมิ้น

ม. 4/17 ลิปบาล์มจากผลไม้

ม. 4/18 ดรายแชมพูขจัดความมันบนเส้นผม

ม. 5/1

ศึกษาผลของปฏิกิริยาระหว่างเอทานอล และไข่แดง
ในการดองไข่เค็ม

ข้ อสรุปของโครงงาน

ชั้น
ม. 5/2

ม. 5/2

ม. 5/3

ชื่อโครงงาน ระดับ OCOP (ปัญหาหรือคาถามวิจัย)
เรื่ องที่ 1
ศึกษาอัตราการรอดชีวิตในสภาวะกรดของจุลินทรี ย ์
จากนมเปรี้ ยว
เรื่ องที่ 2
ศึกษาการใช้สารสกัดเคอร์ คูมินจากขมิ้นย้อมไฟเบอร์
ในเซลล์พืชทดแทนสารซาฟรานิน
ศึกษารู ปแบบของปี ก ปริ มาณน้ า และความดันอากาศที่มีผล
ต่อการเคลื่อนที่ของจรวดขวดน้ า

ม. 5/4

จริ งหรื อ น้ าที่ผา่ นการต้มด้วยคลื่นไมโครเวฟมีผลกระทบ
ต่อสิ่ งมีชีวติ

ม. 5/5

ศึกษาอัตราส่ วนและความเข้มข้นของแร่ ธาตุในสารละลาย
ไฮโดรโปนิกส์ที่เหมาะสมต่อการปลูกผักกรี นโอ๊ค

ม. 5/6

กับดักยุง

ม. 5/7

พัฒนาบทเรี ยนเรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ด้วยโปรแกรม Flip ED

ม. 5/8

สารวจพฤติกรรมเสี่ ยงต่อโรคความดันโลหิตสู งของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา
พัฒนาการ

ม. 5/9

พิสูจน์ความเชื่อเรื่ องรสชาติอาหารต่อพฤติกรรมด้าน
บุคลิกภาพ

ข้ อสรุปของโครงงาน

ชั้น

ชื่อโครงงาน ระดับ OCOP (ปัญหาหรือคาถามวิจัย)

ม. 5/10 พัฒนาผลิตภัณฑ์ดีทอ็ กซ์

ม. 5/11

สารวจความสนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ม. 5/12 น้ ายาเช็ดกระจกจากตะไคร้

ม. 5/13

ศึกษาสารผสมที่ช่วยให้การติดทนของสี จากพืชและเทคนิ ค
การมัดย้อม

ม. 5/14 สบู่เจลลี่จากกลีเซอริ น

ม. 5/15 ผลิตภัณฑ์ครี มบารุ งผิวกล้วยหอม

ม. 5/16 ครี มขัดรองเท้าจากมะกรู ดและกากมะพร้าว

ม. 5/17 การพัฒนาเว็บไซต์สอนการเล่นกอล์ฟเบื้องต้น

ม. 5/18 ผลิตภัณฑ์เทียนหอมจากสมุนไพรไล่ยงุ

ข้ อสรุปของโครงงาน

ชั้น

ชื่อโครงงาน ระดับ OCOP (ปัญหาหรือคาถามวิจัย)

ม. 6/1

ศึกษาสารสกัดจากสะเดาในการกาจัดปลวก

ม. 6/2

เรื่ องที่ 1
ศึกษาการหักเหของแสง

ม. 6/2

เรื่ องที่ 2
ศึกษาและเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของผ้าคลุมที่มีผลต่อ
อุณหภูมิภายในภาชนะ และสิ่ งแวดล้อม

ม. 6/3

เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการลดอาการปวดท้อง
ประจาเดือนระหว่างน้ ามันจากดอกอีฟนิ่งพริ มโรสกับ
กระชาย

ม. 6/4

ศึกษาวิธีการแปรรู ปฟักข้าวเป็ นผลิตภัณฑ์
ไอศกรี มหวานเย็น

ม. 6/5

สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศ

ม. 6/6

เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของกลิ่นที่ติดทนนาน
ของแผ่นน้ าหอมแต่ละกลิ่น

ม. 6/7

เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการขจัดคราบน้ ามันบนผ้าด้วยไข่
ขาว , มะกรู ด , มะนาว , แป้ งฝุ่ น , ชอล์ก , ว่านหางจระเข้
และวาสลีน

ม. 6/8

น้ ายาเช็ดกระจกจากแป้ งข้าวโพด

ข้ อสรุปของโครงงาน

ชั้น
ม. 6/9

ชื่อโครงงาน ระดับ OCOP (ปัญหาหรือคาถามวิจัย)
ศึกษาเปรี ยบเทียบปริ มาณสารปรอทในครี มบารุ งผิว

ม. 6/10 ศึกษาช่วงอุณหภูมิและเวลาที่พอเหมาะต่อการสกรี นรู ป

ม. 6/11 ศึกษาอัตราส่ วนที่เหมาะสมของครี มบารุ งผมจากมะละกอ

ม. 6/12

สารวจพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการทาการบ้านของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 6/12

ม. 6/13 ศึกษาความเข้าใจต่อรัฐธรรมนูญของคนไทย

ม. 6/14 ศึกษาปฏิบตั ิการทาเทียนเจลแฟนตาซี

ม. 6/15

ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ชาวต่างชาติเลือกมาเป็ นครู
ในประเทศไทย

ม. 6/16

ศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการกาจัดสี น้ ามัน โดยใช้
สารละลายต่างๆ

ม. 6/17 สครับกากกาแฟขัดผิว

ม. 6/18 การบูรดับกลิ่นสมุนไพร

ข้ อสรุปของโครงงาน

การจัดแสดงนิทรรศการจากโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุ วรรณภูมิ
ชั้น

ชื่อโครงงานนักเรียน (ปัญหาหรือคาถามวิจัย)

ม. 1

การเปรี ยบเทียบปริ มาณน้ ามันหอมระเหยจากใบมะนาว
ด้วยวิธีการกลัน่ โดยใช้เครื่ องควบแน่นแบบกล่องอลูมิเนียม
และแบบกล่องพลาสติก

ม. 2

การศึกษาความสามารถในการดับกลิ่นของกากกาแฟ

ม. 3

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุ วรรณภูมิที่มีต่อสเปรย์ดบั กลิ่นเท้าที่ผลิตจาก
พืชสมุนไพร

ม. 4

การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการกันเสี ยงของวัสดุใกล้ตวั

ม. 5

การศึกษาอาหารยอดนิยมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
เพื่อการบริ โภคที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม

ม. 6

การศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากนมแพะ
นมโค และนมถัว่ เหลือง โดยใช้ประสาทสัมผัสของ
นักเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการสุ วรรณภูมิ

1

โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน
1.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
โดยใช้มาตรการ 70 : 30
2.มาตรการ 9 ส.

ข้ อสรุปของโครงงาน

2. โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่ องที่
ชื่อเรื่ อง
1

2

โครงงานนักเรี ยน

โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน
โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนสู่ มาตรฐานสากล กลุ่มวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
เรื่ องที่
ชื่อเรื่ อง
1

โครงงานนักเรี ยน
ผลการศึกษาค้นคว้ารายวิชา IS เรื่ อง เพราะเหตุใด
ปากกาลบได้ จึงสามารถลบได้

2

โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน
1. ROBOT T.P.N.
2. สาธิ ตการวาดภาพด้วยสี น้ ามัน

4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
เรื่ องที่
ชื่อเรื่ อง

1

2

เนื้อหาโดยสรุ ป

โครงงานนักเรี ยน

โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน
คนดีวถิ ีพอเพียง นิทรรศ “เพิ่มเวลาเรี ยนรู ้ สู่ การปฏิบตั ิ”

เนื้อหาโดยสรุ ป

เนื้อหาโดยสรุ ป

5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี
เรื่ องที่
ชื่อเรื่ อง
1

2

โครงงานนักเรี ยน
1. การ์ดตรี โกณมิติ
2. สาธิตงานสาน งานแกะสลักผัก ผลไม้
โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน

6.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่ องที่
ชื่อเรื่ อง

1

2

เนื้อหาโดยสรุ ป

เนื้อหาโดยสรุ ป

โครงงานนักเรี ยน
จรวดขวดน้ า ประเภทความไกล

โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน

7.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
เรื่ องที่
ชื่อเรื่ อง

1

โครงงานนักเรี ยน
1. กระถางไอเย็น
2. เรื อพิทกั ษ์โลก

2

โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน
การทาขนมจากเกสรดอกไม้

เนื้อหาโดยสรุ ป

8.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
เรื่ องที่
ชื่อเรื่ อง
1

2

เนื้อหาโดยสรุ ป

โครงงานนักเรี ยน
การศึกษาอัตราการย่อยสลายมูลวัวเพื่อผลิตปุ๋ ยหมักจาก
ไส้เดือนดิน
โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน

9.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
เรื่ องที่

ชื่อเรื่ อง

1

โครงงานนักเรี ยน
โครงงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

2

โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน
โครงการลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู ้

10.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
เรื่ องที่
ชื่อเรื่ อง
1

2

2

เนื้อหาโดยสรุ ป

โครงงานนักเรี ยน

โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน
การประกันภัย

11.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
เรื่ องที่
ชื่อเรื่ อง
1

เนื้อหาโดยสรุ ป

โครงงานนักเรี ยน
ดินใบไม้
โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน

เนื้อหาโดยสรุ ป

12.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุ ราษฎร์ ธานี
เรื่ องที่

1

2

ชื่อเรื่ อง
โครงงานนักเรี ยน
เครื่ องฉายทึบแสง

โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน
สวนพฤกษศาสตร์

13.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์ นคร
เรื่ องที่
ชื่อเรื่ อง

1

โครงงานนักเรี ยน
แผงโซล่าร์ เซลล์ตามแสง

2

โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน
ข้าวและผลิตภัณฑ์

14.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
เรื่ องที่
ชื่อเรื่ อง
1

โครงงานนักเรี ยน
งามตา สร้างสรรค์ ผลงาน ต.อ.พ.อบ.

โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน
2

เนื้อหาโดยสรุ ป

เนื้อหาโดยสรุ ป

เนื้อหาโดยสรุ ป

15.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
เรื่ องที่
ชื่อเรื่ อง
1

โครงงานนักเรี ยน
สบู่หอมวิจิตรลายไทย

2

โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

16.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้ อยเอ็ด
เรื่ องที่
ชื่อเรื่ อง
1

2

เนื้อหาโดยสรุ ป

เนื้อหาโดยสรุ ป

โครงงานนักเรี ยน
1. การหาดีเทอร์มินนั ต์ของเมตริ กซ์
2. การหาคาตอบของระบบสมการเชิงเส้นโดยบูรณาการ
ร่ วมกับโปรแกรม Microsoft Office Excel
โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน

การจัดแสดงนิทรรศการจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร์
1.โรงเรียนศรีพฤฒา
เรื่ องที่
1

2

ชื่อเรื่ อง
โครงงานนักเรี ยน
บิงโก ตารางธาตุ (Element Bingo)

โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน

เนื้อหาโดยสรุ ป

2. โรงเรียนราชดาริ
เรื่ องที่

1

2

ชื่อเรื่ อง

เนื้อหาโดยสรุ ป

โครงงานนักเรี ยน
Science and Mathematics in the Real World

โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน

3. โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เรื่ องที่

ชื่อเรื่ อง

1

โครงงานนักเรี ยน
หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

2

โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน
เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนภายนอกทีเ่ ข้ ามาร่ วมจัดแสดงผลงาน
1.โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เรื่ องที่
ชื่อเรื่ อง
1

2

โครงงานนักเรี ยน

โครงการดีเด่นของโรงเรี ยน
การบริ หารจัดการโรงเรียนสู่ ความเป็ นเลิศ OBECQA

เนื้อหาโดยสรุ ป

เนื้อหาโดยสรุ ป

การจัดแสดงนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วางรากฐานพัฒนาผู้เรียน ทักษะอ่านเขียนภาษาไทย
คิดคล่องว่ องไวคณิตศาสตร์
เปรื่องปราดวิทยาศาสตร์ รอบรู้
สร้ างสั งคมน่ าอยู่คู่ปัญญา สุ ขภาพพลานามัยสมบูรณ์
ศิลปะดนตรีจารู ญจิต
สร้ างชีวติ อาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่ างประเทศดีสื่อสาร
นิทรรศการสั ปดาห์ วชิ าการ บูรณาการทักษะชีวติ สู่ การเรียนรู้ ทยี่ งั่ ยืน
1. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย

เรื่ องที่

ชื่อเรื่ อง

1

ทักษะอ่านเขียนภาษาไทย

เนื้อหาโดยสรุ ป

2. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์

เรื่ องที่

ชื่อเรื่ อง

1

คิดคล่องว่องไวคณิ ตศาสตร์

เนื้อหาโดยสรุ ป

3. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์

เรื่ องที่

ชื่อเรื่ อง

1

เปรื่ องปราดวิทยาศาสตร์ รอบรู้

เนื้อหาโดยสรุ ป

4. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เรื่ องที่

ชื่อเรื่ อง

1

สร้างสังคมน่าอยูค่ ู่ปัญญา

เนื้อหาโดยสรุ ป

5. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษา และพลศึกษา

เรื่ องที่

ชื่อเรื่ อง

1

สุ ขภาพพลานามัยสมบูรณ์

เนื้อหาโดยสรุ ป

6. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ

เรื่ องที่

ชื่อเรื่ อง

1

ศิลปะดนตรี จารู ญจิต

7. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
เรื่ องที่
ชื่อเรื่ อง

1

เนื้อหาโดยสรุ ป

เนื้อหาโดยสรุ ป

สร้างชีวติ อาชีพและเทคโนโลยี

8. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ

เรื่ องที่

ชื่อเรื่ อง

1

ภาษาต่างประเทศดีสื่อสาร

9. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
เรื่ องที่

1

ชื่อเรื่ อง

เนื้อหาโดยสรุ ป

เนื้อหาโดยสรุ ป

วางรากฐานพัฒนาผูเ้ รี ยน

สรุ ป

จานวนโครงงานที่จดั แสดงในงาน OCOP: 2016 มีจานวน ............................................ เรื่ อง
1. โครงงานประเภททฤษฎีมีท้ งั หมด ........................................................................... เรื่ อง
2. โครงงานประเภทสิ่ งประดิษฐ์/นวัตกรรมมีท้ งั หมด................................................... เรื่ อง
3. โครงงานประเภททดลอง/พัฒนาผลิตภัณฑ์มีท้ งั หมด................................................ เรื่ อง
4. โครงงานประเภทสารวจมีท้ งั หมด............................................................................. เรื่ อง
5. โครงงานที่สมบูรณ์/สร้างสรรค์มีท้ งั หมด ................................................................. เรื่ อง
6. โครงงานที่ตอ้ งปรับปรุ งมีท้ งั หมด ............................................................................ เรื่ อง

ผังความคิดรวบยอด (MIND MAPPING)
งานนิทรรศการทางวิชาการ หนึ่งห้ องเรียนหนึ่งโครงงาน 2559 “ บูรณาการทักษะชี วติ สู่ การเรี ยนรู้ ทยี่ ั่งยืน ”

TUP. OCOP 2016: Projects through the Integration of Life Skills for Sustainable Knowledge

ระหว่ างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ผังความคิดรวบยอด (MIND MAPPING)
นิทรรศการของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
และโรงเรียนสหวิทยาเขตศรีนครินทร์

