
การสรา้งรายงาน/ผลงาน ของนกัศกึษากระบวนวชิา 201117 ภาคเรยีนที ่3/2556 (ภาคเรยีนฤดรูอ้น)

กลุม่ #คน เรือ่งทีท่ า ลกัษณะงาน สาขาทีเ่ก ีย่วขอ้ง

1 8 คณติศาสตร ์ศาสตรแ์หง่เสยีง วดีทัีศน์ คณติฯ

2 8 นาฬกิาเกา๋กึก่ (นาฬกิาแดด) วดีทัีศน,์ แบบจ าลอง ดาราศาสตร์

3 8 Number - Puzzle กจิกรรมการเรยีนรู ้ คณติฯ, ประวตัศิาสตร,์ องักฤษ

4 8 ไขปรศินาลับฉบับปิระมดิ แบบจ าลอง คณติฯ ฟิสกิส์

5 8 แรงปฏกิริยิากบัคานลอยฟ้ามหัศจรรย์ วดีทัีศน์ ฟิสกิส์

6 6 พารเ์ธนอน มหาวหิารแหง่กรกี วดีทัีศน์ คณติฯ, ดาราศาสตร์

7 6 ชเีชนอติซา กบัความฉลาดทางดาราศาสตรข์องชาวมายนัแบบจ าลอง ดาราศาสตร์, วศิวกรรมศาสตร์

8 8 The secret of Stone Henge วดีทัีศน์ คณติฯ, ดาราฯ

9 8 การหาทศิเหนอื และการออกแบบโครงสรา้งพรีะมดิท่ัวโลกรายงาน คณติฯ,  ดาราฯ, วศิวะฯ

10 8 สวนลอยของชาวบาบโิลน วดีทัีศน์ คณติฯ, ฟิสกส,์ ชวีะฯ, วศิวะฯ

11 8 ปฏทินิทีแ่ตกตา่งกบัการหาวันสรา้งเมอืงเชยีงใหม่ รายงาน คณติฯ

12 8 ตัวเลขท านายชวีติ สือ่การสอน คณติฯ, ศลิปะ

13 8 ไขปรศินาตัวเลขปากัว้ รายงาน คณติฯ

14 7 มหัศจรรยส์โตนเฮนจ์ รายงาน คณติฯ, ฟิสกิส,์ ดาราฯ, วศิวะฯ

15 5 ไขความลับสรุยิวถิแีหง่ปราสาทหนิพนมรุง้ รายงาน คณติฯ, ดาราศาสตร,์ วศิวะฯ

16 6 คดิจะคดิ คดิกบัลกูคดิ วดีทัีศน์ คณติฯ

17 8 ลกูคดิ ภมูปัิญญาทางการค านวณโลก รายงาน คณติฯ

18 5 มหัศจรรยพ์รีามดิคฟุู วดีทัีศน์ คณติฯ

19 8 แบบจ าลองเมอืงเชยีงใหม่ แบบจ าลอง คณติฯ, ฟิสกิส,์ วศิวะฯ

20 8 Math and Sci Millionaire เกม คณติฯ, ประวตัศิาสตร,์ ศลิปะ

21 6 อศัจรรยผ์า้ไหมลายน ้าไหลกบัคณติศาสตร์ วดีทัีศน์ คณติฯ

22 6

ดาราศาสตรก์บัหนิประหลาด ณ ทุง่ซลัลสิเบอรี ่
[Stone Henge] แบบจ าลอง ดาราฯ

23 6 ภมูปัิญญาแหง่สายน ้า แบบจ าลอง ฟิสกิส,์ วศิวกรรมศาสตร์

24 6 คณติศาสตรใ์นมติกิฏหมาย รายงาน คณติฯ, กฎหมาย

25 6 มหัศจรรยย์นัตโ์ทนพทุธคณุ กบัวดีทัีศนแ์สนสนุก วดีทัีศน,์ สตกิเกอร์ คณติฯ

26 8 มหัศจรรยม์นุษยย์าดอง [มมัมี]่ วดีทัีศน์ เคมี

27 7 ปรศินาปัญหารอดชอ่ง [ประสาทหนิพนมรุง้] รายงาน ดาราศาสตร์

28 6 Atlantis the Lost Empire วดีทัีศน์ ฟิสกิส,์ ชวีะฯ

29 7 ติง๋ ติง๋ บอกเวลา แบบจ าลอง ฟิสกิส,์ วสิวะฯ

30 8 จัตรัุสกลหรรษา การต์นู คณติฯ

31 6 คณติศาสตรแ์ละความลับทีซ่อ่นอยูใ่นพรีามดิคฟูู รายงาน คณติฯ, ฟิสกิส,์ วศิวะฯ

32 7 Calendar ลา่ ทา้ กึ๊น! วดีทัีศนว์าไรตีเ้กมโชว์ คณติฯ

33 4 หอดดูาวแหง่แรกของสยาม (วัดสนัเปาโล) วดีทัีศน์ ดาราฯ

34 5 มหัศจรรยก์ารดดูาว วดีทัีศน์ ดาราฯ, วศิวะฯ

35 7 Goseck cycle แบบจ าลอง คณติฯ, ดาราศาสตร์

36 8

ศักราชกบัประวัตศิาสตรไ์ทย นับแลว้มอีะไรในปีนี ้
(What happen) กจิกรรมการเรยีนรู ้ คณติฯ, สงัคมศกึษา, ประวตัฯิ

37 8 วันตามความเชือ่ของชาวลา้นนา วดีทัีศน์ คณติฯ, ดาราศาสตร์

38 8 มติลิีล้ับมหัศจรรยแ์หง่มหาพรีามติคฟูู วดีทัีศน์ คณติฯ, ฟิสกิส,์ ดาราฯ

39 5 เรือ่งน่ารูเ้กีย่วกบัการเสยีกรงุครัง้ที ่2 รายงาน วศิวะฯ

40 8 Fibonacci gauge แบบจ าลอง คณติฯ

41 8 สามเหลีย่มปาสคาล (Pascal's Triangle) แบบจ าลอง คณติฯ

42 5 บอกขา้ทมีมัมีท่ าไง วดีทัีศน์ เคม,ี ชวีะฯ

43 6

การต์นูคุก้กีแ้ลนดแ์ดนมหัศจรรย ์ตอนความลับของ
กาลเวลา วดีทัีศน์ คณติฯ, ประวตัศิาสตร์
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