
 

 

 

น ำผงัของกำรจดังำนมำไว้ที่ปกหน้ำด้ำนใน 
 

 

 

 

 

 
 

แผนผงักำรจดันิทรรศกำร TUP.OCOP 2016 : Projects through the Integration of Life Skills for Sustainable Knowledge  
หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงำน 2559   " บูรณำกำรทักษะชีวติสู่กำรเรียนรู้ที่ยัง่ยนื " 

ระหว่ำงวนัที่ 9 - 10   มีนำคม   2560     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 



 



ก ำหนดกำร 
นิทรรศกำรสัปดำห์ทำงวชิำกำร หน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงงำน 2559 

“บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่กำรเรียนรู้ที่ยัง่ยนื” 
TUP.OCOP 2016: 

 Projects through the Integration of Life Skills for Sustainable Knowledge 
ระหว่ำงวนัที่ 9 - 10  มีนำคม  2560  ปีกำรศึกษำ 2559 

*********************************************************************** 

วนัพฤหัสบด ีที่ 9 มีนำคม พ.ศ.2560 

08.30 - 09.00 น. -  พธิีเปิดโดย นำยกำรุณ  สกลุประดิษฐ์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  
  -  มอบเกยีรติบัตรแก่คณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษำพฒันำกำร  
       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในเครือเตรียมอดุมศึกษำพฒันำกำร  
       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสหวทิยำเขตศรีนครินทร์  

09.00 - 10.30 น. -  เยีย่มชมผลงำนโครงงำนทำงวชิำกำรของนักเรียนระดับ OCOP 
       ของห้องเรียน ม.1 - ม.5      ณ ลำนอเนกประสงค์ 
   -  เยีย่มชมผลงำนครู และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษำพฒันำกำร  
       โรงเรียนในเครือเตรียมอดุมศึกษำพฒันำกำร   โรงเรียนในสหวทิยำเขตศรีนครินทร์  
       ณ อำคำร 15 และอำคำรเกยีรติยศ (อำคำร 11) 

10.30 - 11.00 น.-   ชมกำรแสดงบนเวทขีองนักเรียนโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษำพฒันำกำร  
      โรงเรียนในเครือเตรียมอดุมศึกษำพฒันำกำร และโรงเรียนในสหวทิยำเขตศรีนครินทร์ 

08.00 - 16.00น.-   น ำเสนอผลงำนโครงงำนระดับ OCOP ของห้องเรียน ม.1 - ม.5 
      จ ำนวน 89 โครงงำน ในรูปบูธนิทรรศกำร  
      และโครงงำนระดับทัว่ไปของห้องเรียนทีนั่กเรียนรวมกลุ่มกนัจัดท ำ 84 ห้องเรียน 
      ห้องเรียนละ 7 - 10 โครงงำน   จ ำนวน  768 โครงงำน    ณ ลำนอเนกประสงค์ 

-   กำรน ำเสนอในรูปปำกเปล่ำ (Oral Presentation) โครงงำนระดับ OCOP 
  ของห้องเรียน ม.1 - ม.5 จ ำนวน 89 โครงงำน  ณ ห้อง 442, ห้อง 443 ช้ัน 4 อำคำร 4   
  และห้อง 731,ห้อง732 และห้อง 733 ช้ัน 3 อำคำร 7 

 



ก ำหนดกำร (ต่อ)  
TUP.OCOP 2016: 

 Projects through the Integration of Life Skills for Sustainable Knowledge 
ระหว่ำงวนัที่ 9 - 10  มีนำคม  2560  ปีกำรศึกษำ 2559 

*********************************************************************** 

วนัพฤหัสบด ีที่ 9 มีนำคม พ.ศ.2560 (ต่อ) 

08.00 - 16.00น.  -  นิทรรศกำร 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันำผู้เรียน  ณ อำคำรเกยีรติยศ (อำคำร 11) 
   -  กจิกรรมโครงกำรของนักเรียนควำมสำมำรถพเิศษด้ำนวทิยำศำสตร์ ด้ำนคณติศำสตร์  
      และด้ำนภำษำต่ำงประเทศ  ณ อำคำรเกยีรติยศ (อำคำร 11) 

     -  นิทรรศกำรโรงเรียนในเครือเตรียมอดุมศึกษำพฒันำกำร 
                               และโรงเรียนในสหวทิยำเขตศรีนครินทร์  ณ อำคำร 15 

   -  กำรแสดงบนเวทขีองกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษำพฒันำกำร 
      โรงเรียนในเครือเตรียมอดุมศึกษำพฒันำกำร  และโรงเรียนในสหวทิยำเขตศรีนครินทร์ 
      ณ ลำนอเนกประสงค์ 
 

วนัศุกร์ ที่ 10 มีนำคม พ.ศ.2560 
08.00 - 16.00น.  -  น ำเสนอ ผลงำนโครงงำนระดับ OCOP ของห้องเรียน ม.1 - ม.5 

      จ ำนวน 89 โครงงำน ในรูปบูธนิทรรศกำร  
      และโครงงำนระดับทัว่ไปของห้องเรียนทีนั่กเรียนรวมกลุ่มกนัจัดท ำ  84 ห้องเรียน 
      ห้องเรียนละ 7 - 10 โครงงำน  จ ำนวน  768 โครงงำน ณ ลำนอเนกประสงค์ 
   -  นิทรรศกำร 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันำผู้เรียน  ณ อำคำรเกยีรติยศ (อำคำร 11) 
   -  กจิกรรมโครงกำรของนักเรียนควำมสำมำรถพเิศษด้ำนวทิยำศำสตร์ ด้ำนคณติศำสตร์  
      และด้ำนภำษำต่ำงประเทศ  ณ อำคำรเกยีรติยศ (อำคำร 11) 

     -  นิทรรศกำรโรงเรียนในเครือเตรียมอดุมศึกษำพฒันำกำร 
                               และโรงเรียนในสหวทิยำเขตศรีนครินทร์  ณ อำคำร 15 

   -  กำรแสดงบนเวทขีองกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษำพฒันำกำร 
      โรงเรียนในเครือเตรียมอดุมศึกษำพฒันำกำร  และโรงเรียนในสหวทิยำเขตศรีนครินทร์ 
       ณ ลำนอเนกประสงค์ 



ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวชิำกำร 
หน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงงำน 2559  “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่กำรเรียนรู้ที่ยัง่ยนื ” 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 
*********************************************************************** 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 

ห้อง                                  ช่ือโครงงำน ระดบั OCOP  

ม. 1/1 กล่องอเนกประสงค์ลดแรงสะเทือนบนรถ 

ม. 1/2 ไอศกรีมสไลม์ 

ม. 1/3 เร่ืองที่ 1   ตู้ฟักไข่แบบปรับตั้งอุณหภูม ิ

ม. 1/3 เร่ืองที่ 2   ศึกษำชนิดของพชืน ำ้ที่มีผลต่อคุณภำพทำงกำยภำพของน ำ้ 

ม. 1/4 ศึกษำเปรียบเทียบกำรขจดัครำบสนิมจำกผลไม้ที่มฤีทธ์ิเป็นกรด 

ม. 1/5 กำรขจดัส่ิงปนเป้ือนในน ำ้มันพชืที่ใช้แล้ว เพือ่พฒันำเป็นผลติภณัฑ์สบู่ 

ม. 1/6 
ศึกษำผลของอตัรำกำรเปลีย่นแปลงสนำมแม่เหลก็ต่อขนำดของแรงเคลือ่นไฟฟ้ำ
เหน่ียวน ำ 

ม. 1/7 พฒันำโปรแกรมบังคบัหุ่นยนต์ 

ม. 1/8 ศึกษำเปรียบเทียบมูลไส้เดอืนทีไ่ด้จำกเปลอืกผลไม้ต่ำงชนิดต่อกำรเจริญเตบิโตของพชื 

ม. 1/9 ถงัดกัไขมันบ ำบัดน ำ้เสีย 

ม. 1/10 ถงัขยะจำกขวดพลำสติก 
  



ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวชิำกำร 
หน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงงำน 2559  “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่กำรเรียนรู้ที่ยัง่ยนื ” 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 

*********************************************************************** 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 

ห้อง                                    ช่ือโครงงำน ระดบั OCOP 

ม. 1/11 ศึกษำรูปแบบกำรปลูกไม้ประดบัในพืน้ที่จ ำกดั 

ม. 1/12 เคร่ืองกรองน ำ้จำกกระบอกไม้ไผ่ 

ม. 1/13 ศึกษำกำรใช้สำรสกดัจำกใบมะรุม  กล้วย และแครอทก ำจดัตะไคร่น ำ้ 

ม. 1/14 สเปรย์ปรับอำกำศจำกสมุนไพรหอม 

ม. 1/15 น ำ้ยำล้ำงผกัขจดัสำรตกค้ำง 

ม. 1/16 ศึกษำชนิดของเสียงเพลงต่อกำรเจริญเตบิโตของพชื 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 

ห้อง                                   ช่ือโครงงำน ระดับ OCOP  

ม. 2/1 โปรแกรมบังคบัแขนกล 

ม. 2/2 ชอล์กไล่มดจำกน ำ้ส้มสำยชู และพริก 
 
 



ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวชิำกำร 
หน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงงำน 2559  “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่กำรเรียนรู้ที่ยัง่ยนื ” 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 
*********************************************************************** 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 

ห้อง                                   ช่ือโครงงำน ระดับ OCOP  

ม. 2/3 เร่ืองที่ 1  ศึกษำควำมได้เปรียบของผู้แจกไพ่ต่อจ ำนวนผู้เล่นในเกม Black Jack 

ม. 2/3 เร่ืองที่ 2    ศึกษำประสิทธิภำพของสบู่ที่ได้จำกเบส NaOH และ KOH 

ม. 2/4 ผลติภณัฑ์ชีสบอลผกั 

ม. 2/5 ผลติภณัฑ์ลปิมันจำกสีดอกไม้ 

ม. 2/6 ศึกษำเปรียบเทียบกำรลดควำมเครียดจำกกำรฟังเพลง   2 แนวที่ต่ำงกนั 

ม. 2/7 ศึกษำประโยชน์ของ Bath Bomb 

ม. 2/8 กบัดกัจบัแมลงจำกมะนำวนมยำน (lemon) 

ม. 2/9 พฒันำกล่องโซล่ำเซลล์ 

ม. 2/10 แบบจ ำลองระบบท ำงำนของไฟฟ้ำ 

 



ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวชิำกำร 
หน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงงำน 2559  “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่กำรเรียนรู้ที่ยัง่ยนื ” 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 
*********************************************************************** 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 

ห้อง                                   ช่ือโครงงำน ระดับ OCOP  

ม. 2/11 ผลติภณัฑ์สครับจำกกำกกำแฟ 

ม. 2/12 พฒันำชุดชำร์จแบตเตอร่ีจำกไดนำโมจกัรยำน 

ม. 2/13 เทียนหอมหลำกกลิน่ 

ม. 2/14 ศึกษำรูปแบบของเก้ำอีจ้ำกแกนฟิล์มกรองแสง 

ม. 2/15 ศึกษำพฒันำคุณภำพขนมวเีก้นท์ (เจ) 

ม. 2/16 ผลติภณัฑ์เคร่ืองกรองน ำ้ถ่ำนกมัมันต์แบบพกพำ 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 

ห้อง                                   ช่ือโครงงำน ระดับ OCOP  

ม. 3/1 ยำหม่องตะไคร้กนัยุง 

ม. 3/2 ศึกษำอตัรำส่วนของใบบัวบก  กระเจีย๊บ  และมะตูม ต่อนมในกำรท ำเต้ำหู้เยน็ 
  



 

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวชิำกำร 
หน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงงำน 2559  “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่กำรเรียนรู้ที่ยัง่ยนื ” 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 
*********************************************************************** 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 

ห้อง                                   ช่ือโครงงำน ระดับ OCOP  

ม. 3/3 เร่ืองที่ 1  ศึกษำกจิกรรมของเอนไซม์เบต้ำอะไมเลสในผลไม้ 

ม. 3/3 เร่ืองที่ 2  กำรให้เหตุผลในกำรแก้ปัญหำแบบจ ำลองสถำนกำรณ์ 

ม. 3/4 พฒันำผลติภณัฑ์ไล่มดจำกเปลอืกไข่ 

ม. 3/5 กำรพฒันำหมวกจ ำลองสภำพแวดล้อมเสมือนจริง 

ม. 3/6 ศึกษำประสิทธิภำพในกำรบ ำรุงผวิของสบู่จำกมะขำม, มะหำด และทำนำคำ 

ม. 3/7 เนือ้นุ่มด้วยสับปะรด และนม 

ม. 3/8 กระถำงต้นไม้จำกถุงปูน 

ม. 3/9 ผลติภณัฑ์ดบักลิน่ปำกจำกใบฝร่ัง และใบสะระแหน่ 

ม. 3/10 ศึกษำประสิทธิภำพกำรขจดัครำบสนิมด้วยน ำ้ผลไม้รสเปร้ียว 

ม. 3/11 แบตเตอร์ร่ีส ำรองจำกถ่ำนไฟฉำย 



ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวชิำกำร 
หน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงงำน 2559  “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่กำรเรียนรู้ที่ยัง่ยนื ” 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 

*********************************************************************** 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 

ห้อง                                   ช่ือโครงงำน ระดับ OCOP  

ม. 3/12 ผลติภณัฑ์สเปรย์ใบยำสูบก ำจดัศัตรูพชื 

ม. 3/13 ศึกษำเปรียบเทียบคุณภำพกำรหมักเนือ้ด้วยสับปะรด  กบัแอปเป้ิล 

ม. 3/14 ไฟฉำยจำกขวดน ำ้พลำสตกิ 

ม. 3/15 ศึกษำกำรลดเวลำต่อแถวซ้ืออำหำรกลำงวนัของนักเรียน 

ม. 3/16 ส ำรวจประเภทเกมที่นักเรียนเล่นเพือ่คลำยเครียด 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 

ห้อง                                   ช่ือโครงงำน ระดับ OCOP  

ม. 4/1 เคร่ืองอดักระป๋องแบบพกพำ 

ม. 4/2 
เร่ืองที่ 1  ส ำรวจควำมช่ืนชอบต่อวชิำเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4  
               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 

ม. 4/2 เร่ืองที่ 2  ทดลองใช้สำรไคโตซำนชะลอกำรสุกของมะม่วง และกล้วย 



ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวชิำกำร 
หน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงงำน 2559  “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่กำรเรียนรู้ที่ยัง่ยนื ” 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 
*********************************************************************** 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 

ห้อง                                   ช่ือโครงงำน ระดับ OCOP  

ม. 4/3 ศึกษำเปรียบเทียบกำรเจริญเตบิโตของผกับุ้งจนีที่ใช้ปุ๋ยเคม ีและปุ๋ยชีวภำพ 

ม. 4/4 ศึกษำพฒันำคุณภำพของชำนม จำกใบหนุมำนผสำนกำย 

ม. 4/5 ศึกษำท ำนองและเนือ้เพลงต่อจงัหวะกำรเต้นของหัวใจ 

ม. 4/6 ศึกษำประสิทธิภำพกำรเร่งรำกของสำรสกดัจำกกำกกำแฟ 

ม. 4/7 กล่องผลติไฟฟ้ำ พลงัแสงอำทิตย์ 

ม. 4/8 ศึกษำประสิทธิภำพกำรขจดัสนิมของน ำ้มะเขอืเทศ 

ม. 4/9 เคร่ืองบ ำบัดน ำ้เสียพลงัแสงอำทิตย์ 

ม. 4/10 กำรส่ือสำรเบือ้งต้นที่เพิม่ประสิทธิภำพในกำรเล่นเกมออนไลน์กบัผู้เล่นชำวต่ำงชำต ิ

ม. 4/11 ศึกษำกำรตดิสีระหว่ำงกระดำษสำที่ท ำจำกใบกล้วย และกระดำษสำทีท่ ำจำกใบเตยหอม 



ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวชิำกำร 
หน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงงำน 2559  “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่กำรเรียนรู้ที่ยัง่ยนื ” 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 
*********************************************************************** 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 

ห้อง                                   ช่ือโครงงำน ระดับ OCOP  

ม. 4/12 น ำ้ผลไม้ลดน ำ้หนัก 

ม. 4/13 ศึกษำประสิทธิภำพในกำรท ำควำมสะอำดกระจกของผงคำร์บอนต่ำงชนิด 

ม. 4/14 ผลติภณัฑ์ท ำควำมสะอำดกระดำนเซรำมิคไวท์บอร์ดจำกอญัชัญ  และมะกรูด 

ม. 4/15 เทียนหอมแฟนตำซี 

ม. 4/16 พฒันำกำรดองไข่เคม็ด้วยสมุนไพรจำกกระเจี๊ยบ  ใบเตย  ขงิ และขมิน้ 

ม. 4/17 ลปิบำล์มจำกผลไม้ 

ม. 4/18 ดรำยแชมพูขจดัควำมมันบนเส้นผม 
 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5 

ห้อง                                   ช่ือโครงงำน ระดับ OCOP  

ม. 5/1 ศึกษำผลของปฏิกริิยำระหว่ำงเอทำนอล  และไข่แดงในกำรดองไข่เคม็ 



ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวชิำกำร 
หน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงงำน 2559  “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่กำรเรียนรู้ที่ยัง่ยนื ” 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 
*********************************************************************** 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5 

ห้อง                                   ช่ือโครงงำน ระดับ OCOP  

ม. 5/2 เร่ืองที่ 1   ศึกษำอตัรำกำรรอดชีวติในสภำวะกรดของจุลนิทรีย์จำกนมเปร้ียว 

ม. 5/2 
เร่ืองที่ 2  ศึกษำกำรใช้สำรสกดัเคอร์คูมินจำกขมิน้ย้อมไฟเบอร์ในเซลล์พชืทดแทน 
               สำรซำฟรำนิน 

ม. 5/3 
ศึกษำรูปแบบของปีก ปริมำณน ำ้ และควำมดนัอำกำศที่มีผลต่อกำรเคลือ่นที ่
ของจรวดขวดน ำ้ 

ม. 5/4 จริงหรือ น ำ้ที่ผ่ำนกำรต้มด้วยคลืน่ไมโครเวฟมีผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติ 

ม. 5/5 
ศึกษำอตัรำส่วนและควำมเข้มข้นของแร่ธำตุในสำรละลำยไฮโดรโปนิกส์ที่เหมำะสมต่อ
กำรปลูกผกักรีนโอ๊ค 

ม. 5/6 กบัดกัยุง 

ม. 5/7 พฒันำบทเรียนเร่ืองกำรสังเครำะห์ด้วยแสงด้วยโปรแกรม Flip ED 

ม. 5/8 
ส ำรวจพฤตกิรรมเส่ียงต่อโรคควำมดนัโลหิตสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษำพฒันำกำร 



ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวชิำกำร 
หน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงงำน 2559  “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่กำรเรียนรู้ที่ยัง่ยนื ” 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 
*********************************************************************** 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5 

ห้อง                                   ช่ือโครงงำน ระดับ OCOP  

ม. 5/9 พสูิจน์ควำมเช่ือเร่ืองรสชำตอิำหำรต่อพฤตกิรรมด้ำนบุคลกิภำพ 

ม. 5/10 พฒันำผลติภณัฑ์ดที็อกซ์ 

ม. 5/11 
ส ำรวจควำมสนใจศึกษำต่อระดบัมหำวทิยำลยัของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4  
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษำพฒันำกำร 

ม. 5/12 น ำ้ยำเช็ดกระจกจำกตะไคร้ 

ม. 5/13 ศึกษำสำรผสมที่ช่วยให้กำรตดิทนของสีจำกพชืและเทคนิคกำรมัดย้อม 

ม. 5/14 สบู่เจลลีจ่ำกกลเีซอริน 

ม. 5/15 ผลติภณัฑ์ครีมบ ำรุงผวิกล้วยหอม 

ม. 5/16 ครีมขดัรองเท้ำจำกมะกรูด และกำกมะพร้ำว 

ม. 5/17 กำรพฒันำเวบ็ไซต์สอนกำรเล่นกอล์ฟเบือ้งต้น 

ม. 5/18 ผลติภณัฑ์เทียนหอมจำกสมุนไพรไล่ยุง 

 



ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวชิำกำร 
หน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงงำน 2559  “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่กำรเรียนรู้ที่ยัง่ยนื ” 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 
*********************************************************************** 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ห้อง                                   ช่ือโครงงำน ระดับ OCOP  

ม. 6/1 ศึกษำสำรสกดัจำกสะเดำในกำรก ำจดัปลวก 

ม. 6/2 เร่ืองที่ 1  ศึกษำกำรหักเหของแสง 

ม. 6/2 
เร่ืองที่ 2  ศึกษำและเปรียบเทียบประสิทธิภำพของผ้ำคลุมที่มีผลต่ออณุหภูมิภำยใน
ภำชนะ และส่ิงแวดล้อม 

ม. 6/3 
เปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรลดอำกำรปวดท้องประจ ำเดอืนระหว่ำงน ำ้มัน 
จำกดอกอฟีน่ิงพริมโรสกบักระชำย 

ม. 6/4 ศึกษำวธีิกำรแปรรูปฟักข้ำวเป็นผลติภณัฑ์ไอศกรีมหวำนเยน็ 

ม. 6/5 สเปรย์สมุนไพรปรับอำกำศ 

ม. 6/6 เปรียบเทียบประสิทธิภำพของกลิน่ที่ตดิทนนำนของแผ่นน ำ้หอมแต่ละกลิน่ 

ม. 6/7 
เปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรขจดัครำบน ำ้มันบนผ้ำด้วยไข่ขำว , มะกรูด , มะนำว ,  
แป้งฝุ่น , ชอล์ก , ว่ำนหำงจระเข้ และวำสลนี 



ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวชิำกำร 
หน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงงำน 2559  “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่กำรเรียนรู้ที่ยัง่ยนื ” 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 
*********************************************************************** 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ห้อง                                   ช่ือโครงงำน ระดับ OCOP  

ม. 6/8 น ำ้ยำเช็ดกระจกจำกแป้งข้ำวโพด 

ม. 6/9 ศึกษำเปรียบเทียบปริมำณสำรปรอทในครีมบ ำรุงผวิ 

ม. 6/10 ศึกษำช่วงอุณหภูมิและเวลำที่พอเหมำะต่อกำรสกรีนรูป 

ม. 6/11 ศึกษำอตัรำส่วนที่เหมำะสมของครีมบ ำรุงผมจำกมะละกอ 

ม. 6/12 ส ำรวจพฤตกิรรมและควำมคดิเห็นต่อกำรท ำกำรบ้ำนของนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 6/12 

ม. 6/13 ศึกษำควำมเข้ำใจต่อรัฐธรรมนูญของคนไทย 

ม. 6/14 ศึกษำปฏิบัตกิำรท ำเทียนเจลแฟนตำซี 

ม. 6/15 ปัจจยัส ำคญัที่ท ำให้ชำวต่ำงชำตเิลอืกมำเป็นครูในประเทศไทย 

ม. 6/16 ศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรก ำจดัสีน ำ้มัน โดยใช้สำรละลำยต่ำงๆ 

ม. 6/17 สครับกำกกำแฟขดัผวิ 

ม. 6/18 กำรบูรดบักลิน่สมุนไพร 

 
 
 
 
 



ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวชิำกำร 
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 

*********************************************************************** 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำรสุวรรณภูม ิ
โครงงำนนักเรียน 

ช้ัน                                              ช่ือโครงงำน 

ม. 1 
กำรเปรียบเทียบปริมำณน ำ้มันหอมระเหยจำกใบมะนำวด้วยวธีิกำรกลัน่โดยใช้ 
เคร่ืองควบแน่นแบบกล่องอลูมิเนียมและแบบกล่องพลำสตกิ 

ม. 2 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรดบักลิน่ของกำกกำแฟ 

ม. 3 
กำรศึกษำควำมพงึพอใจของนักเรียนเตรียมอดุมศึกษำพฒันำกำรสุวรรณภูมิที่มต่ีอ
สเปรย์ดบักลิน่เท้ำที่ผลติจำกพชืสมุนไพร 

ม. 4 กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรกนัเสียงของวสัดุใกล้ตวั 

ม. 5 
กำรศึกษำอำหำรยอดนิยมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5 เพือ่กำรบริโภคที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม 

ม. 6 
กำรศึกษำควำมพงึพอใจต่อผลติภณัฑ์โยเกร์ิตจำกนมแพะ นมโค และนมถัว่เหลอืง 
โดยใช้ประสำทสัมผสัของนักเรียนเตรียมอดุมศึกษำพฒันำกำรสุวรรณภูม ิ

โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน 
1. กำรยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนโดยใช้มำตรกำร 70 : 30 
2. มำตรกำร 9 ส. 

 

 
 
 
 



ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวชิำกำร 
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 

*********************************************************************** 

2. โรงเรียนนวมนิทรำชินูทศิ เตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 
เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 

1 โครงงำนนักเรียน 

2 
โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน 
โครงกำรพฒันำคุณภำพผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล กลุ่มวชิำ กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 

 

3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร นนทบุรี 
เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 

1 
โครงงำนนักเรียน 
ผลกำรศึกษำค้นคว้ำรำยวชิำ IS เร่ือง เพรำะเหตุใดปำกกำลบได้ จงึสำมำรถลบได้ 

2 
โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน 
1. ROBOT T.P.N.  
2. สำธิตกำรวำดภำพด้วยสีน ำ้มัน 

 

4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร ฉะเชิงเทรำ 
เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 

1 โครงงำนนักเรียน 

2 โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน    คนดวีถิพีอเพยีง นิทรรศ  “เพิม่เวลำเรียนรู้ สู่กำรปฏิบัต”ิ 
 

 
 
 



ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวชิำกำร 
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 

*********************************************************************** 

5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร ปรำณบุรี 
เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 

1 
โครงงำนนักเรียน 
1. กำร์ดตรีโกณมิต ิ 
2.  สำธิตงำนสำน งำนแกะสลกัผกั ผลไม้ 

2 โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน 
 

6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร รัชดำ 
เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 

1 โครงงำนนักเรียน  จรวดขวดน ำ้ ประเภทควำมไกล 

2 โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน 
 

7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร ปทุมธำนี 
เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 

1 
โครงงำนนักเรียน 
1. กระถำงไอเยน็       2.  เรือพทิักษ์โลก 

2 โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน    กำรท ำขนมจำกเกสรดอกไม้ 
 

 
 



ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวชิำกำร 
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 

*********************************************************************** 

8. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร รำชบุรี 
เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 

1 
โครงงำนนักเรียน    
   กำรศึกษำอตัรำกำรย่อยสลำยมูลววันมเพือ่ผลติปุ๋ยหมักจำกไส้เดอืนดนิ 

2 โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน 
 

9. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร สระบุรี 
เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 

1 โครงงำนนักเรียน   โครงงำนบูรณำกำรเศรษฐกจิพอเพยีง 

2 โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน   โครงกำรลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู้ 
 

10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร เชียงรำย 
เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 

1 โครงงำนนักเรียน 

2 โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน   กำรประกนัภยั 
 

 
 
 
 
 



ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวชิำกำร 
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 

*********************************************************************** 

11. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร ขอนแก่น 
เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 

1 โครงงำนนักเรียน   ดนิใบไม้ 

2 โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน 
 

12. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร สุรำษฎร์ธำนี 
เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 

1 โครงงำนนักเรียน   เคร่ืองฉำยทึบแสง 

2 โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน    สวนพฤษศำสตร์ 
 

13. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำรเขลำงค์นคร 
เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 

1 โครงงำนนักเรียน    แผงโซล่ำร์เซลล์ตำมแสง 

2 โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน   ข้ำวและผลติภณัฑ์ 
 

 
 
 
 



ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวชิำกำร 
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 

*********************************************************************** 

14. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร อุบลรำชธำนี 
เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 

1 โครงงำนนักเรียน   งำมตำ สร้ำงสรรค์ ผลงำน ต.อ.พ.อบ. 

2 โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน 
 

15. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร อุดรธำนี 
เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 

1 โครงงำนนักเรียน   สบู่หอมวจิติรลำยไทย 

2 โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน   ผลติภณัฑ์จำกศูนย์เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

16. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร ร้อยเอด็ 
เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 

1 

โครงงำนนักเรียน 
1. กำรหำดเีทอร์มินันต์ของเมตริกซ์  
2. กำรหำค ำตอบของระบบสมกำรเชิงเส้นโดยบูรณำกำรร่วมกบั 

โปรแกรม Microsoft Office Excel 

2 โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน 

 
 
 
 



ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวชิำกำร 
โรงเรียนในสหวทิยำเขตศรีนครินทร์ 

*********************************************************************** 

1. โรงเรียนศรีพฤฒำ 
เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 

1 โครงงำนนักเรียน   บิงโก ตำรำงธำตุ (Element Bingo) 

2 โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน 
 

2. โรงเรียนรำชด ำริ 
เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 

1 โครงงำนนักเรียน   Mathematics in the Real World 

2 โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน 
 

3. โรงเรียนพรตพทิยพยตั 
เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 

1 โครงงำนนักเรียน   หุ่นยนต์ระบบอตัโนมัต ิม.1 - ม.3 

2 โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน   เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

1. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั  (เข้ำร่วมแสดงผลงำน) 
เร่ืองที่ ช่ือเร่ือง 

1 โครงงำนนักเรียน    

2 โครงกำรดเีด่นของโรงเรียน   กำรบริหำรจดักำรโรงเรียนสู่ควำมเป็นเลศิ OBECQA 

 
 



ตำรำงจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำน 
ของ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร  

และ 1 กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 
*********************************************************************** 

1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย      
ทักษะอ่ำนเขียนภำษำไทย 

2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ 
คดิคล่องว่องไวคณิตศำสตร์ 

3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ 
เปร่ืองปรำดวทิยำศำสตร์รอบรู้ 

4. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
สร้ำงสังคมน่ำอยู่คู่ปัญญำ 

5. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ 
สุขภำพพลำนำมัยสมบูรณ์ 

6. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ศิลปะดนตรีจ ำรูญจิต 

7. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ และเทคโนโลยี 
สร้ำงชีวติ อำชีพและเทคโนโลย ี

8. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ภำษำต่ำงประเทศดีส่ือสำร 

9. กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 
วำงรำกฐำนพฒันำผู้เรียน 

 



ตำรำงกจิกรรมกำรแสดงบนเวทลีำนอเนกประสงค์ 
 ของ  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 

โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร และโรงเรียนในสหวทิยำเขตศรีนครินทร์ 
*********************************************************************** 

วนัพฤหัสบด ีที ่9 มนีำคม พ.ศ.2560 

ล ำดบัที ่ เวลำ กจิกรรม ระยะเวลำ โรงเรียน 
1 09.00 – 09.07 เตรียมพฒัน์จตุรทศิ 7 นำท ี ต.อ.พ. 

2 09.10 – 10.10 วงดนตรีลูกทุ่ง ต.อ.พ.นนทบุรี(วงพชัร์จุรี) 60 นำท ี ต.อ.พ. นนทบุรี 

3 10.15 – 10.22 วถิีชีวติตำมแนวพระรำชด ำริพ่อหลวง 7 นำท ี ต.อ.พ. ปรำณบุรี 

4 10.25 – 10.32 ชุดรับขวญัข้ำว “ขวญัข้ำว” 7 นำท ี ต.อ.พ. รัชดำ 

5 10.35 – 10.42 ขวญัชำติธงชัย 7 นำท ี ต.อ.พ.  

6 10.45 – 10.52 ทูลกระหม่อมแก้ว 7 นำท ี ต.อ.พ. ปทุมธำนี 

7 10.55 – 11.02 จินตลลีำชุด “รำชำผู้ทรงธรรม” 7 นำท ี ต.อ.พ. สุรำษฎร์ธำนี 

8 11.05 – 11.12 พ่อของแผ่นดิน 7 นำท ี ต.อ.พ. เขลำงค์นคร 

9 11.15 – 11.22 จินตลลีำ “แสงเทยีน” 7 นำท ี ต.อ.พ. 
10 11.25 – 11.32 อสีำนเทดิไท้ด้วยใจทีฮั่กพ่อ 7 นำท ี ต.อ.พ. อบุลรำชธำนี 

11 11.35 – 11.42 คุณแม่ไม่อยู่บ้ำน 7 นำท ี ศรีพฤฒำ 

พกักลำงวนั 

12 13.00 – 13.07 กรำวเงำะ 7 นำท ี ต.อ.พ. สระบุรี 

13 13.10 – 14.30 กำรแสดงวงโยธวำทติ 80 นำท ี ต.อ.พ. 
 

 
 
 
 
 



ตำรำงกจิกรรมกำรแสดงบนเวทลีำนอเนกประสงค์ 
ของ  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร 

โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำร และโรงเรียนในสหวทิยำเขตศรีนครินทร์ 
*********************************************************************** 

วนัศุกร์ ที ่10 มนีำคม พ.ศ.2560 
ล ำดบัที ่ เวลำ กจิกรรม ระยะเวลำ โรงเรียน 

1 09.00 – 09.08 วงมโหรี “โหมโรงมหำรำช 8 นำท ี ต.อ.พ. 

2 09.10 – 10.15 เดี่ยวขลุ่ย เพลงสำลกิำชมเดือน 3 ช้ัน 5 นำท ี ต.อ.พ.  

3 10.17 – 10.22 เดี่ยวจะเข้ เพลงสำลกิำชมเดือน 3 ช้ัน 5 นำท ี ต.อ.พ.  
4 10.25 – 11.10 กำรขบัร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ 45 นำท ี ต.อ.พ.  

5 11.15 – 12.00 วงดนตรีสตริง 45 นำท ี ต.อ.พ.  

พกักลำงวนั 

6 13.00 – 14.30 วงดนตรีสตริง 90 นำท ี ต.อ.พ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ท ำไมจึงต้องสนับสนุนใหน้ักเรียนท ำโครงงำนทำงวิชำกำร 

โกวิทย์  เวชชศำสตร์  
คบ., กศ.ม.สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (เน้นฟิสิกส์) 

      Cert.,Sc.&Math.1988 Recsam.,Penang,Malaysia.. 
      Cert.,Action Research. 1998 Recsam.,Penang,Malaysia. 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  กรุงเทพมหานคร 
หมำยเหตุคดัลอกจำก 
บทควำม “ท ำไมจึงต้องสนับสนุนให้นักเรียนท ำโครงงำนวทิยำศำสตร์”ผูเ้ขียนโกวิทย ์ เวชชศาสตร์ ตีพิมพใ์นวารสารวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ฉบบัท่ี ๔ กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๒ ปีท่ี ๖๓ (บทความวิชาการวิทยาศาสตร์) 

---------------------------------------------------------------------- 
 

จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยคุศตวรรษท่ี 21 โดยการส่งเสริมผูเ้รียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย 
มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์ มีทกัษะดา้นเทคโนโลย ี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมโลกไดอ้ยา่งสนัติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และก าหนดให้สถานศึกษาน าไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็กและ
เยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพดา้นความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง รู้จกัแสวงหาความรู้
เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต และมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ีคือ 1.ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม 2.ควำมสำมำรถในกำรคดิ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบั
ตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวติ เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้น
การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน การอยูร่่วมกนัในสงัคม การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เพ่ือการพฒันาตนเองและสงัคม ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมี
คุณธรรม 

นอกจากน้ีจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบั 2) พทุธศกัราช 2545 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา 
มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้ง
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ มาตรา 24 การจดัการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 1.จัด
เนือ้หำสำระและกจิกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน  2.ฝึกทักษะกระบวนกำรคดิ การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุต์
ความรู้มาใชเ้พ่ือการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 3.จัดกจิกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัให้ท  าได ้ คิดเป็น รักการอ่าน และเกิดความใฝ่รู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 4.กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผสมผสำนสาระความรู้ดา้นต่างๆ ไดส้ดัส่วนสมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์วใ้น
ทุกวิชา 5.ส่งเสริมสนับสนุนให้สำมำรถจัดบรรยำกำศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกนั จากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  6.จัดกำรเรียนรู้ให้เกดิขึน้ได้ทุกเวลำ ทุกสถานท่ี มีการประสานร่วมมือกบั บิดา มารดา 
ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ และในมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนสามารถวิจยัเพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ระดบัการศึกษา 

จะเห็นไดว้า่ หน่ึงในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถพฒันาศกัยภาพของบุคคลไดค้รบถว้น คือ “กจิกรรมโครงงำนทำงวิชำกำร” ก่อนอ่ืนผูเ้ขียน
ขอกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และหรือการจดักิจกรรมโครงงาน ซ่ึงเป็นแนวคิดปฏิรูปวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้
แบบใหม่ของผูท้  าหนา้ท่ีเป็นครู หรือผูท่ี้มีความเป็นครูจะตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้จากเดิม คือจากผูส้ัง่ บรรยาย บอก มาเป็นผูก้ระตุน้ ผู้
อ  านวยความสะดวก ส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
(2554) ไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบัการเรียนรู้แบบโครงงานวา่ “โครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบติัจริงใน
ลกัษณะของการศึกษา การส ารวจ คน้ควา้ ทดลอง ประดิษฐ ์ คิดคน้ โดยมีครูเป็นผูค้อยกระตุน้ แนะน า และใหค้  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด ให้นกัเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นท่ีจะคิดคน้ ทดลอง จดัการขอ้มูล คน้หาค าตอบดว้ยตนเอง” นัน่หมายถึงผูเ้รียนตอ้งจดักระท าเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลใหม่ท่ีน่าเช่ือถือดว้ยอุปกรณ์และหรือ
เคร่ืองมือท่ีมีอยู ่และจดักระท าขอ้มูลเพ่ือสร้างสรรคเ์ป็นองคค์วามรู้ใหม่ ดงัค  ากล่าวท่ีวา่ “โครงงานเป็นสะพานเช่ือมระหวา่งห้องเรียนกบัโลกภายนอกซ่ึงเป็นชีวิตจริง
ของผูเ้รียน” ทั้งน้ีเพราะวา่ ผูเ้รียนตอ้งน าเอาความรู้ท่ีไดจ้ากชั้นเรียนมาบูรณาการเขา้กบักิจกรรมท่ีจะกระท าเพ่ือน าไปสู่องคค์วามรู้ใหม่ ๆ ดว้ยการสร้างความหมาย 
การแกปั้ญหา และการคน้พบดว้ยตนเอง ผูเ้รียนตอ้งสร้างและก าหนดความรู้จากความคิดและแนวคิดท่ีมีอยูก่บัความคิดและแนวคิดท่ีเกิดข้ึนใหม ่ ท าให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนความรู้ให้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวคือกระบวนการสร้างสรรคค์วามรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีสร้างสรรคค์วามรู้ 
(Constructivism) นอกจากน้ีการท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โครงงาน ท าให้มองเห็นความสมัพนัธ์ระหว่างความคิดกบัขอ้เทจ็จริง ซ่ึงจะถูกเช่ือมโยงเขา้เป็นเร่ืองเดียวกนัใน
ลกัษณะของสหพนัธ์ อนัจะสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืนไดอ้ยา่งหลากหลาย ในส่วนของผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากโครงงาน ถือไดว้า่เป็นการเรียนรู้ร่วมกนั เพราะทุก
คนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการคน้หาค าตอบ หาความหมาย ตลอดจนแนวทางแกไ้ขปัญหา ท าให้เกิดกระบวนการคน้พบ กระบวนการเรียนรู้ น าไปสู่การแลกเปล่ียน



เรียนรู้ร่วมกนั สามารถกล่าวไดว้่า กิจกรรมโครงงานเป็นการผสมผสานร่วมระหวา่งกระบวนการแกปั้ญหา (Problem Solving Approach) กระบวนการเสาะแสวงหา 
(Inquiry Approach) และกระบวนการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ (Constructivist  Approach) 

จากแนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้า่โครงงานทางวิชาการเป็นกิจกรรมท่ีมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 1.เป็นกจิกรรมที่เกีย่วข้องกบัวทิยำกำร
ในดา้นท่ีนกัเรียนสนใจศึกษา 2.นักเรียนเป็นผู้ริเร่ิมและเลือกหวัขอ้ท าการศึกษาคน้ควา้/แกปั้ญหา ตามความสนใจ  3.เป็นกำรเสำะแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง เพื่อฝึก
การคิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหาเป็น ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และหรือกระบวนการเฉพาะสาขาวิชา อนัประกอบดว้ยการใชวิ้ธีการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการ
ทางประวติัศาสตร์ และทกัษะเฉพาะสาขาวิชา อาทิเช่นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และหรือทกัษะกระบวนการใน
สาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล หรือแกปั้ญหา ซ่ึงกระบวนการแสวงหาความรู้ประกอบดว้ย กระบวนการสืบเสาะ กระบวนการ
แกปั้ญหา และแนวคิดสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ 4.นักเรียนเป็นผู้วำงแผนกำรศึกษำค้นคว้ำ/ทดลอง ปฏิบติัการเก็บขอ้มูล  แปลผล  สรุปผล  และรายงานผลดว้ยตนเอง  
โดยมีครู อาจารย ์และหรือผูท้รงคุณวฒิุเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา 

จะเห็นไดว้า่โครงงานเป็นกิจกรรมท่ีน าวิธีการหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และหรือกระบวนการอ่ืนๆ มาใชใ้นการศึกษาเสาะแสวงหาความรู้
และหรือแกปั้ญหา ตลอดรวมทั้งช่วยพฒันาเสริมสร้างเจตคติทางวิชาการและหรือพฤติกรรมทางวิชาการ ความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นตวัผูเ้รียนจะถูกกระตุน้ให้
ไดแ้สดงออกมาอยา่งเตม็ท่ีขณะท่ีปฏิบติักิจกรรมโครงงาน เช่นเดียวกนั ทกัษะต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับชีวิต เช่น ทกัษะการท างาน ทกัษะการอยูร่่วมกนั ทกัษะการ
จดัการ ฯลฯ ก็จะถูกน าเอามาใชอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ ในขณะท่ีร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการท าโครงงาน รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทั้งหลายก็จะถูก
ปลูกฝังและสัง่สมในตวัผูเ้รียนเช่นกนั ขณะท่ีทุกคนร่วมกนัท างาน ซ่ึงถือวา่เป็นการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย   ทั้งน้ีเพราะการท่ีผูเ้รียนสามารถจ าแนกประเภท
ขอ้มูล สามารถเปรียบเทียบขอ้มูล และมีความคิดรวบยอด อนัเป็นการสร้างสรรคแ์นวคิดของตนเองบนฐานของขอ้มูลท่ีมีอยู ่ ผูเ้รียนสามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มูล รู้จกัพิจารณาขอ้ดี-ขอ้เสีย ความถูก-ผิด ระบุสาเหตุและผล คน้หาค าตอบ เลือกวิธีการ และมีปฏิภาณในการแกปั้ญหา ตดัสินใจไดอ้ยา่งสนัติและมีความ
ถูกตอ้งเหมาะสม  มีความคิดริเร่ิม มีจินตนาการ สามารถคาดการณ์และก าหนดเป้าหมายได ้ มีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ รู้จกัตั้งค  าถามเพ่ือหา
เหตุผล  รักการอ่าน สามารถใชห้้องสมุดและแหล่งความรู้และส่ือต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา  สามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งดว้ยตนเอง  สามารถท างานตามล าดบัขั้นตอน และผลงานมีประสิทธิภาพ  มีความขยนั อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน รู้จกัพฒันางาน สามารถท างาน
อยา่งมีความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเอง  สามารถท างานเป็นทีม (ช่วยเหลือผูอ่ื้น ไม่เอาเปรียบ ให้ความร่วมมือ ยอมรับฟังความคิดเห็นและความสามารถของ
ผูอ่ื้น และร่วมรับผิดชอบผลงานของกลุ่ม) และไดบู้รณาการหลาย ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้เขา้ดว้ยกนั เฉกเช่นแนวคิดในเร่ือง การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM : 
Science Technology Engineering and Mathematics ซ่ืงสามารถน ามาใชเ้ป็นกิจกรรมช้ีน าสู่การท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 

ในดา้นตวัครูการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของผูเ้รียน ช่วยท าให้ครูมองเห็นและเขา้ใจรูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการคิด ปฏิบติัการทาง
สมองของผูเ้รียน ดว้ยการสังเกตจากการแสดงออก การจดัการ และการปฏิบติักิจกรรม ตลอดจนการเสนอผลงานของผูเ้รียน การเรียนรู้จากโครงงาน ผูเ้รียนจะไดรั้บ
การพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ ส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน ผูป้กครอง และชุมชนในหลายรูปแบบและหลายระดบั ท าให้การเรียนรู้มีความหมายต่อ
ผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง เพราะตอ้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบวา่ตอ้งเรียนรู้อะไร เพื่ออะไร โดยวิธีใด 

ดงันั้นการท ากิจกรรมโครงงาน จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัความละเอียดอ่อน ลุ่มลึก และตอ้งมีตวักระตุน้ท่ีดี  น่าสนใจ  และเร้าใจ นัน่คือการให้นกัเรียน
ไดฝึ้กฝนท าโครงงานทางวิชาการจึงมีเป้าหมายอยูท่ี่ 

1.  ตอ้งการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคง์านทางวิชาการ และเทคโนโลยดีว้ยตนเอง อนัเป็น
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ให้นกัเรียนสรรคส์ร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

2.  ตอ้งการนกัวิชาการท่ีดีในอนาคต โดยวิธีการเร่งเร้าให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ กระบวนการ
แกปั้ญหา และการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ รวมทั้งการออกแบบคิดคน้ แกปั้ญหา ทดลองหาค าตอบดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ 
กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ เป็นแนวทาง 

3.  ตอ้งการส่งเสริมให้นกัเรียนแสดงออกซ่ึงความรู้ และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยครูสอนให้รู้จกัทฤษฎี และการใช้
เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ทดลอง ตลอดจนเรียนรู้วิธีการวางแผนท่ีจะท างานทางดา้นวิชาการ 

ดงันั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการจึงก าหนดให้มีการจดังาน  นิทรรศกำรสัปดำห์ทำงวชิำกำร “หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงำน (OCOP: One 
Class One Project)” ข้ึน นิทรรศการดงักล่าวจะสามารถแสดงให้เห็นถึงผลงานของนกัเรียน ท่ีสะทอ้นความร่วมมือระหวา่งครู และผูป้กครอง ในการร่วมกนั
สนบัสนุน กระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะคิดคน้ คน้ควา้ แสวงหา ทดลอง จดัการขอ้มูล คน้หาค าตอบดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการทางวิชาการใน
การแกปั้ญหา สืบเสาะแสวงหา และหรือริเร่ิมสรรคส์ร้างองคค์วามรู้และหรือผลงานข้ึนมาใหม่ดว้ยตนเองในรูปของการท าโครงงาน  อนัเป็นการสร้างวฒันธรรมการ
มีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง โครงการน้ีจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง  
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