ระหว่ ำงวันที่ 9 - 10 มีนำคม 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร

แผนผังกำรจัดนิทรรศกำร TUP.OCOP 2016 : Projects through the Integration of Life Skills for Sustainable Knowledge
หนึ่งห้ องเรียนหนึ่งโครงงำน 2559 " บูรณำกำรทักษะชีวติ สู่ กำรเรียนรู้ที่ยงั่ ยืน "

นำผังของกำรจัดงำนมำไว้ที่ปกหน้ ำด้ ำนใน

กำหนดกำร
นิทรรศกำรสั ปดำห์ ทำงวิชำกำร หนึ่งห้ องเรียนหนึ่งโครงงำน 2559
“บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่ กำรเรียนรู้ ที่ยงั่ ยืน”
TUP.OCOP 2016:
Projects through the Integration of Life Skills for Sustainable Knowledge
ระหว่ ำงวันที่ 9 - 10 มีนำคม 2560 ปี กำรศึกษำ 2559
***********************************************************************
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนำคม พ.ศ.2560
08.30 - 09.00 น. - พิธีเปิ ดโดย นำยกำรุณ สกุลประดิษฐ์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
- มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในสหวิทยำเขตศรีนครินทร์
09.00 - 10.30 น. - เยีย่ มชมผลงำนโครงงำนทำงวิชำกำรของนักเรียนระดับ OCOP
ของห้ องเรียน ม.1 - ม.5 ณ ลำนอเนกประสงค์
- เยีย่ มชมผลงำนครู และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร โรงเรียนในสหวิทยำเขตศรีนครินทร์
ณ อำคำร 15 และอำคำรเกียรติยศ (อำคำร 11)
10.30 - 11.00 น.- ชมกำรแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร และโรงเรียนในสหวิทยำเขตศรีนครินทร์
08.00 - 16.00น.- นำเสนอผลงำนโครงงำนระดับ OCOP ของห้ องเรียน ม.1 - ม.5
จำนวน 89 โครงงำน ในรู ปบูธนิทรรศกำร
และโครงงำนระดับทัว่ ไปของห้ องเรียนทีน่ ักเรียนรวมกลุ่มกันจัดทำ 84 ห้ องเรียน
ห้ องเรียนละ 7 - 10 โครงงำน จำนวน 768 โครงงำน ณ ลำนอเนกประสงค์
- กำรนำเสนอในรู ปปำกเปล่ำ (Oral Presentation) โครงงำนระดับ OCOP
ของห้ องเรียน ม.1 - ม.5 จำนวน 89 โครงงำน ณ ห้ อง 442, ห้ อง 443 ชั้น 4 อำคำร 4
และห้ อง 731,ห้ อง732 และห้ อง 733 ชั้น 3 อำคำร 7

กำหนดกำร (ต่ อ)
TUP.OCOP 2016:
Projects through the Integration of Life Skills for Sustainable Knowledge
ระหว่ ำงวันที่ 9 - 10 มีนำคม 2560 ปี กำรศึกษำ 2559
***********************************************************************
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนำคม พ.ศ.2560 (ต่ อ)
08.00 - 16.00น. - นิทรรศกำร 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ณ อำคำรเกียรติยศ (อำคำร 11)
- กิจกรรมโครงกำรของนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ ำนวิทยำศำสตร์ ด้ ำนคณิตศำสตร์
และด้ ำนภำษำต่ ำงประเทศ ณ อำคำรเกียรติยศ (อำคำร 11)
- นิทรรศกำรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
และโรงเรียนในสหวิทยำเขตศรีนครินทร์ ณ อำคำร 15
- กำรแสดงบนเวทีของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร และโรงเรียนในสหวิทยำเขตศรีนครินทร์
ณ ลำนอเนกประสงค์

วันศุกร์ ที่ 10 มีนำคม พ.ศ.2560
08.00 - 16.00น. - นำเสนอ ผลงำนโครงงำนระดับ OCOP ของห้ องเรียน ม.1 - ม.5
จำนวน 89 โครงงำน ในรู ปบูธนิทรรศกำร
และโครงงำนระดับทัว่ ไปของห้ องเรียนทีน่ ักเรียนรวมกลุ่มกันจัดทำ 84 ห้ องเรียน
ห้ องเรียนละ 7 - 10 โครงงำน จำนวน 768 โครงงำน ณ ลำนอเนกประสงค์
- นิทรรศกำร 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ณ อำคำรเกียรติยศ (อำคำร 11)
- กิจกรรมโครงกำรของนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ ำนวิทยำศำสตร์ ด้ ำนคณิตศำสตร์
และด้ ำนภำษำต่ ำงประเทศ ณ อำคำรเกียรติยศ (อำคำร 11)
- นิทรรศกำรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
และโรงเรียนในสหวิทยำเขตศรีนครินทร์ ณ อำคำร 15
- กำรแสดงบนเวทีของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร และโรงเรียนในสหวิทยำเขตศรีนครินทร์
ณ ลำนอเนกประสงค์

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวิชำกำร
หนึ่งห้ องเรียนหนึ่งโครงงำน 2559 “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่ กำรเรียนรู้ ที่ยงั่ ยืน ”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
***********************************************************************
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 1
ห้ อง
ชื่อโครงงำน ระดับ OCOP
ม. 1/1

กล่องอเนกประสงค์ลดแรงสะเทือนบนรถ

ม. 1/2
ม. 1/3

ไอศกรีมสไลม์
เรื่องที่ 1 ตู้ฟักไข่ แบบปรับตั้งอุณหภูมิ

ม. 1/3

เรื่องที่ 2 ศึกษำชนิดของพืชนำ้ ที่มีผลต่ อคุณภำพทำงกำยภำพของนำ้

ม. 1/4

ศึกษำเปรียบเทียบกำรขจัดครำบสนิมจำกผลไม้ ที่มฤี ทธิ์เป็ นกรด

ม. 1/5

กำรขจัดสิ่งปนเปื้ อนในนำ้ มันพืชที่ใช้ แล้ว เพือ่ พัฒนำเป็ นผลิตภัณฑ์ สบู่

ม. 1/6

ศึกษำผลของอัตรำกำรเปลีย่ นแปลงสนำมแม่ เหล็กต่ อขนำดของแรงเคลือ่ นไฟฟ้ำ
เหนี่ยวนำ

ม. 1/7

พัฒนำโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

ม. 1/8

ศึกษำเปรียบเทียบมูลไส้ เดือนทีไ่ ด้ จำกเปลือกผลไม้ ต่ำงชนิดต่ อกำรเจริญเติบโตของพืช

ม. 1/9

ถังดักไขมันบำบัดนำ้ เสีย

ม. 1/10 ถังขยะจำกขวดพลำสติก

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวิชำกำร
หนึ่งห้ องเรียนหนึ่งโครงงำน 2559 “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่ กำรเรียนรู้ ที่ยงั่ ยืน ”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
***********************************************************************
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 1
ห้ อง
ชื่อโครงงำน ระดับ OCOP
ม. 1/11 ศึกษำรูปแบบกำรปลูกไม้ ประดับในพืน้ ที่จำกัด
ม. 1/12 เครื่องกรองนำ้ จำกกระบอกไม้ ไผ่
ม. 1/13 ศึกษำกำรใช้ สำรสกัดจำกใบมะรุม กล้วย และแครอทกำจัดตะไคร่ นำ้
ม. 1/14 สเปรย์ ปรับอำกำศจำกสมุนไพรหอม
ม. 1/15 นำ้ ยำล้ำงผักขจัดสำรตกค้ำง
ม. 1/16 ศึกษำชนิดของเสียงเพลงต่ อกำรเจริญเติบโตของพืช

ห้ อง

ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
ชื่อโครงงำน ระดับ OCOP

ม. 2/1

โปรแกรมบังคับแขนกล

ม. 2/2

ชอล์กไล่มดจำกนำ้ ส้ มสำยชู และพริก

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวิชำกำร
หนึ่งห้ องเรียนหนึ่งโครงงำน 2559 “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่ กำรเรียนรู้ ที่ยงั่ ยืน ”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
***********************************************************************
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
ห้ อง
ชื่อโครงงำน ระดับ OCOP
ม. 2/3

เรื่องที่ 1 ศึกษำควำมได้ เปรียบของผู้แจกไพ่ต่อจำนวนผู้เล่นในเกม Black Jack

ม. 2/3

เรื่องที่ 2 ศึกษำประสิทธิภำพของสบู่ที่ได้ จำกเบส NaOH และ KOH

ม. 2/4

ผลิตภัณฑ์ ชีสบอลผัก

ม. 2/5

ผลิตภัณฑ์ ลปิ มันจำกสีดอกไม้

ม. 2/6

ศึกษำเปรียบเทียบกำรลดควำมเครียดจำกกำรฟังเพลง 2 แนวที่ต่ำงกัน

ม. 2/7

ศึกษำประโยชน์ ของ Bath Bomb

ม. 2/8

กับดักจับแมลงจำกมะนำวนมยำน (lemon)

ม. 2/9

พัฒนำกล่องโซล่ำเซลล์

ม. 2/10 แบบจำลองระบบทำงำนของไฟฟ้ำ

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวิชำกำร
หนึ่งห้ องเรียนหนึ่งโครงงำน 2559 “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่ กำรเรียนรู้ ที่ยงั่ ยืน ”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
***********************************************************************
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
ห้ อง
ชื่อโครงงำน ระดับ OCOP
ม. 2/11 ผลิตภัณฑ์ สครับจำกกำกกำแฟ
ม. 2/12 พัฒนำชุดชำร์ จแบตเตอรี่จำกไดนำโมจักรยำน
ม. 2/13 เทียนหอมหลำกกลิน่
ม. 2/14 ศึกษำรูปแบบของเก้ำอีจ้ ำกแกนฟิ ล์มกรองแสง
ม. 2/15 ศึกษำพัฒนำคุณภำพขนมวีเก้นท์ (เจ)
ม. 2/16 ผลิตภัณฑ์ เครื่องกรองนำ้ ถ่ ำนกัมมันต์ แบบพกพำ

ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
ชื่อโครงงำน ระดับ OCOP

ห้ อง
ม. 3/1

ยำหม่ องตะไคร้ กนั ยุง

ม. 3/2

ศึกษำอัตรำส่ วนของใบบัวบก กระเจีย๊ บ และมะตูม ต่ อนมในกำรทำเต้ ำหู้เย็น

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวิชำกำร
หนึ่งห้ องเรียนหนึ่งโครงงำน 2559 “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่ กำรเรียนรู้ ที่ยงั่ ยืน ”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
***********************************************************************
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
ห้ อง
ชื่อโครงงำน ระดับ OCOP
ม. 3/3

เรื่องที่ 1 ศึกษำกิจกรรมของเอนไซม์ เบต้ ำอะไมเลสในผลไม้

ม. 3/3

เรื่องที่ 2 กำรให้ เหตุผลในกำรแก้ปัญหำแบบจำลองสถำนกำรณ์

ม. 3/4

พัฒนำผลิตภัณฑ์ไล่มดจำกเปลือกไข่

ม. 3/5

กำรพัฒนำหมวกจำลองสภำพแวดล้อมเสมือนจริง

ม. 3/6

ศึกษำประสิทธิภำพในกำรบำรุงผิวของสบู่จำกมะขำม, มะหำด และทำนำคำ

ม. 3/7

เนือ้ นุ่มด้ วยสับปะรด และนม

ม. 3/8

กระถำงต้ นไม้ จำกถุงปูน

ม. 3/9

ผลิตภัณฑ์ดบั กลิน่ ปำกจำกใบฝรั่ง และใบสะระแหน่

ม. 3/10 ศึกษำประสิทธิภำพกำรขจัดครำบสนิมด้ วยนำ้ ผลไม้ รสเปรี้ยว
ม. 3/11 แบตเตอร์ รี่สำรองจำกถ่ ำนไฟฉำย

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวิชำกำร
หนึ่งห้ องเรียนหนึ่งโครงงำน 2559 “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่ กำรเรียนรู้ ที่ยงั่ ยืน ”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
***********************************************************************
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
ห้ อง
ชื่อโครงงำน ระดับ OCOP
ม. 3/12 ผลิตภัณฑ์ สเปรย์ใบยำสู บกำจัดศัตรูพชื
ม. 3/13 ศึกษำเปรียบเทียบคุณภำพกำรหมักเนือ้ ด้ วยสับปะรด กับแอปเปิ้ ล
ม. 3/14 ไฟฉำยจำกขวดนำ้ พลำสติก
ม. 3/15 ศึกษำกำรลดเวลำต่ อแถวซื้ออำหำรกลำงวันของนักเรียน
ม. 3/16 สำรวจประเภทเกมที่นักเรียนเล่นเพือ่ คลำยเครียด

ห้ อง

ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4
ชื่อโครงงำน ระดับ OCOP

ม. 4/1

เครื่องอัดกระป๋ องแบบพกพำ

ม. 4/2

เรื่องที่ 1 สำรวจควำมชื่นชอบต่ อวิชำเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร

ม. 4/2

เรื่องที่ 2 ทดลองใช้ สำรไคโตซำนชะลอกำรสุ กของมะม่ วง และกล้วย

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวิชำกำร
หนึ่งห้ องเรียนหนึ่งโครงงำน 2559 “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่ กำรเรียนรู้ ที่ยงั่ ยืน ”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
***********************************************************************
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4
ห้ อง
ชื่อโครงงำน ระดับ OCOP
ม. 4/3

ศึกษำเปรียบเทียบกำรเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนที่ใช้ ปุ๋ยเคมี และปุ๋ ยชีวภำพ

ม. 4/4

ศึกษำพัฒนำคุณภำพของชำนม จำกใบหนุมำนผสำนกำย

ม. 4/5

ศึกษำทำนองและเนือ้ เพลงต่ อจังหวะกำรเต้ นของหัวใจ

ม. 4/6

ศึกษำประสิทธิภำพกำรเร่ งรำกของสำรสกัดจำกกำกกำแฟ

ม. 4/7

กล่องผลิตไฟฟ้ำ พลังแสงอำทิตย์

ม. 4/8

ศึกษำประสิทธิภำพกำรขจัดสนิมของนำ้ มะเขือเทศ

ม. 4/9

เครื่องบำบัดนำ้ เสียพลังแสงอำทิตย์

ม. 4/10 กำรสื่อสำรเบือ้ งต้ นที่เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรเล่นเกมออนไลน์ กบั ผู้เล่นชำวต่ ำงชำติ
ม. 4/11 ศึกษำกำรติดสีระหว่ำงกระดำษสำที่ทำจำกใบกล้วย และกระดำษสำทีท่ ำจำกใบเตยหอม

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวิชำกำร
หนึ่งห้ องเรียนหนึ่งโครงงำน 2559 “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่ กำรเรียนรู้ ที่ยงั่ ยืน ”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
***********************************************************************
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4
ห้ อง
ชื่อโครงงำน ระดับ OCOP
ม. 4/12 นำ้ ผลไม้ ลดนำ้ หนัก
ม. 4/13 ศึกษำประสิทธิภำพในกำรทำควำมสะอำดกระจกของผงคำร์ บอนต่ ำงชนิด
ม. 4/14 ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดกระดำนเซรำมิคไวท์ บอร์ ดจำกอัญชัญ และมะกรูด
ม. 4/15 เทียนหอมแฟนตำซี
ม. 4/16 พัฒนำกำรดองไข่ เค็มด้วยสมุนไพรจำกกระเจี๊ยบ ใบเตย ขิง และขมิน้
ม. 4/17 ลิปบำล์มจำกผลไม้
ม. 4/18 ดรำยแชมพูขจัดควำมมันบนเส้ นผม

ห้ อง
ม. 5/1

ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 5
ชื่อโครงงำน ระดับ OCOP
ศึกษำผลของปฏิกริ ิยำระหว่ำงเอทำนอล และไข่ แดงในกำรดองไข่ เค็ม

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวิชำกำร
หนึ่งห้ องเรียนหนึ่งโครงงำน 2559 “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่ กำรเรียนรู้ ที่ยงั่ ยืน ”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
***********************************************************************
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 5
ห้ อง
ชื่อโครงงำน ระดับ OCOP
ม. 5/2
ม. 5/2
ม. 5/3

เรื่องที่ 1 ศึกษำอัตรำกำรรอดชีวติ ในสภำวะกรดของจุลนิ ทรีย์จำกนมเปรี้ยว
เรื่องที่ 2 ศึกษำกำรใช้ สำรสกัดเคอร์ คูมินจำกขมิน้ ย้ อมไฟเบอร์ ในเซลล์พชื ทดแทน
สำรซำฟรำนิน
ศึกษำรูปแบบของปี ก ปริมำณนำ้ และควำมดันอำกำศที่มีผลต่ อกำรเคลือ่ นที่
ของจรวดขวดนำ้

ม. 5/4

จริงหรือ นำ้ ที่ผ่ำนกำรต้ มด้ วยคลืน่ ไมโครเวฟมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวติ

ม. 5/5

ศึกษำอัตรำส่ วนและควำมเข้ มข้ นของแร่ ธำตุในสำรละลำยไฮโดรโปนิกส์ ที่เหมำะสมต่ อ
กำรปลูกผักกรีนโอ๊ค

ม. 5/6

กับดักยุง

ม. 5/7

พัฒนำบทเรียนเรื่องกำรสังเครำะห์ ด้วยแสงด้ วยโปรแกรม Flip ED

ม. 5/8

สำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่ อโรคควำมดันโลหิตสู งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวิชำกำร
หนึ่งห้ องเรียนหนึ่งโครงงำน 2559 “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่ กำรเรียนรู้ ที่ยงั่ ยืน ”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
***********************************************************************
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 5
ห้ อง
ชื่อโครงงำน ระดับ OCOP
ม. 5/9

พิสูจน์ ควำมเชื่อเรื่องรสชำติอำหำรต่ อพฤติกรรมด้ ำนบุคลิกภำพ

ม. 5/10 พัฒนำผลิตภัณฑ์ดที ็อกซ์
สำรวจควำมสนใจศึกษำต่ อระดับมหำวิทยำลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4
ม. 5/11
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
ม. 5/12 นำ้ ยำเช็ดกระจกจำกตะไคร้
ม. 5/13 ศึกษำสำรผสมที่ช่วยให้ กำรติดทนของสีจำกพืชและเทคนิคกำรมัดย้ อม
ม. 5/14 สบู่เจลลีจ่ ำกกลีเซอริน
ม. 5/15 ผลิตภัณฑ์ ครีมบำรุงผิวกล้วยหอม
ม. 5/16 ครีมขัดรองเท้ ำจำกมะกรูด และกำกมะพร้ ำว
ม. 5/17 กำรพัฒนำเว็บไซต์ สอนกำรเล่นกอล์ฟเบือ้ งต้น
ม. 5/18 ผลิตภัณฑ์ เทียนหอมจำกสมุนไพรไล่ยุง

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวิชำกำร
หนึ่งห้ องเรียนหนึ่งโครงงำน 2559 “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่ กำรเรียนรู้ ที่ยงั่ ยืน ”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
***********************************************************************
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 6
ห้ อง
ชื่อโครงงำน ระดับ OCOP
ม. 6/1

ศึกษำสำรสกัดจำกสะเดำในกำรกำจัดปลวก

ม. 6/2

เรื่องที่ 1 ศึกษำกำรหักเหของแสง

ม. 6/2
ม. 6/3

เรื่องที่ 2 ศึกษำและเปรียบเทียบประสิทธิภำพของผ้ำคลุมที่มีผลต่ออุณหภูมิภำยใน
ภำชนะ และสิ่งแวดล้อม
เปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรลดอำกำรปวดท้ องประจำเดือนระหว่ำงนำ้ มัน
จำกดอกอีฟนิ่งพริมโรสกับกระชำย

ม. 6/4

ศึกษำวิธีกำรแปรรูปฟักข้ ำวเป็ นผลิตภัณฑ์ ไอศกรีมหวำนเย็น

ม. 6/5

สเปรย์ สมุนไพรปรับอำกำศ

ม. 6/6

เปรียบเทียบประสิทธิภำพของกลิน่ ที่ตดิ ทนนำนของแผ่นนำ้ หอมแต่ ละกลิน่

ม. 6/7

เปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรขจัดครำบนำ้ มันบนผ้ำด้ วยไข่ ขำว , มะกรูด , มะนำว ,
แป้ งฝุ่ น , ชอล์ก , ว่ำนหำงจระเข้ และวำสลีน

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวิชำกำร
หนึ่งห้ องเรียนหนึ่งโครงงำน 2559 “ บูรณำกำรทักษะชีวิตสู่ กำรเรียนรู้ ที่ยงั่ ยืน ”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
***********************************************************************
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 6
ห้ อง
ชื่อโครงงำน ระดับ OCOP
ม. 6/8

นำ้ ยำเช็ดกระจกจำกแป้งข้ ำวโพด

ม. 6/9

ศึกษำเปรียบเทียบปริมำณสำรปรอทในครีมบำรุงผิว

ม. 6/10 ศึกษำช่ วงอุณหภูมิและเวลำที่พอเหมำะต่ อกำรสกรีนรูป
ม. 6/11 ศึกษำอัตรำส่ วนที่เหมำะสมของครีมบำรุงผมจำกมะละกอ
ม. 6/12 สำรวจพฤติกรรมและควำมคิดเห็นต่ อกำรทำกำรบ้ ำนของนักเรียนมัธยมศึกษำปี ที่ 6/12
ม. 6/13 ศึกษำควำมเข้ ำใจต่ อรัฐธรรมนูญของคนไทย
ม. 6/14 ศึกษำปฏิบัตกิ ำรทำเทียนเจลแฟนตำซี
ม. 6/15 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ชำวต่ ำงชำติเลือกมำเป็ นครูในประเทศไทย
ม. 6/16 ศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรกำจัดสีนำ้ มัน โดยใช้ สำรละลำยต่ ำงๆ
ม. 6/17 สครับกำกกำแฟขัดผิว
ม. 6/18 กำรบูรดับกลิน่ สมุนไพร

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวิชำกำร
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
***********************************************************************

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุ วรรณภูมิ
ชั้น

โครงงำนนักเรียน
ชื่อโครงงำน

ม. 1

กำรเปรียบเทียบปริมำณนำ้ มันหอมระเหยจำกใบมะนำวด้ วยวิธีกำรกลัน่ โดยใช้
เครื่องควบแน่ นแบบกล่องอลูมิเนียมและแบบกล่องพลำสติก

ม. 2

กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรดับกลิน่ ของกำกกำแฟ

ม. 3

กำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุ วรรณภูมิที่มตี ่ อ
สเปรย์ ดบั กลิน่ เท้ ำที่ผลิตจำกพืชสมุนไพร

ม. 4

กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรกันเสียงของวัสดุใกล้ตวั

กำรศึกษำอำหำรยอดนิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 5 เพือ่ กำรบริโภคที่เป็ นมิตร
ม. 5
ต่ อสิ่ งแวดล้อม
กำรศึกษำควำมพึงพอใจต่ อผลิตภัณฑ์ โยเกิร์ตจำกนมแพะ นมโค และนมถัว่ เหลือง
ม. 6
โดยใช้ ประสำทสัมผัสของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุ วรรณภูมิ
โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน
1. กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้ มำตรกำร 70 : 30
2. มำตรกำร 9 ส.

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวิชำกำร
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
***********************************************************************

2. โรงเรียนนวมินทรำชินูทศิ เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

1

โครงงำนนักเรียน

2

โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน
โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ มำตรฐำนสำกล กลุ่มวิชำ กำรศึกษำค้นคว้ำด้ วยตนเอง

3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร นนทบุรี
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง
โครงงำนนักเรียน
ผลกำรศึกษำค้นคว้ำรำยวิชำ IS เรื่อง เพรำะเหตุใดปำกกำลบได้ จึงสำมำรถลบได้
โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน
1. ROBOT T.P.N.
2. สำธิตกำรวำดภำพด้ วยสีนำ้ มัน

1
2

4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ฉะเชิงเทรำ
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

1

โครงงำนนักเรียน

2

โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน คนดีวถิ พี อเพียง นิทรรศ “เพิม่ เวลำเรียนรู้ สู่ กำรปฏิบัต”ิ

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวิชำกำร
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
***********************************************************************

5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ปรำณบุรี
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

1

โครงงำนนักเรียน
1. กำร์ ดตรีโกณมิติ
2. สำธิตงำนสำน งำนแกะสลักผัก ผลไม้

2

โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน

6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

1

โครงงำนนักเรียน จรวดขวดนำ้ ประเภทควำมไกล

2

โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน

7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ปทุมธำนี
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

1

โครงงำนนักเรียน
1. กระถำงไอเย็น

2

โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน กำรทำขนมจำกเกสรดอกไม้

2. เรือพิทักษ์ โลก

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวิชำกำร
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
***********************************************************************

8. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รำชบุรี
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

1

โครงงำนนักเรียน
กำรศึกษำอัตรำกำรย่อยสลำยมูลวัวนมเพือ่ ผลิตปุ๋ ยหมักจำกไส้ เดือนดิน

2

โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน

9. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

1

โครงงำนนักเรียน โครงงำนบูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง

2

โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน โครงกำรลดเวลำเรียนเพิม่ เวลำรู้

10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร เชียงรำย
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

1

โครงงำนนักเรียน

2

โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน กำรประกันภัย

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวิชำกำร
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
***********************************************************************

11. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ขอนแก่ น
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

1

โครงงำนนักเรียน ดินใบไม้

2

โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน

12. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สุ รำษฎร์ ธำนี
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

1

โครงงำนนักเรียน เครื่องฉำยทึบแสง

2

โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน สวนพฤษศำสตร์

13. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรเขลำงค์ นคร
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

1

โครงงำนนักเรียน แผงโซล่ำร์ เซลล์ตำมแสง

2

โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน ข้ ำวและผลิตภัณฑ์

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวิชำกำร
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
***********************************************************************

14. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุบลรำชธำนี
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

1

โครงงำนนักเรียน งำมตำ สร้ ำงสรรค์ ผลงำน ต.อ.พ.อบ.

2

โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน

15. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุดรธำนี
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

1

โครงงำนนักเรียน สบู่หอมวิจติ รลำยไทย

2

โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน ผลิตภัณฑ์ จำกศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียง

16. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้ อยเอ็ด
เรื่องที่
1
2

ชื่อเรื่อง
โครงงำนนักเรียน
1. กำรหำดีเทอร์ มินันต์ ของเมตริกซ์
2. กำรหำคำตอบของระบบสมกำรเชิงเส้ นโดยบูรณำกำรร่ วมกับ
โปรแกรม Microsoft Office Excel
โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน

ตำรำงจัดนิทรรศกำรโครงงำนทำงวิชำกำร
โรงเรียนในสหวิทยำเขตศรีนครินทร์
***********************************************************************

1. โรงเรียนศรีพฤฒำ
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

1

โครงงำนนักเรียน บิงโก ตำรำงธำตุ (Element Bingo)

2

โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน

2. โรงเรียนรำชดำริ
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

1

โครงงำนนักเรียน Mathematics in the Real World

2

โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน

3. โรงเรียนพรตพิทยพยัต
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

1

โครงงำนนักเรียน หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1 - ม.3

2

โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง

1. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย (เข้ ำร่ วมแสดงผลงำน)
เรื่องที่

ชื่อเรื่อง

1

โครงงำนนักเรียน

2

โครงกำรดีเด่ นของโรงเรียน กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนสู่ ควำมเป็ นเลิศ OBECQA

ตำรำงจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำน
ของ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
และ 1 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
***********************************************************************
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย
ทักษะอ่ ำนเขียนภำษำไทย
2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์
คิดคล่ องว่ องไวคณิตศำสตร์
3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์
เปรื่องปรำดวิทยำศำสตร์ รอบรู้
4. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
สร้ ำงสั งคมน่ ำอยู่คู่ปัญญำ
5. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำ และพลศึกษำ
สุ ขภำพพลำนำมัยสมบูรณ์
6. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
ศิลปะดนตรีจำรู ญจิต
7. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ และเทคโนโลยี
สร้ ำงชีวติ อำชีพและเทคโนโลยี
8. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ ำงประเทศ
ภำษำต่ ำงประเทศดีสื่อสำร
9. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
วำงรำกฐำนพัฒนำผู้เรียน

ตำรำงกิจกรรมกำรแสดงบนเวทีลำนอเนกประสงค์
ของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร และโรงเรียนในสหวิทยำเขตศรีนครินทร์
***********************************************************************

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนำคม พ.ศ.2560
ลำดับที่

เวลำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

09.00 – 09.07
09.10 – 10.10
10.15 – 10.22
10.25 – 10.32
10.35 – 10.42
10.45 – 10.52
10.55 – 11.02
11.05 – 11.12
11.15 – 11.22
11.25 – 11.32
11.35 – 11.42

12
13

กิจกรรม

เตรียมพัฒน์ จตุรทิศ
วงดนตรีลูกทุ่ง ต.อ.พ.นนทบุรี(วงพัชร์ จุรี)
วิถีชีวติ ตำมแนวพระรำชดำริพ่อหลวง
ชุดรับขวัญข้ ำว “ขวัญข้ ำว”
ขวัญชำติธงชัย
ทูลกระหม่ อมแก้ว
จินตลีลำชุด “รำชำผู้ทรงธรรม”
พ่อของแผ่ นดิน
จินตลีลำ “แสงเทียน”
อีสำนเทิดไท้ ด้วยใจทีฮ่ ักพ่อ
คุณแม่ ไม่ อยู่บ้ำน
พักกลำงวัน
13.00 – 13.07 กรำวเงำะ
13.10 – 14.30 กำรแสดงวงโยธวำทิต

ระยะเวลำ
7 นำที
60 นำที
7 นำที
7 นำที
7 นำที
7 นำที
7 นำที
7 นำที
7 นำที
7 นำที
7 นำที

โรงเรียน
ต.อ.พ.
ต.อ.พ. นนทบุรี
ต.อ.พ. ปรำณบุรี
ต.อ.พ. รัชดำ
ต.อ.พ.
ต.อ.พ. ปทุมธำนี
ต.อ.พ. สุ รำษฎร์ ธำนี
ต.อ.พ. เขลำงค์ นคร
ต.อ.พ.
ต.อ.พ. อุบลรำชธำนี
ศรีพฤฒำ

7 นำที ต.อ.พ. สระบุรี
80 นำที ต.อ.พ.

ตำรำงกิจกรรมกำรแสดงบนเวทีลำนอเนกประสงค์
ของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร และโรงเรียนในสหวิทยำเขตศรีนครินทร์
***********************************************************************

วันศุกร์ ที่ 10 มีนำคม พ.ศ.2560
ลำดับที่

เวลำ

1
2
3
4
5

09.00 – 09.08
09.10 – 10.15
10.17 – 10.22
10.25 – 11.10
11.15 – 12.00

6

กิจกรรม

วงมโหรี “โหมโรงมหำรำช
เดี่ยวขลุ่ย เพลงสำลิกำชมเดือน 3 ชั้น
เดี่ยวจะเข้ เพลงสำลิกำชมเดือน 3 ชั้น
กำรขับร้ องเพลงพระรำชนิพนธ์
วงดนตรีสตริง
พักกลำงวัน
13.00 – 14.30 วงดนตรีสตริง

ระยะเวลำ
8 นำที
5 นำที
5 นำที
45 นำที
45 นำที

โรงเรียน
ต.อ.พ.
ต.อ.พ.
ต.อ.พ.
ต.อ.พ.
ต.อ.พ.

90 นำที ต.อ.พ.

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ทำไมจึงต้องสนับสนุนให้นักเรียนทำโครงงำนทำงวิชำกำร
โกวิทย์ เวชชศำสตร์
คบ., กศ.ม.สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (เน้นฟิสิกส์)
Cert.,Sc.&Math.1988 Recsam.,Penang,Malaysia..
Cert.,Action Research. 1998 Recsam.,Penang,Malaysia.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
หมำยเหตุคดั ลอกจำก
บทควำม “ทำไมจึงต้ องสนับสนุนให้ นักเรียนทำโครงงำนวิทยำศำสตร์ ”ผูเ้ ขียนโกวิทย์ เวชชศาสตร์ ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ ๔ กรกฎาคม – สิ งหาคม ๒๕๕๒ ปี ที่ ๖๓ (บทความวิชาการวิทยาศาสตร์ )

---------------------------------------------------------------------จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยการส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม รักความเป็ นไทย
มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และกาหนดให้สถานศึกษานาไปใช้เป็ นกรอบและทิศทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู ้ และทักษะที่จาเป็ นสาหรับการดารงชี วิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง รู้จกั แสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชี วิต และมุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้ คือ 1.ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม 2.ควำมสำมำรถในกำรคิด เพื่อนาไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ ทักษะชีวติ เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง การทางาน การอยูร่ ่ วมกันในสังคม การจัดการปั ญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมี
คุณธรรม
นอกจากนี้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 การจัดการเรี ยนรู ้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการดังต่อไปนี้ 1.จัด
เนือ้ หำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยน 2.ฝึ กทักษะกระบวนกำรคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อการป้ องกันและแก้ไขปัญหา 3.จัดกิจกรรมให้ ผู้เรียนได้ เรียนรู้ จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น รักการอ่าน และเกิดความใฝ่ รู ้อย่าง
ต่อเนื่อง 4.กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผสมผสำนสาระความรู้ดา้ นต่างๆ ได้สดั ส่ วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิ ยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ใน
ทุกวิชา 5.ส่ งเสริมสนับสนุนให้ สำมำรถจัดบรรยำกำศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยนและอานวยความสะดวก เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนอาจ
เรี ยนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่ อการเรี ยนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 6.จัดกำรเรียนรู้ ให้ เกิดขึน้ ได้ทุกเวลำ ทุกสถานที่ มีการประสานร่ วมมือกับ บิดา มารดา
ผูป้ กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ และในมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนสามารถวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในแต่ระดับการศึกษา
จะเห็นได้วา่ หนึ่ งในกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลได้ครบถ้วน คือ “กิจกรรมโครงงำนทำงวิชำกำร” ก่อนอื่นผูเ้ ขียน
ขอกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน และหรื อการจัดกิจกรรมโครงงาน ซึ่งเป็ นแนวคิดปฏิรูปวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
แบบใหม่ของผูท้ าหน้าที่เป็ นครู หรื อผูท้ ี่มีความเป็ นครู จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้จากเดิม คือจากผูส้ งั่ บรรยาย บอก มาเป็ นผูก้ ระตุน้ ผู้
อานวยความสะดวก ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(2554) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการเรี ยนรู้แบบโครงงานว่า “โครงงานเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบหนึ่ งที่ทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิจริ งใน
ลักษณะของการศึกษา การสารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น โดยมีครู เป็ นผูค้ อยกระตุน้ แนะนา และให้คาปรึ กษาอย่างใกล้ชิด ให้นกั เรี ยนเกิดความ
กระตือรื อร้นที่จะคิดค้น ทดลอง จัดการข้อมูล ค้นหาคาตอบด้วยตนเอง” นัน่ หมายถึงผูเ้ รี ยนต้องจัดกระทาเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลใหม่ที่น่าเชื่ อถือด้วยอุปกรณ์และหรื อ
เครื่ องมือที่มีอยู่ และจัดกระทาข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์เป็ นองค์ความรู ้ใหม่ ดังคากล่าวที่วา่ “โครงงานเป็ นสะพานเชื่อมระหว่างห้องเรี ยนกับโลกภายนอกซึ่งเป็ นชี วิตจริ ง
ของผูเ้ รี ยน” ทั้งนี้เพราะว่า ผูเ้ รี ยนต้องนาเอาความรู ้ที่ได้จากชั้นเรี ยนมาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมที่จะกระทาเพื่อนาไปสู่ องค์ความรู ้ใหม่ ๆ ด้วยการสร้างความหมาย
การแก้ปัญหา และการค้นพบด้วยตนเอง ผูเ้ รี ยนต้องสร้ างและกาหนดความรู ้จากความคิดและแนวคิดที่มีอยูก่ บั ความคิดและแนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่ ทาให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนความรู ้ให้เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่
ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวคือกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้
(Constructivism) นอกจากนี้ การที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้โครงงาน ทาให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับข้อเท็จจริ ง ซึ่ งจะถูกเชื่ อมโยงเข้าเป็ นเรื่ องเดียวกันใน
ลักษณะของสหพันธ์ อันจะสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้อย่างหลากหลาย ในส่วนของผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากโครงงาน ถือได้วา่ เป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เพราะทุก
คนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการค้นหาคาตอบ หาความหมาย ตลอดจนแนวทางแก้ไขปั ญหา ทาให้เกิดกระบวนการค้นพบ กระบวนการเรี ยนรู้ นาไปสู่ การแลกเปลี่ยน

เรี ยนรู้ร่วมกัน สามารถกล่าวได้ว่า กิจกรรมโครงงานเป็ นการผสมผสานร่ วมระหว่างกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Approach) กระบวนการเสาะแสวงหา
(Inquiry Approach) และกระบวนการสร้างสรรค์องค์ความรู้ (Constructivist Approach)
จากแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมาสามารถสรุ ปได้วา่ โครงงานทางวิชาการเป็ นกิจกรรมที่มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1.เป็ นกิจกรรมที่เกีย่ วข้ องกับวิทยำกำร
ในด้านที่นกั เรี ยนสนใจศึกษา 2.นักเรียนเป็ นผู้ริเริ่มและเลือกหัวข้อทาการศึกษาค้นคว้า/แก้ปัญหา ตามความสนใจ 3.เป็ นกำรเสำะแสวงหำควำมรู้ ด้วยตนเอง เพื่อฝึ ก
การคิดเป็ น ทาเป็ น และแก้ปัญหาเป็ น ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และหรื อกระบวนการเฉพาะสาขาวิชา อันประกอบด้วยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ และทักษะเฉพาะสาขาวิชา อาทิเช่นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และหรื อทักษะกระบวนการใน
สาขาวิชาอื่นๆ ที่นามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล หรื อแก้ปัญหา ซึ่ งกระบวนการแสวงหาความรู ้ประกอบด้วย กระบวนการสื บเสาะ กระบวนการ
แก้ปัญหา และแนวคิดสร้างสรรค์องค์ความรู ้ 4.นักเรียนเป็ นผู้วำงแผนกำรศึกษำค้นคว้ำ/ทดลอง ปฏิบตั ิการเก็บข้อมูล แปลผล สรุ ปผล และรายงานผลด้วยตนเอง
โดยมีครู อาจารย์ และหรื อผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา
จะเห็นได้วา่ โครงงานเป็ นกิจกรรมที่นาวิธีการหรื อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และหรื อกระบวนการอื่นๆ มาใช้ในการศึกษาเสาะแสวงหาความรู ้
และหรื อแก้ปัญหา ตลอดรวมทั้งช่วยพัฒนาเสริ มสร้างเจตคติทางวิชาการและหรื อพฤติกรรมทางวิชาการ ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นตัวผูเ้ รี ยนจะถูกกระตุน้ ให้
ได้แสดงออกมาอย่างเต็มที่ขณะที่ปฏิบตั ิกิจกรรมโครงงาน เช่นเดียวกัน ทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับชีวิต เช่น ทักษะการทางาน ทักษะการอยูร่ ่ วมกัน ทักษะการ
จัดการ ฯลฯ ก็จะถูกนาเอามาใช้อย่างเต็มศักยภาพ ในขณะที่ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทาโครงงาน รวมทั้งคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมทั้งหลายก็จะถูก
ปลูกฝังและสัง่ สมในตัวผูเ้ รี ยนเช่นกัน ขณะที่ทุกคนร่ วมกันทางาน ซึ่งถือว่าเป็ นการปลูกฝังความเป็ นประชาธิ ปไตย ทั้งนี้เพราะการที่ผเู ้ รี ยนสามารถจาแนกประเภท
ข้อมูล สามารถเปรี ยบเทียบข้อมูล และมีความคิดรวบยอด อันเป็ นการสร้างสรรค์แนวคิดของตนเองบนฐานของข้อมูลที่มีอยู่ ผูเ้ รี ยนสามารถประเมินค่าความน่าเชื่ อถือ
ของข้อมูล รู้จกั พิจารณาข้อดี -ข้อเสี ย ความถูก-ผิด ระบุสาเหตุและผล ค้นหาคาตอบ เลือกวิธีการ และมีปฏิภาณในการแก้ปัญหา ตัดสิ นใจได้อย่างสันติและมีความ
ถูกต้องเหมาะสม มีความคิดริ เริ่ ม มีจินตนาการ สามารถคาดการณ์และกาหนดเป้ าหมายได้ มีความกระตือรื อร้น สนใจการเรี ยนรู ้จากแหล่งต่างๆ รู ้จกั ตั้งคาถามเพื่อหา
เหตุผล รักการอ่าน สามารถใช้ห้องสมุดและแหล่งความรู ้และสื่ อต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา สามารถสรุ ปประเด็นจากการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ได้อย่าง
ถูกต้องด้วยตนเอง สามารถทางานตามลาดับขั้นตอน และผลงานมีประสิ ทธิ ภาพ มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทางาน รู้จกั พัฒนางาน สามารถทางาน
อย่างมีความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทางานเป็ นทีม (ช่วยเหลือผูอ้ ื่น ไม่เอาเปรี ยบ ให้ความร่ วมมือ ยอมรับฟั งความคิดเห็นและความสามารถของ
ผูอ้ ื่น และร่ วมรับผิดชอบผลงานของกลุ่ม) และได้บูรณาการหลาย ๆ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เข้าด้วยกัน เฉกเช่นแนวคิดในเรื่ อง การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ STEM :
Science Technology Engineering and Mathematics ซื่ งสามารถนามาใช้เป็ นกิจกรรมชี้ นาสู่ การทาโครงงานทางวิทยาศาสตร์
ในด้านตัวครู การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบโครงงานของผูเ้ รี ยน ช่วยทาให้ครู มองเห็นและเข้าใจรู ปแบบการเรี ยนรู ้ รู ปแบบการคิด ปฏิบตั ิการทาง
สมองของผูเ้ รี ยน ด้วยการสังเกตจากการแสดงออก การจัดการ และการปฏิบตั ิกิจกรรม ตลอดจนการเสนอผลงานของผูเ้ รี ยน การเรี ยนรู้จากโครงงาน ผูเ้ รี ยนจะได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ส่ งเสริ มการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน ผูส้ อน ผูป้ กครอง และชุมชนในหลายรู ปแบบและหลายระดับ ทาให้การเรี ยนรู ้มีความหมายต่อ
ผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง เพราะต้องมีส่วนร่ วมรับผิดชอบว่าต้องเรี ยนรู ้อะไร เพื่ออะไร โดยวิธีใด
ดังนั้นการทากิจกรรมโครงงาน จึงเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งอาศัยความละเอียดอ่อน ลุ่มลึก และต้องมีตวั กระตุน้ ที่ดี น่าสนใจ และเร้าใจ นัน่ คือการให้นกั เรี ยน
ได้ฝึกฝนทาโครงงานทางวิชาการจึงมีเป้ าหมายอยูท่ ี่
1. ต้องการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ โดยให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้า มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์งานทางวิชาการ และเทคโนโลยีดว้ ยตนเอง อันเป็ น
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนสรรค์สร้างองค์ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
2. ต้องการนักวิชาการที่ดีในอนาคต โดยวิธีการเร่ งเร้ าให้นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้กระบวนการเสาะแสวงหาความรู ้ กระบวนการ
แก้ปัญหา และการสร้างสรรค์องค์ความรู ้ รวมทั้งการออกแบบคิดค้น แก้ปัญหา ทดลองหาคาตอบด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการสื บเสาะแสวงหาความรู้
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างสรรค์องค์ความรู ้ เป็ นแนวทาง
3. ต้องการส่งเสริ มให้นกั เรี ยนแสดงออกซึ่งความรู ้ และประสบการณ์ที่ได้จากห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน โดยครู สอนให้รู้จกั ทฤษฎี และการใช้
เครื่ องมือในการแสวงหาความรู้ ทดลอง ตลอดจนเรี ยนรู้วิธีการวางแผนที่จะทางานทางด้านวิชาการ
ดังนั้นโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการจึงกาหนดให้มีการจัดงาน นิทรรศกำรสัปดำห์ ทำงวิชำกำร “หนึ่งห้ องเรียนหนึ่งโครงงำน (OCOP: One
Class One Project)” ขึ้น นิ ทรรศการดังกล่าวจะสามารถแสดงให้เห็นถึงผลงานของนักเรี ยน ที่สะท้อนความร่ วมมือระหว่างครู และผูป้ กครอง ในการร่ วมกัน
สนับสนุน กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้นที่จะคิดค้น ค้นคว้า แสวงหา ทดลอง จัดการข้อมูล ค้นหาคาตอบด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิชาการใน
การแก้ปัญหา สื บเสาะแสวงหา และหรื อริ เริ่ มสรรค์สร้ างองค์ความรู ้และหรื อผลงานขึ้นมาใหม่ดว้ ยตนเองในรู ปของการทาโครงงาน อันเป็ นการสร้างวัฒนธรรมการ
มีส่วนร่ วมระหว่างโรงเรี ยนและผูป้ กครอง โครงการนี้ จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
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