ตรวจสอบรำยชื่อผู้ส่งผลงำนวิจัยเข้ำรับกำรคัดสรรรำงวัล “ผลงำนวิจัยของคุรุสภำ” ประจำปี 2562
ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์ โสเสมอ

2

นางสาวอรวรรณ จันทร์ฟู

3

นางสาวทิพย์วรรณ หมอเก่ง

4

นายสุรชัย ชูธงชาติ

5
6

นายชัยยันต์ ภูมิสม
นายสามารถ เพ็งเลา

7

นางสาวอรทัย หังษาบุตร

8

นายศักดินาณันพ์ อัครเสนากุล

9
10

นายธนศักดิ์ เจริญธรรม
นายนพดล จตุไพบูลย์

ชื่อผลงำนวิจัย
การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธุกรรม
โดยใช้สัญญาเงื่อนไขร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคงทองวิทยา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลังร่วมกับเทคนิคการหาข้อยุติ ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาความสามารถการอ่านโน้ตสากลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการพูดรอบวง
ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบจานวนเต็ม
โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ Active Learning นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่นสาหรับนักเรียนในยุคการศึกษา 4.0
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียน
แบบร่วมมือ เทคนิค จิ๊กซอว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลของโปรแกรมวางแผนอนาคต เพื่อการรู้จักตัวเอง ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจต่อเรียน และผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี
เพิ่มเติม (ว31222) เรื่อง โมลและสูตรเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธี Gallery Walk
การพัฒนาแอปพลิเคชันสร้างโจทย์คณิตศาสตร์
หน้ำ 1
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ชื่อ - สกุล

11

นายจุตติ ประนมศรี

12

นางผานิตย์ โยธาชัย

13

นายจตุพร เนียมชู

14

นางสาวยุพา สาเลิศรัมย์

15

นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ

16

นางศิริพร เกิดประสพ

17
18

นางสังวาล ปะมุสะกะ
นายอดิศักดิ์ อินทนุ

19

นายเกียรติศักดิ์ ทองคา

20

นายวันเฉลิม บุญเกษม

21

นางสุคนธา คงเกต

ชื่อผลงำนวิจัย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL) ในวิชาโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชุดสารรอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา
วิชาภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง โมล โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
เป็นรายบุคคล (TAI) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคอุปมาอุปไมยผสมผสานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
รายงานการพัฒนาความพร้อมทักษะพื้นฐานทางภาษาด้านการอ่านโดยใช้เกมการศึกษา
และแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางภาษาด้านการอ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนกุง
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เพื่อสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไหม เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน
รายวิชาฟิสิกส์ 2 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การพัฒนาความเข้าใจเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา
โดยใช้แอพพลิเคชั่น GeoGebra ประกอบการสอน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ ที่มีผลต่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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ชื่อ - สกุล

22

นางสาวปิยะรัตน์ เดชแสง

23
24

นายนิคม วุฒิยา
นายศุธธันย์ ไชยสองวรัชญ์

25

นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล

26

นายเฉลิมพล ชูสวัสดิกุล

27

นางสาวปัทมา สุวรรณนัง

28

นางสาวเตชินี ภิรมย์

29

นางสาวจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ

30

นางสาวเกษแก้ว เจริญเกตุ

31

นางสาวเตชินี ภิรมย์

32

นางสาวเตชินี ภิรมย์

ชื่อผลงำนวิจัย
การส่งเสริมทักษะด้านการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือนิทานของนักเรียน
โรงเรียนสยามสามไตร
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 3 เรื่องการพัฒนาโปรแกรม
และการออกแบบผังงานโปรแกรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
ผลของการใช้สลีบุญ เพื่อลดแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)
เรื่อง การวัด สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง Google Classroom โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา IPST-MicroBox ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนหัวหิน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
(Peer Tutoring Method)
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา
วิทยาการคานวณ รหัสวิชา ว31171 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนเชิงซ้อน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ศึกษาและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา : โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จังหวัดกระบี่
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เรื่อง ฟังก์ชันรับข้อมูล
และแสดงผลลัพธ์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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33

นายสันติ ทองแก้วเกิด

34

นางพรสวรรค์ สงวนนาม

35

นางสาวภัชลภา เสนาะพิณ

36

นายรณชัย บุญลือ

37

นางสาวอังคณา อัตถาพร

38

นายชาญชัย ชาญฤทธิ์

39

นางจิรัสยา นาคราช

40

นางสาวนฤมล จาอินทร์

41

นายศาสตรพล ชลประทาน

42

นางวิลาสินี แสนวัง

ชื่อผลงำนวิจัย
ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ที่เรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (รหัสวิชา 2000 - 1501) เรื่อง การจัดระเบียบ
ทางสังคมและการขัดเกลาทางสังคม โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (POWER POINT)
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปา (CIPPA) เสริมด้วยการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาตร์
เรื่อง ลาดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (PL) เรื่อง การจัดการและการวางแผน
การจัดนาเที่ยววิชาการจัดการธุรกิจนาเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1
สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
ผลการพัฒนาทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย
ประเภทเครื่องตีและวีดีทัศน์เพื่อการฝึก
รายงานการออกแบบสร้างและพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 - 2004
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
การพัฒนานวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ เครื่องจับเวลาในการวิ่ง
และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชา การส่งและจ่ายไฟฟ้า
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
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43

นางสาวพัชรพรรณ เก่งการเรือ

44

นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล

45

นางสาวศุพัชรียา เสนารัตน์

46

นายไพฑูรย์ วิเวก

47

นายเสกสรรค์ สิธิวัน

48

นายกิติเกษม เนตรกระจ่าง

49

นายบรรชร กล้าหาญ

50

นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร

51

นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์

52

นายวิสุทธิ์ คงกัลป์

53

นายนพล สระแก้ว

ชื่อผลงำนวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
โดยใช้ COACH โมเดล เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการใช้ชุดการสอนมินิคอร์สต่อความเข้าใจแนวคิดและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ลิมิตของฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลของการใช้ผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4
เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การศึกษาผลการออกกาลังกายด้วยโปรแกรมการฝึกทักษะกีฬามวยไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยา จังหวัดนครปฐม
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning เรื่องภัยธรรมชาติและการระวังภัย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ชนิดของคาไทย ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STAD
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สาหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ (กะเหรี่ยง)
โรงเรียนบ้านทุ่งจาเริง อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างจิตสานึกต่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา
เรื่อง ของไหล เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Site เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ (ง31231) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสายปัญญา
รังสิต
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบบอร์ดเกมสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
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54

นายสันติ ทองแก้วเกิด

55

นายจักรกฤช เลื่อนกฐิน

56

นางสาวคณิตรา โต๊ะมุข

57

นายสุริยา บัวหอม

58

นายอนุรักษ์ จิ๋วสุข

59

นางสาวเพียรกิจ นิมิตรดี

60
61

นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสิทธิ์
นายสุรศักดิ์ ยะกัน

62

นายเอกไชย์กร พัชรศิรพันธ์

63

นางจิตฐิพร ณ ศรีโต

ชื่อผลงำนวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา (รหัสวิชา 2000 - 1504)
เรื่อง ประชาคมอาเซียน โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ผลการพัฒนาและผลการใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่
และความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยใช้กระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาด้วยกลวิธีเอสคิวอาร์คิวซีคิวร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางละมุง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
รายวิชาชีววิทยา 2 (ว32241) เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานด้านศิลปะระหว่างผู้สอนตั้งโจทย์ให้นักเรียนปฏิบัติตาม
กับให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเองตามจินตนาการ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คลื่น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระยาประเสริฐ
สุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เรื่อง ภาพพิมพ์ โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
(Lesson Study) ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach)
การพัฒนาเครื่องส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตังเหลืองแบบประหยัด รุ่น 2
การพัฒนาความสามารถในการเขียนลายไทยพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุม
แพชนูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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64

นายดิเรก เตชะมา

65

นางพรรณี ตั้งใจดี

66

นางสาวธิตยา คาควร

67

นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง

68

นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์

69

นายโพธิศักดิ์ โพธิเสน

70

นางสุรินทร์ ตันสกุล

71

นางอภิญญา การิกาญจน์

72

นายอาดัม ยูโซะ

73

นางรุ่งภัคภรณ์ ภาคทรวง

ชื่อผลงำนวิจัย
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ วิชาภาษาไทย
รหัสวิชา ท 15101 เรื่องอาหารทะเลรสล่้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้และการนาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
ด้วยกระบวนการตั้งคาถามแบบ QuICS Model ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม เรื่อง สารชีวโมเลกุล
การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของครูอนุบาลโรงเรียนบ้านกกจั่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียน โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ฉันจะพัฒนาแบบจาลองทางความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ในเรื่องพันธะเคมีอย่างไร?
รายงานการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน เรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ชุดการสอน
และการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 1
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ผลการใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนคาที่ประสมสระอะมีตัวสะกด สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน
วิชาภาษาไทย เรื่องคาที่ประสมสระอะที่มีตัวสะกด เรื่อง จักรยานสีแดง
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74

นายธราดล หีตอักษร

75

นายผจญ รุ่งอรุณเลิศ

76

นางสาวพิไลวรรณ ทองมาก

77

นางสาวมณีรัตน์ รัตนวิชัย

78

นายสิทธิชัย สระตอมูฮัมหมัด

79
80

นางสาวศิฏามาส ภาพันธ์
นางเรียมศิริ สาเภา

81

นางสาวสิริพร เอี่ยมวิลัย

82

นางสาวิตรี มารอด

83

นางวรรณิการ์ วงศ์มยุรา

ชื่อผลงำนวิจัย
รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนร้้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
ของผู้เรียนในสถานศึกษาสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย FLIPPED C Model รายวิชา ง33101
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคงทองวิทยา
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาแบบ 6E Learning
เรื่องการคานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เรารักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชันเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
การศึกษาลีลาการเรียนรู้และเจตคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวด้วยรูปแบบ
การเรียนรู้เชิงรุกของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศึกษานารีวิทยา: กรณีศึกษา
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
รูปแบบการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง และนักเรียนสาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
และการสอนแบบทีม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการสอน Active Learning
ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
ผลของการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ
ในการเรียนวิชางานบ้านของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโยธินบารุง
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84

นางธิญดา พุทธจิราวัล

85

นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์

86
87

นายไพรัตน์ ลิ้มปองทรัพย์
นางชุติมา แก้วประชุม

88

นางอชิรญา ป้อเฮือน

89

นางสาวบุญสม ศรีศักดา

90

ว่าที่ร้อยเอกพิสิษฐ์ แวงสันเทียะ

91

นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี

92

นายกรกช ไชยวงค์

ชื่อผลงำนวิจัย
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการทาโครงงานคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบเรียนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และแนวการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาชีววิทยาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีการสอนแบบปกติกับการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้รูปแบบซิปปา วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ของผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
ผลการเสริมหญ้ารูซี่หมักอีเอ็มที่ระดับต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวงลูกผสม
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ว30245 ชีววิทยา 5 เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทาโครงงานคณิตศาสตร์ และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง จานวนจริง โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง โดยใช้ PORPIANG โมเดล
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ และการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคมศึกษา
การพัฒนาทักษะการตีความโดยใช้ภาพ ของนักเรียนห้องเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
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93

นายธนบดี ชาญขุนทด

94

นางยุพา ไทยพิทักษ์

95

นางสาวพรพิมล ค่อมสิงห์

96

นางสาวศิริพร ชอบสะอาด

97

นายอนุรักษ์ เขียวนอก

98

นายธวัชชัย จิตวารินทร์

99

นางตรัยรัตน์ เนมียะวงค์

100 นางเกตุวดี พิมพ์จันทร์

101 นางสาวพิชชุดา น่วมนองบุญ

102 นายสุทิน ปานขาว

ชื่อผลงำนวิจัย
การใช้บริบทเป็นฐาน (Context-Based Learning) เพื่อพัฒนาแรงบันดาลใจภายใน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการใช้การสืบเสาะแบบจาลอง
สาหรับการเรียนวิชาเคมี เรื่อง สมบัติของของเหลว
กระบวนการเรียนรู้สู่ความสาเร็จในการพิมพ์สัมผัสโดยใช้เทคนิคปิดตา และเล่นเกมส์ออนไลน์ Kahoot
ในรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น (เสริม)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ด้วยสื่อ
ประสม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 5 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในกาารแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ
สาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาศิลปศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาวิธีจัดการเรียนการสอนเชิงรุกแบบ AMOS วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
สาหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ลาดับและอนุกรม
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาหนังสือคาศัพท์กริยา 3 ช่อง ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง
(Augmented Reality : AR) เรื่อง The Magic AR Book “Irregular Verbs"
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องจานวนเต็มและการบวกจานวนเต็มของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 5 คน โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
จากการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เกมคณิตศาสตร์จานวนเต็มแสนสนุกและการบวกจานวนเต็ม
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103 นางวนิดา จันทรมณี

104 นางเพ็ญพลอย ยศเตา
105 นายนิวัฒน์ สุขพินิจ

106 นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
107 นายปัณณทัต จาปากุล

108 นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ
109 นายสมศักดิ์ จินดาไทย
110 นางสาวนิสา ตาสว่าง
111 นายวิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล
112 นางสาวสุภาพ ศุภโสภณ

ชื่อผลงำนวิจัย
การสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ Smart Classroom เพื่อพัฒนามาตรฐานครูวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และวัฒนธรรมวิจัยของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองหลวง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องขนมไทย โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
เพื่อการประกอบอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
เทศบาลนครอุดรธานี
การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสาคัญ สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านโป่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง หลักการแก้ปัญหา
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ โดยใช้กระบวนทัศน์ทางปัญญา
I 6T P Model (Inspiration, Think, talk, Turn, Teach, Thai language skill,
Technology and Product) ผสมผสานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสุขสมอารมณ์หมายตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสในรายวิชาภาษาไทย
สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ELSPE Model ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียน
เรื่องโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงอิเล็กตรอนและตารางธาตุ
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมการศึกษา เรื่อง การลาเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนวัตกร
โดยการใช้โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นฐานด้วยโมเดล 5L’s
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113 นายอิทธิพล พูลคา
114 นางศิรประภา พัชรศิรพันธ์
115 นายถวัลย์รัชต์ ภู่สวาสดิ์
116 นางสุวิมล พงษ์พันธ์
117 นายธนวัฒน์ ปากหวาน

118 นางจิรสุดา บุญรอดวรกุล
119 นางสาวโสธิดา นาบุญเรือง
120 นางสาวสกาวรัตน์ จรุงนันทกาล

121 นางสาววันดี โค้ไพบูลย์
122 นางสาวศศิพรรณ พิทักสินธุ์
123 นางพนารัตน์ แมนเมือง

ชื่อผลงำนวิจัย

ประเภทผลงำนวิจัย

การศึกษาชุดฝึกปฏิบัติระบบกระจกมองข้างและกระจกประตูปรับด้วยไฟฟ้า
การพัฒนาความสามารถการอ่านคาพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชางานช่างไฟฟ้า
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การจัดประสบการณ์แบบการเล่นในศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเสรีเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8
ประการของเด็กปฐมวัย (5 - 6 ปี) โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อพัฒนาการทักษะทางสังคมและคุณลักษณ์
อันพึงประสงค์ของเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดมุกดาหาร
การพัฒนาแบบฝึกทักษะทางบัญชี เรื่อง การเช่าซื้อที่ใช้ในชีวิตประจาวัน รายวิชาการบัญชี
เช่าซื้อและฝากขาย รหัสวิชา 2201-2102 สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2
การจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ ตามแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
การพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาด้วยกระบวนการ PID (D)
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 และทักษะการใช้ ICT
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการสู่โครงงานคอมพิวเตอร์
การกาหนดหัวข้อโครงการวิชาชีพด้วยการสร้างองค์ความรู้จากการศึกษาจากต้นแบบ
ของนักเรียนระดับ ปวช. 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การสร้างชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครู
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124 นางออมสิน เถายะบุตร

125 นายคณิศร ผู้มีทรัพย์

126 นางศรีวัย กัณหาไธสง
127 นางสาวจิราพร นิลมุก

128 นางฮาซานะห์ บินมะอุง
129 นายรชตะ ขาวดี
130 นางสาววิมลมาศ แสนมะฮุง
131 นายสมดุลย์ ดีรัมย์
132 นายทองใบ ปัดทา

133 นางสาวรุฮานี หมีนยะลา

ชื่อผลงำนวิจัย
รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การดารงชีวิต
ที่ยั่งยืนด้วยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ "ผัก ผลไม้ออร์แกนิค นาคาโมเดล"
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลด้วยนวัตกรรมการสอนบอลลูนโมเดล (Ballon Model) เทคนิค
การจัดการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านบางม่วง
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมสะ
เต็มศึกษา เรื่อง สาร สมบัตรของสารกับการดารงชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
หนองบัวแดงวิทยา
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดพร้าว
โดยการจัดประสบการณ์แบบ 5E
การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการสอนการอ่านเชิงวิพากษ์สาหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
การพัมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล เรื่อง อารยธรรมโลกยุคโบราณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ศึกษาการดาเนินงานแนะแนวของโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัย
ทวี" อุปถัมภ์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาพอเพียง
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมโดยวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
(งานประดิษฐ์)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนซาสูงพิทยาคม
การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนคิดสร้างสรรค์
เป็นฐาน (Creative Based Learning) ในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
หน้ำ 13
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134 นางวชิราภรณ์ มั่นคง

135 นายสายัญ ธรรมจันตา

136 นางจารุณี เสนารัตน์

137 นางอัจฉราพร มาตย์นอก

138 นางสาวธิติสรณ์ สุ่มมาตย์
139 นายธนวิษณ์ ศรีจันทร์
140 นายโยธิน ใจอ่อน
141 นายสุชาติ อินทรศักดิ์
142 นายวัชระ รัตน์บ้านด่าน

ชื่อผลงำนวิจัย
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้เกมคามิโน สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนนารายณ์คาผงวิทยา
ปีการศึกษา 2559
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์
เรื่องพัฒนาการของอรณาจักรสุโขทัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT
ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธวัชบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ STEM-Science Show
เรื่องแรงและความดัน ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาแผนการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
โรงเรียนผาน้าทิพย์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดโดยใช้โปรแกรม Kahoot
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปากดงท่าศาล อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
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143 นายณัฐปภานนท์ ถูกจิตร
144 นายยุทธนา กองโค
145 นางกัญญารัตน์ สุมนะ
146 นายพิชัย เกงขุนทด

147 นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม
148 ว่าที่ร้อยโทวราวุฒิ สว่างวิทย์
149 นางเพ็ญพลอย ยศเตา
150 นางสาวสาวิตรี จันทร์ควง
151 นายปัญญา พรหมศักดิ์

152 ว่าที่ร้อยตรีจิรายุทธิ์ อ่อนศรี
153 นางสวาท สมะวรรธนะ

ชื่อผลงำนวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ เรื่อง การเขียน
Data Flow Diagram ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจด้วยรูปแบบการเรียนโดยใช้ผังกราฟิก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้แบบฝึกทักษะ
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
การศึกษาทักษะการอ่านบทร้อยกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านวังเต่า ตาบลเขาโร อาเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก่อนและหลัง ได้รับการสอนทักษะตามแนวคิดของดี เชคโก
เครื่องตรวจวัดแจ้งเตือนและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศผ่านระบบ IOT
การพัมนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องขนมไทย โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการประกอบอาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี เทศบาลนครอุดรธานี
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม
(พุทธสรานุสรณ์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ระบบจานวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง อไเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นที่ 3 (ปวช.3) วิทยาลัยการอาชีพวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
การจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
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ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

154 นางสุพัสตา โม้อ้อน
155 นางสาวณัฐชยานันต์ ทองธรรมจินดา
156 นายณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
157 นางสาวปัญญพัฒน์ เขตกัน

158 นางสุภาวกุล ภักดีศรี
159 นายจาเริญ จิตรหลัง
160 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
161 นางชูเกษม ถิรพงศ์พันธ์

162 นางสาวศรัณย์รัชต์ ศุภรณ์พานิช
163 นางกรรณิการ์ ไผ่โสภา
164 นายชาญณรงค์ ตาละเต็ง
165 นางสุมน คณานิตย์

ชื่อผลงำนวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้สถานณ์เป็นฐานในการคิดแก้ปัญหา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนคาไทย สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีวิทยา)
รูปแบบนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต1
รายงานการวิจัยการศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก โดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป (Microsoft
Word) สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
สาขางานการเลขานุการ
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลงานต่อความเป็นครูมืออาชีพยุค
ศึกษาไทย 4.0 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 7
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา ที่บูรณาการกระบวนการบริหารวงจร
คุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
การพัฒนาการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่1 1/1 สาขาวิชาการบัญชี
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การจัดการเรียนรู้โครงการคณิตศาสตร์แบบบูรณาการโดยใช้ MATHS Model
การพัฒนาทักษะการหาผลคูณจานวนที่มีหนึ่งหลักกับจานวนสองหลักที่มีทด
จากหลักหน่วยไปหลักสิบ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการจิตอาสาส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
ที่มีต่อสมรรถนะสาคัญของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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166 นายภานุพันธ์ มาลาหอม
167 นายกฤษกร จีรัง
168 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยกร พรมนาไร่

169 นายสายัณห์ ชูประเสริฐ์
170 นางสาวณัฐริน เจริญเกียรติบวร

171 นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ

172 นางษิรากร ซีโฮ่

173 นางจริญญาพร จิตตะ

174 นางสาวพิมพ์ณิชาก์ พร้อมธนรัตน์

ชื่อผลงำนวิจัย
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง GSP กับนักข่าวตัวน้อย โดยการจัดการเรียนรู้
Active Learning ผ่าน PUM Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
โรงเรียนบางละมุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ลาดับและอนุกรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนระดับประถมศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการสร้างเครื่องมือภาคปฏิบัติโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
การพฒนาแบบเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยใช้
วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การทางานของคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการกาลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning)
ผสานหลักการทางานของศาสตร์พระราชา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ตามแนวคิดของโพล
ยาผสานการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลของการสอนโดยใช้เทคนิคการระดมสมองที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
อาเภอปง จังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E
เรื่อง สืบพันธ์การเจริญเติบโตของสัตว์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
รายวิชาชีววิทยา (ว30241) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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ชื่อ - สกุล

175 นางพัชรี เขยะตา

176 นางสาวเวิน ริทัศน์โส

177 นายสุริยา บุดดี

178 นางสาวสุจิตรา เจริญขวัญ
179 นางเกษกนก สีระสูงเนิน
180 นางฐิติยาภรณ์ วิเศษโวหาร

181 นายสุรัตน์ แนวโอโล
182 นายอิทธินันท์ ยายอด
183 นางสาวลาวัลย์ เกติมา
184 นางสาวกชกร ยอดเมือง

ชื่อผลงำนวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะความรู้
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโครงงานสะเต็มตามแนวคิดทฤษฎีใหม่การสร้างสรรค์
ด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน
สาหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนานอ
ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ sscs เรื่องพลังงานไฟฟ้า
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการใช้แบบฝึกกิจกรรม เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปที่ตรงตามมาตราตัวสะกด
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับ
การแสดงทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน PCBL ต่อการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ผังมโนทัศน์
ประกอบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
รูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีประสิทธิผล
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้โดยกระบวนการสุขที่เติมเต็มสู่ศักยภาพผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC (Professional Learning community)
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ชื่อ - สกุล

185 นางสาวรสพร ทองธรรมจินดา
186 นายคณพศ วิลามาศ
187 นายมานพ วรรณภิละ
188 นางสาวสกุลรัตน์ ไพรธรฤทธิ์
189 นางสาวอมรศรี แสงส่องฟ้า

190 นายไกรราศ ปังคะบุตร
191 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข

192 นายธนวัฒน์ ปากหวาน
193 นายสุเทพ นุชิต
194 นายวิชัย กงพลนันท์
195 นางสาวกัญญาภัทร ยางสันเทียะ
196 นางรัศมี อ่วมน้อย

ชื่อผลงำนวิจัย
การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานโครงการพัฒนาครูในการทาวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
การพัฒนากลยุทธ์วิธียกระดับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายงานการพัฒนาการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง เงิน โรงเรียนบ้านป่าลาน อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เนื้อเรื่อง อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง
และลาวครั่ง สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA)
การเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นพื้นบ้านภูมิปัญญาที่ส่งผลต่อความสามารถของ
พัฒนาการทักษะทางสังคม สาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
การพัฒนาโมเดลภาพตัดวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 2100 - 1001
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างสมรรถนะสาหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา
การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์
แบบสืบเสาะหาความรู้
รายงานการจัดกิจกรรมบูรณาการผ่านสื่อชุดอาเซียนหรรษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย
หน้ำ 19

ประเภทผลงำนวิจัย
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู
ครู

ครู
ครู

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

197 นางสาวเครือวัลย์ เก่งเขตรวิทย์
198 นางกุลณัฐฐา มุตะโสภา

199 นางอุษณา ป้อมลิขิตกุล

200 นางศิริธร ปาปะขา

201 นายอดิศร ขาวสะอาด

202 นางลภัสสรดา จูเมฆา
203 นางลภัสรดา จูเมฆา
204 นางนุชนาฏ มณีวงษ์
205 นางนุชนาฏ มณีวงษ์

206 นายกมล ศรีสุวรรณ

ชื่อผลงำนวิจัย
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ผลการใช้ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง งานบ้านน่ารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายงานการพัฒนาชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริม
การคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง การเลี้ยงปลาดุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการทางานร่วมกันเป็นทีม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทยในบทเพลงตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและคุณธรรมจริยธรรม
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PATCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ ด้วยวิธีการใช้อิทธิพลของกลุ่ม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ส23102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6
การพัฒนาสื่อประสม ชุดท่องแดนอเมริกาเหนือรายวิชา ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
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207 นางรวมพร ประพฤติธรรม
208 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชริน สงวนผลไพโรจน์
209 นางสาวมณีรัตน์ รูปประดิษฐ์
210 นายสุทัศน์ ตนทา

211 นายศุภชัย ชากรม
212 นางอุไลวรรณ แสนทวีสุข
213 นายปัญญา ช่างงาน

214 นายประโมกข์ ดุลนีย์

215 นางสุทธินันท์ บุญศักดิ์
216 นางสาวจรัสศรี หัวใจ
217 นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา

ชื่อผลงำนวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ โดยใช้การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนรู้
ทัศนศิลป์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาชีววิทยา 1 (ว31241)
เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยโครงการผู้ช่วยครูโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม
การแก้ปัญหาการเรียนทางไกลของนักศึกษา กศน. ตาบลพานพร้าว กศน. อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google
Classroom) ของนักศึกษา กศน. ตาบลพานพร้าว
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7E ด้วยชุดสื่อประสมที่เน้นกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
วิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เครื่องควบคุมการลงน้้าหนักเท้า
การพัฒนาเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยบูรณาการฐานเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
การนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ PDCA: ตามโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษ
ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปีการศึกษา 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
การพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย
เทคโนโลยีดิจิตอลคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ กศน.แปดริ้ว และห้องเรียนออนไลน์
รายงานผลการดาเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือเชิงรุกเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
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218 นางสาวปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี
219 นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง

220 นางสาวณิชาภา จันทร์เพ็ญ
221 นางสาวปิยมาส เต้งชู
222 นางสายสมร สิงห์ดา
223 นางสาวสุภาพร ธรรมสอน
224 นายประสิทธิ์ คาบับภา

225 นางสาวรวิสุดา สารนอก
226 นายสมศักดิ์ บุญโต
227 นายปรีชาชาญ อินทรชิต
228 นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
229 นางอาภรณ์ อ่อนคง

ชื่อผลงำนวิจัย
สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
กลยุทธ์การนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านกกจั่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ป 6 (ค23102) เรื่อง สถิติ ด้วยรูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการจัดทีมแข่งขัน (TGT) ร่วมกับการใช้เกมออนไลน์คาฮูท (Kahoot!) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านตะกรบ อาเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักสูตร DLTV จัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132)
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการมีงานทา สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ของสถานศึกษาในจังหวัดกาแพงเพชร
การประเมินโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบัวใหญ่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
การพัฒนาโรงเรียนสุรพินท์พิทยาสู่โรงเรียนสุขภาวะโดยใช้นวัตกรรม 5 ขั้น 5 สุข
การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้าริน
(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
การประเมินผลการดาเนินงานโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในหัวข้อ Enjoy STEM
รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะปรางโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
หน้ำ 22

ประเภทผลงำนวิจัย

ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารสถานศึกษา

ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

230 นางสาวปนัดดา หัสปราบ
231 นายศุภชัย มาตาชาติ
232 นายปริญญา อินทรา
233 นายคเชนทร์ กองพิลา
234 นางสาวพัชริน โนวิชัย
235 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท สุขวิชัย
236 นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง
237 นายไพรวัลย์ ผลชู
238 นายมนตรี สาเภา

239 นางสาววราอินทร์ ปุผาลา
240 นายศักดิ์เดช จุมณี
241 นายกัมพล เจริญรักษ์
242 นายกีรติ จันทรมณี
243 นางสาวเทียนทอง ดีรักษา

ชื่อผลงำนวิจัย
การวิเคราะห์ภาพสะท้อนเชิงนโยบายต่อการประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
การประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาการคานวณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพอลิเมอร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ รายวิชาเคมี
พื้นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมด้วยบทเพลง
การศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเนินพิทยาคม
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบราชพฤกษ์ 5 กลีบ
เพื่อให้ยกระดับความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพ
ผาประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ: ทุ่งยาวคาโปรยโมเดล" โดยใช้ 7 ป. ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูที่ยึดพระราชดารัสและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาความรู้และค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองหลวง
การดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน: กรณีศึกษา
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
หน้ำ 23
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ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

244 นายไพรวัลย์ สมภูงา
245 นายปราโมช พันธุเมฆินทร์

246 นางสาวเนาวรัตน์ จันทนา

247 นางสาวอัจฉรา สอนโว
248 นางสมิหรา สาริกา

249 นางสาวบุณยนุช อินทร์สวาท

250 นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น
251 นางสาวพิมพ์วลัญช์ นันทยทวีกุล
252 นายพลเทพ จิอู๋

253 นางสาวอารยา สาเกทอง

ชื่อผลงำนวิจัย

ประเภทผลงำนวิจัย

การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนผาน้าทิพย์วิทยาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
ผู้บริหารสถานศึกษา
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์โดยใช้อินโฟกราฟฟิกสาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ครู
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWDL ในการจัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 ค21102 เรื่อง การหาคาตอบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ครู
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ส2210
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครู
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผู้บริหารสถานศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิธี
"LIKE IDEA การเรียนรู้แบบร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21" รายวิชาการนาเสนอข้อมูลด้วยสื่อประสม
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 จังหวัดสุพรรณบุรี
ครู
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ผังมโนทัศน์สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครู
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครู
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์วิชาโปรแกรม ซีเอ็นซี รหัสวิชา(3102 - 2003) โดย
google Classroom
ครู
ผลการใช้วิธีการสอนแบบเกมและสื่อประสมเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (AR)
เรื่อง พุทธประวัติน่ารู้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ครู
หน้ำ 24

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

254 นางสารีปะห์ อุสมาน

255 นางปิยาภรณ์ พละศักดิ์

256 นางสาวณิชชนากาญจน์ สถิตย์กุลรัตน์

257 นางสาวพรพรรณ ศรีประสงค์

258 นางสาวบุษรา บุญรักษ์

259 นางสาวณัฐฐิญา งามยิ่ง
260 นายอดิศร สิทธิวงศ์
261 นายอดิศร สิทธิวงศ์
262 นางชิดชนก โสภาการ
263 นายสมศักดิ์ บุญทับ

ชื่อผลงำนวิจัย
ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคายาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81
(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี" อุปถัมภ์)
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81
(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี" อุปถัมภ์)
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81
(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี" อุปถัมภ์)
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ของโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี" อุปถัมภ์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
การพัฒนาชุดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคม
เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมจิตสาธารณะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานการประเมินผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพการเชื่อม GTAW&SMAW
และการทดสอบ ตรวจสอบงานเชื่อม
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนหลักสูตรระยะสั้น 40 ชั่วโมง
รายวิชาการสร้างและประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง "กระบวนการปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้า"
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงา
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนบ้านหัวนา
หน้ำ 25
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ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

264 นายชยุต พิพัฒฐาดร

265 นางสุภาพร ลาโยที

ชื่อผลงำนวิจัย
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตร์พระราชา
ผลการใช้กระบวนการสืบเสาะ 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก
ตามแนวคิดพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
ที่มีต่อความสามารถในการสรุปความรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ประเภทผลงำนวิจัย
ผู้บริหารสถานศึกษา
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