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1 ว่าท่ีร้อยตรีปิยะพงษ์  โสเสมอ

การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พันธุกรรม 
โดยใช้สัญญาเง่ือนไขร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ข้ัน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนคงทองวิทยา ครู

2 นางสาวอรวรรณ  จันทร์ฟู
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครู

3 นางสาวทิพย์วรรณ  หมอเก่ง

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลังร่วมกับเทคนิคการหาข้อยุติ ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครู

4 นายสุรชัย  ชูธงชาติ

การพัฒนาความสามารถการอ่านโน้ตสากลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ข้ันตอน ร่วมกับเทคนิคการพูดรอบวง 
ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ครู

5 นายชัยยันต์  ภูมิสม
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก การลบจ านวนเต็ม 
โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ Active Learning นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครู

6 นายสามารถ  เพ็งเลา การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคช่ันส าหรับนักเรียนในยุคการศึกษา 4.0 ครู

7 นางสาวอรทัย  หังษาบุตร
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้การเรียน
แบบร่วมมือ เทคนิค จ๊ิกซอว์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ครู

8 นายศักดินาณันพ์  อัครเสนากุล

ผลของโปรแกรมวางแผนอนาคต เพ่ือการรู้จักตัวเอง ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครู

9 นายธนศักด์ิ  เจริญธรรม

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจต่อเรียน และผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี
เพ่ิมเติม (ว31222) เร่ือง โมลและสูตรเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน ร่วมกับกลวิธี Gallery Walk ครู

10 นายนพดล  จตุไพบูลย์ การพัฒนาแอปพลิเคชันสร้างโจทย์คณิตศาสตร์ ครู

ตรวจสอบรำยช่ือผู้ส่งผลงำนวิจัยเข้ำรับกำรคัดสรรรำงวัล “ผลงำนวิจัยของคุรุสภำ” ประจ ำปี 2562
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11 นายจุตติ  ประนมศรี
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL) ในวิชาโครงการเพ่ือส่งเสริมทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 ครู

12 นางผานิตย์  โยธาชัย
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชุดสารรอบตัวช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครู

13 นายจตุพร  เนียมชู
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ืองมาตราตัวสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตรา 
วิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ครู

14 นางสาวยุพา  ส าเลิศรัมย์
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เร่ือง โมล โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน
เป็นรายบุคคล (TAI) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ครู

15 นายธนินท์รัฐ กฤษฎ์ิฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคอุปมาอุปไมยผสมผสานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ครู

16 นางศิริพร  เกิดประสพ

การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครู

17 นางสังวาล  ปะมุสะกะ
รายงานการพัฒนาความพร้อมทักษะพ้ืนฐานทางภาษาด้านการอ่านโดยใช้เกมการศึกษา
และแบบฝึกทักษะพ้ืนฐานทางภาษาด้านการอ่าน ช้ันอนุบาลปีท่ี 2  โรงเรียนบ้านโนนกุง ครู

18 นายอดิศักด์ิ  อินทนุ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ครู

19 นายเกียรติศักด์ิ  ทองค า

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เพ่ือสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการเล้ียงไหม เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบหมุน 
รายวิชาฟิสิกส์ 2 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ครู

20 นายวันเฉลิม  บุญเกษม
การพัฒนาความเข้าใจเชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง พาราโบลา 
โดยใช้แอพพลิเคช่ัน GeoGebra  ประกอบการสอน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ครู

21 นางสุคนธา  คงเกต
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ ท่ีมีผลต่อการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ครู
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22 นางสาวปิยะรัตน์  เดชแสง
การส่งเสริมทักษะด้านการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือนิทานของนักเรียน
โรงเรียนสยามสามไตร ครู

23 นายนิคม  วุฒิยา

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร์ 3 เร่ืองการพัฒนาโปรแกรม
และการออกแบบผังงานโปรแกรม  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ครู

24 นายศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ์ ผลของการใช้สลีบุญ เพ่ือลดแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียง ในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ครู

25 นางรัชฎาภรณ์  ปัญญานวล
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM  Education) 
เร่ือง การวัด  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ ครู

26 นายเฉลิมพล  ชูสวัสดิกุล
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นน่ิง Google Classroom โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา IPST-MicroBox ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ครู

27 นางสาวปัทมา  สุวรรณนัง

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel  
เร่ือง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนหัวหิน ครู

28 นางสาวเตชินี  ภิรมย์

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โดยการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
(Peer Tutoring Method) ครู

29 นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา
 วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว31171 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ครู

30 นางสาวเกษแก้ว  เจริญเกตุ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเชิงซ้อน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ครู

31 นางสาวเตชินี  ภิรมย์
ศึกษาและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 กรณีศึกษา : โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จังหวัดกระบ่ี ครู

32 นางสาวเตชินี  ภิรมย์

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาหลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น เร่ือง ฟังก์ชันรับข้อมูล
และแสดงผลลัพธ์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครู
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33 นายสันติ  ทองแก้วเกิด

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
ท่ีเรียนรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม (รหัสวิชา 2000 - 1501) เร่ือง การจัดระเบียบ
ทางสังคมและการขัดเกลาทางสังคม โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (POWER POINT) ครู

34 นางพรสวรรค์  สงวนนาม

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปา (CIPPA) เสริมด้วยการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาตร์ 
เร่ือง ล าดับและอนุกรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ครู

35 นางสาวภัชลภา  เสนาะพิณ

การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (PL) เร่ือง การจัดการและการวางแผน
การจัดน าเท่ียววิชาการจัดการธุรกิจน าเท่ียว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี 1 
สาขาการท่องเท่ียว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ครู

36 นายรณชัย  บุญลือ

ผลการพัฒนาทักษะการบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตีของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทย
ประเภทเคร่ืองตีและวีดีทัศน์เพ่ือการฝึก ครู

37 นางสาวอังคณา  อัตถาพร

รายงานการออกแบบสร้างและพัฒนาชุดการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 - 2004  
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ครู

38 นายชาญชัย  ชาญฤทธ์ิ
การพัฒนานวัตกรรมประเภทส่ิงประดิษฐ์  เคร่ืองจับเวลาในการว่ิง 
และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการว่ิง ครู

39 นางจิรัสยา  นาคราช
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองโครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก
โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ครู

40 นางสาวนฤมล  จ าอินทร์
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ครู

41 นายศาสตรพล  ชลประทาน
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชา การส่งและจ่ายไฟฟ้า 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ครู

42 นางวิลาสินี  แสนวัง
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ครู
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43 นางสาวพัชรพรรณ  เก่งการเรือ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง คู่อันดับและกราฟ 
โดยใช้ COACH โมเดล เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครู

44 นายเมธาสิทธ์ิ  ธัญรัตนศรีสกุล
ผลการใช้ชุดการสอนมินิคอร์สต่อความเข้าใจแนวคิดและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ เร่ือง ลิมิตของฟังก์ชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ครู

45 นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์
ผลของการใช้ผังมโนทัศน์สรุปเน้ือหาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเคมีเพ่ิมเติม 4 
เร่ือง  ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ครู

46 นายไพฑูรย์  วิเวก
การศึกษาผลการออกก าลังกายด้วยโปรแกรมการฝึกทักษะกีฬามวยไทย 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนคงทองวิทยา จังหวัดนครปฐม ครู

47 นายเสกสรรค์  สิธิวัน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning เร่ืองภัยธรรมชาติและการระวังภัย 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ ครู

48 นายกิติเกษม  เนตรกระจ่าง

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เร่ือง ชนิดของค าไทย ประกอบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STAD 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุ (กะเหร่ียง) 
โรงเรียนบ้านทุ่งจ าเริง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ครู

49 นายบรรชร  กล้าหาญ
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างจิตส านึกต่อส่ิงแวดล้อมของนักศึกษาวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ครู

50 นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นฐานเช่ือมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา
 เร่ือง ของไหล เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ครู

51 นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์

การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Site เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ (ง31231) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสายปัญญา
รังสิต ครู

52 นายวิสุทธ์ิ  คงกัลป์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ครู

53 นายนพล  สระแก้ว
การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนรูปแบบบอร์ดเกมส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น ครู
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54 นายสันติ  ทองแก้วเกิด

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา (รหัสวิชา 2000 - 1504) 
เร่ือง ประชาคมอาเซียน โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ครู

55 นายจักรกฤช  เล่ือนกฐิน
ผลการพัฒนาและผลการใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง วิธีเรียงสับเปล่ียน จัดหมู่ 
และความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ครู

56 นางสาวคณิตรา  โต๊ะมุข

ผลการสอนคณิตศาสตร์ เร่ืองระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยใช้กระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาด้วยกลวิธีเอสคิวอาร์คิวซีคิวร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบางละมุง ครู

57 นายสุริยา  บัวหอม

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 
รายวิชาชีววิทยา 2 (ว32241) เร่ือง การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ครู

58 นายอนุรักษ์  จ๋ิวสุข

เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานด้านศิลปะระหว่างผู้สอนต้ังโจทย์ให้นักเรียนปฏิบัติตาม 
กับให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานข้ึนมาเองตามจินตนาการ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561 ครู

59 นางสาวเพียรกิจ  นิมิตรดี
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง คล่ืน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ครู

60 นางสาวณัฐกานต์  ขันทะสิทธ์ิ

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพระยาประเสริฐ 
สุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เร่ือง ภาพพิมพ์ โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน 
(Lesson Study) ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) ครู

61 นายสุรศักด์ิ  ยะกัน การพัฒนาเคร่ืองส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตังเหลืองแบบประหยัด รุ่น 2 ครู

62 นายเอกไชย์กร  พัชรศิรพันธ์
การพัฒนาความสามารถในการเขียนลายไทยพ้ืนฐาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนชุม
แพชนูปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ครู

63 นางจิตฐิพร  ณ ศรีโต
ผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ครู
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64 นายดิเรก  เตชะมา
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ วิชาภาษาไทย 
รหัสวิชา ท 15101 เร่ืองอาหารทะเลรสล้้่ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ครู

65 นางพรรณี  ต้ังใจดี
การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้และการน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ด้วยกระบวนการต้ังค าถามแบบ QuICS Model ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ครู

66 นางสาวธิตยา  ค าควร
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม เร่ือง สารชีวโมเลกุล ครู

67 นายบรรดิษฐ์  ม่วงอ่อง
การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของครูอนุบาลโรงเรียนบ้านกกจ่ัน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา

68 นางสาวเสาวลักษณ์  บุญจันทร์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียน โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผู้บริหารสถานศึกษา

69 นายโพธิศักด์ิ  โพธิเสน
ฉันจะพัฒนาแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ในเร่ืองพันธะเคมีอย่างไร? ครู

70 นางสุรินทร์  ตันสกุล
รายงานการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน เร่ือง  เคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ครู

71 นางอภิญญา  การิกาญจน์

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ชุดการสอน
และการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 1 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ครู

72 นายอาดัม  ยูโซะ
ผลการใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ครู

73 นางรุ่งภัคภรณ์  ภาคทรวง

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านและเขียนค าท่ีประสมสระอะมีตัวสะกด ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน
วิชาภาษาไทย เร่ืองค าท่ีประสมสระอะท่ีมีตัวสะกด เร่ือง จักรยานสีแดง ครู
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74 นายธราดล  หีตอักษร

รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนร้้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
ของผู้เรียนในสถานศึกษาส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครู

75 นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย FLIPPED C Model รายวิชา ง33101 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนคงทองวิทยา ครู

76 นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก

การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาแบบ 6E Learning 
เร่ืองการค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี ครู

77 นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง เรารักษ์ส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ครู

78 นายสิทธิชัย  สระตอมูฮัมหมัด

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชันเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ครู

79 นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์

การศึกษาลีลาการเรียนรู้และเจตคติท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวด้วยรูปแบบ
การเรียนรู้เชิงรุกของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศึกษานารีวิทยา: กรณีศึกษา
ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 ครู

80 นางเรียมศิริ  ส าเภา รูปแบบการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ครู

81 นางสาวสิริพร  เอ่ียมวิลัย

ความพึงพอใจของผู้ปกครอง และนักเรียนสาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว 
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
และการสอนแบบทีม ครู

82 นางสาวิตรี  มารอด
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการสอน Active Learning 
ในวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ครู

83 นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
ผลของการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจ
ในการเรียนวิชางานบ้านของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนโยธินบ ารุง ครู
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84 นางธิญดา  พุทธจิราวัล
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ครู

85 นายวิชัย  ลิขิตพรรักษ์

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบเรียนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และแนวการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาชีววิทยาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ครู

86 นายไพรัตน์  ล้ิมปองทรัพย์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างวิธีการสอนแบบปกติกับการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้รูปแบบซิปปา วิชาบัญชีเบ้ืองต้น 1 ของผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ครู

87 นางชุติมา  แก้วประชุม ผลการเสริมหญ้ารูซ่ีหมักอีเอ็มท่ีระดับต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวงลูกผสม ครู

88 นางอชิรญา  ป้อเฮือน

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ว30245 ชีววิทยา 5 เร่ือง มนุษย์กับความย่ังยืน
ของส่ิงแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ครู

89 นางสาวบุญสม  ศรีศักดา

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์  และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดล้อม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ครู

90 ว่าท่ีร้อยเอกพิสิษฐ์  แวงสันเทียะ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เร่ือง จ านวนจริง โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ครู

91 นายอนุพงษ์  ชุมแวงวาปี

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง โดยใช้ PORPIANG โมเดล 
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ และการคิดวิเคราะห์  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 รายวิชาสังคมศึกษา ครู

92 นายกรกช  ไชยวงค์
การพัฒนาทักษะการตีความโดยใช้ภาพ ของนักเรียนห้องเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ครู
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93 นายธนบดี  ชาญขุนทด

การใช้บริบทเป็นฐาน (Context-Based Learning) เพ่ือพัฒนาแรงบันดาลใจภายใน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ร่วมกับการใช้การสืบเสาะแบบจ าลอง 
ส าหรับการเรียนวิชาเคมี เร่ือง สมบัติของของเหลว ครู

94 นางยุพา  ไทยพิทักษ์
กระบวนการเรียนรู้สู่ความส าเร็จในการพิมพ์สัมผัสโดยใช้เทคนิคปิดตา และเล่นเกมส์ออนไลน์ Kahoot
 ในรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบ้ืองต้น (เสริม) ครู

95 นางสาวพรพิมล  ค่อมสิงห์
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา  เร่ือง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ด้วยส่ือ
ประสม  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ครู

96 นางสาวศิริพร  ชอบสะอาด

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 5 ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความสามารถในกาารแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ครู

97 นายอนุรักษ์  เขียวนอก
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ืองการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ  
สาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาศิลปศึกษา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ครู

98 นายธวัชชัย  จิตวารินทร์
การพัฒนาวิธีจัดการเรียนการสอนเชิงรุกแบบ AMOS วิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต
ส าหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา ครู

99 นางตรัยรัตน์  เนมียะวงค์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง ล าดับและอนุกรม ครู

100 นางเกตุวดี  พิมพ์จันทร์
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ครู

101 นางสาวพิชชุดา  น่วมนองบุญ

การพัฒนาหนังสือค าศัพท์กริยา 3 ช่อง ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
(Augmented Reality : AR) เร่ือง The Magic AR Book “Irregular Verbs" 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครู

102 นายสุทิน  ปานขาว

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองจ านวนเต็มและการบวกจ านวนเต็มของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 5 คน โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
จากการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เกมคณิตศาสตร์จ านวนเต็มแสนสนุกและการบวกจ านวนเต็ม ครู
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103 นางวนิดา  จันทรมณี
การสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้  Smart Classroom เพ่ือพัฒนามาตรฐานครูวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  และวัฒนธรรมวิจัยของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองหลวง ครู

104 นางเพ็ญพลอย  ยศเตา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เร่ืองขนมไทย โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
เพ่ือการประกอบอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 
เทศบาลนครอุดรธานี ครู

105 นายนิวัฒน์  สุขพินิจ
การพัฒนาส่ือเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ครู

106 นายภูวสิษฏ์  บุญศรี

การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านโป่ง  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ครู

107 นายปัณณทัต  จ าปากุล
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เร่ือง หลักการแก้ปัญหา 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ครู

108 นายธนินท์รัฐ  กฤษฎ์ิฉันทัชท์  ศิริวิศาลสุวรรณ

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ โดยใช้กระบวนทัศน์ทางปัญญา 
I 6T P Model (Inspiration, Think, talk, Turn, Teach, Thai language skill, 
Technology and Product) ผสมผสานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสุขสมอารมณ์หมายตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสในรายวิชาภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ครู

109 นายสมศักด์ิ  จินดาไทย
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เซต โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ELSPE Model ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ครู

110 นางสาวนิสา  ตาสว่าง
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและเจตคติทางการเรียน
เร่ืองโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงอิเล็กตรอนและตารางธาตุ ครู

111 นายวิวัฒน์  สุภพิทักษ์กุล
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมการศึกษา เร่ือง การล าเลียงสารผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ครู

112 นางสาวสุภาพ  ศุภโสภณ
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนวัตกร 
โดยการใช้โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นฐานด้วยโมเดล 5L’s ครู
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113 นายอิทธิพล  พูลค า การศึกษาชุดฝึกปฏิบัติระบบกระจกมองข้างและกระจกประตูปรับด้วยไฟฟ้า ครู

114 นางศิรประภา  พัชรศิรพันธ์
การพัฒนาความสามารถการอ่านค าพ้ืนฐานโดยใช้แบบฝึกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
บ้านสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ครู

115 นายถวัลย์รัชต์  ภู่สวาสด์ิ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชางานช่างไฟฟ้า 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ครู

116 นางสุวิมล  พงษ์พันธ์
การจัดประสบการณ์แบบการเล่นในศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมเสรีเพ่ือพัฒนาคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 
ประการของเด็กปฐมวัย (5 - 6 ปี) โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) ครู

117 นายธนวัฒน์  ปากหวาน
ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อพัฒนาการทักษะทางสังคมและคุณลักษณ์
อันพึงประสงค์ของเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดมุกดาหาร ครู

118 นางจิรสุดา  บุญรอดวรกุล

การพัฒนาแบบฝึกทักษะทางบัญชี เร่ือง การเช่าซ้ือท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน รายวิชาการบัญชี
เช่าซ้ือและฝากขาย รหัสวิชา 2201-2102 ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 2 ครู

119 นางสาวโสธิดา  นาบุญเรือง
การจัดประสบการณ์แบบโครงการเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ ตามแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 ครู

120 นางสาวสกาวรัตน์  จรุงนันทกาล
การพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาด้วยกระบวนการ PID (D) 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ศึกษานิเทศก์

121 นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 และทักษะการใช้ ICT 
เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการสู่โครงงานคอมพิวเตอร์ ครู

122 นางสาวศศิพรรณ  พิทักสินธ์ุ
การก าหนดหัวข้อโครงการวิชาชีพด้วยการสร้างองค์ความรู้จากการศึกษาจากต้นแบบ
ของนักเรียนระดับ ปวช. 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ครู

123 นางพนารัตน์  แมนเมือง
การสร้างชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ครู

หน้ำ 12



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ช่ือผลงำนวิจัย ประเภทผลงำนวิจัย

124 นางออมสิน  เถายะบุตร
รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การด ารงชีวิต
ท่ีย่ังยืนด้วยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ "ผัก ผลไม้ออร์แกนิค นาคาโมเดล" ศึกษานิเทศก์

125 นายคณิศร  ผู้มีทรัพย์

การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลด้วยนวัตกรรมการสอนบอลลูนโมเดล (Ballon Model) เทคนิค
การจัดการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษท่ี 21 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เร่ือง มนุษย์กับส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนบ้านบางม่วง ครู

126 นางศรีวัย  กัณหาไธสง

การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมสะ
เต็มศึกษา เร่ือง สาร  สมบัตรของสารกับการด ารงชีวิต ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
หนองบัวแดงวิทยา ครู

127 นางสาวจิราพร  นิลมุก
การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดพร้าว 
โดยการจัดประสบการณ์แบบ 5E ครู

128 นางฮาซานะห์  บินมะอุง
การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการสอนการอ่านเชิงวิพากษ์ส าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ศึกษานิเทศก์

129 นายรชตะ  ขาวดี
การพัมนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล เร่ือง อารยธรรมโลกยุคโบราณ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ครู

130 นางสาววิมลมาศ  แสนมะฮุง
ศึกษาการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพท่ี 81 (พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัย
ทวี" อุปถัมภ์) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครู

131 นายสมดุลย์  ดีรัมย์
รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาพอเพียง
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมโดยวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) ผู้บริหารสถานศึกษา

132 นายทองใบ  ปัดท า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
(งานประดิษฐ์)ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม ครู

133 นางสาวรุฮานี  หมีนยะลา

การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนคิดสร้างสรรค์
เป็นฐาน (Creative Based Learning) ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ครู
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134 นางวชิราภรณ์  ม่ันคง

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้เกมค ามิโน ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 ครู

135 นายสายัญ  ธรรมจันตา

การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 
เร่ืองพัฒนาการของอรณาจักรสุโขทัย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ครู

136 นางจารุณี  เสนารัตน์

รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ เร่ือง เศษส่วน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT 
ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนธวัชบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา

137 นางอัจฉราพร  มาตย์นอก

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ STEM-Science Show 
เร่ืองแรงและความดัน ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ครู

138 นางสาวธิติสรณ์  สุ่มมาตย์

การพัฒนาแผนการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย เร่ือง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
โรงเรียนผาน้ าทิพย์วิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ครู

139 นายธนวิษณ์  ศรีจันทร์
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การวัดโดยใช้โปรแกรม Kahoot 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ครู

140 นายโยธิน  ใจอ่อน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้น ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ครู

141 นายสุชาติ  อินทรศักด์ิ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปากดงท่าศาล อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา

142 นายวัชระ  รัตน์บ้านด่าน
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง พาราโบลา 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ครู

หน้ำ 14



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ช่ือผลงำนวิจัย ประเภทผลงำนวิจัย

143 นายณัฐปภานนท์  ถูกจิตร

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ เร่ือง การเขียน 
Data Flow Diagram ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 
วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรบริหารธุรกิจด้วยรูปแบบการเรียนโดยใช้ผังกราฟิก ครู

144 นายยุทธนา  กองโค
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ ครู

145 นางกัญญารัตน์  สุมนะ
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง วัสดุและสมบัติของวัสดุ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ครู

146 นายพิชัย  เกงขุนทด
การศึกษาคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงค์ตามทัศนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) ครู

147 นางสาวสิริพักตร์  กฐินหอม

การศึกษาทักษะการอ่านบทร้อยกรองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนบ้านวังเต่า ต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ก่อนและหลัง ได้รับการสอนทักษะตามแนวคิดของดี เชคโก ครู

148 ว่าท่ีร้อยโทวราวุฒิ  สว่างวิทย์ เคร่ืองตรวจวัดแจ้งเตือนและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศผ่านระบบ IOT ครู

149 นางเพ็ญพลอย  ยศเตา
การพัมนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เร่ืองขนมไทย โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพ่ือการประกอบอาชีพของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี เทศบาลนครอุดรธานี ครู

150 นางสาวสาวิตรี  จันทร์ควง
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม 
(พุทธสรานุสรณ์) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผู้บริหารสถานศึกษา

151 นายปัญญา  พรหมศักด์ิ
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ระบบจ านวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง อไเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ครู

152 ว่าท่ีร้อยตรีจิรายุทธ์ิ  อ่อนศรี

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันท่ี 3 (ปวช.3) วิทยาลัยการอาชีพวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ครู

153 นางสวาท  สมะวรรธนะ
การจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ครู
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154 นางสุพัสตา  โม้อ้อน
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการใช้สถานณ์เป็นฐานในการคิดแก้ปัญหา ครู

155 นางสาวณัฐชยานันต์  ทองธรรมจินดา
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเขียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนค าไทย ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีวิทยา) ครู

156 นายณัฐพงศ์  ฉลาดแย้ม
รูปแบบนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการจจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต1 ศึกษานิเทศก์

157 นางสาวปัญญพัฒน์  เขตกัน
รายงานการวิจัยการศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ครู

158 นางสุภาวกุล  ภักดีศรี

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft 
Word) ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 
สาขางานการเลขานุการ ครู

159 นายจ าเริญ  จิตรหลัง
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลงานต่อความเป็นครูมืออาชีพยุค
ศึกษาไทย 4.0 ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 7 ผู้บริหารสถานศึกษา

160 นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา ท่ีบูรณาการกระบวนการบริหารวงจร
คุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา

161 นางชูเกษม ถิรพงศ์พันธ์
การพัฒนาการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี1 1/1 สาขาวิชาการบัญชี ครู

162 นางสาวศรัณย์รัชต์  ศุภรณ์พานิช

การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ครู

163 นางกรรณิการ์  ไผ่โสภา การจัดการเรียนรู้โครงการคณิตศาสตร์แบบบูรณาการโดยใช้ MATHS  Model ครู

164 นายชาญณรงค์ ตาละเต็ง
การพัฒนาทักษะการหาผลคูณจ านวนท่ีมีหน่ึงหลักกับจ านวนสองหลักท่ีมีทด
จากหลักหน่วยไปหลักสิบ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ครู

165 นางสุมน  คณานิตย์
ผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการจิตอาสาส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
ท่ีมีต่อสมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู
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166 นายภานุพันธ์  มาลาหอม

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง GSP กับนักข่าวตัวน้อย โดยการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning ผ่าน PUM Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 
โรงเรียนบางละมุง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ครู

167 นายกฤษกร  จีรัง
การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เร่ือง ล าดับและอนุกรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ครู

168 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัลยกร  พรมนาไร่
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนระดับประถมศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการสร้างเคร่ืองมือภาคปฏิบัติโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์

169 นายสายัณห์  ชูประเสริฐ์

การพ ฒนาแบบเสริมคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยใช้
วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ครู

170 นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การท างานของคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศึกษานิเทศก์

171 นางสาวพรพิไร  แก้วสมบัติ

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning) 
ผสานหลักการท างานของศาสตร์พระราชา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ครู

172 นางษิรากร  ซีโฮ่
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ตามแนวคิดของโพล
ยาผสานการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ข้ัน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ครู

173 นางจริญญาพร  จิตตะ

ผลของการสอนโดยใช้เทคนิคการระดมสมองท่ีมีต่อทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ครู

174 นางสาวพิมพ์ณิชาก์  พร้อมธนรัตน์

การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
เร่ือง สืบพันธ์การเจริญเติบโตของสัตว์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน 
รายวิชาชีววิทยา (ว30241) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ครู
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175 นางพัชรี  เขยะตา
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ เร่ือง ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถ่ินของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะความรู้ ครู

176 นางสาวเวิน  ริทัศน์โส

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโครงงานสะเต็มตามแนวคิดทฤษฎีใหม่การสร้างสรรค์
ด้วยปัญญาเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 
ส าหรับนักเรียนช้ันปฐมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านนานอ ครู

177 นายสุริยา  บุดดี

ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ sscs เร่ืองพลังงานไฟฟ้า 
วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจของนักเรียน ครู

178 นางสาวสุจิตรา  เจริญขวัญ

ผลการใช้แบบฝึกกิจกรรม เร่ือง สระลดรูปและสระเปล่ียนรูปท่ีตรงตามมาตราตัวสะกด 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ครู

179 นางเกษกนก  สีระสูงเนิน
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ันร่วมกับ
การแสดงทางวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ครู

180 นางฐิติยาภรณ์  วิเศษโวหาร
การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน PCBL ต่อการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 ครู

181 นายสุรัตน์  แนวโอโล

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ืองปริมาณสารสัมพันธ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้ผังมโนทัศน์
ประกอบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน ครู

182 นายอิทธินันท์  ยายอด
รูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีมีประสิทธิผล
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา

183 นางสาวลาวัลย์  เกติมา
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้โดยกระบวนการสุขท่ีเติมเต็มสู่ศักยภาพผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ผู้บริหารสถานศึกษา

184 นางสาวกชกร  ยอดเมือง
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC (Professional Learning community) ผู้บริหารสถานศึกษา
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185 นางสาวรสพร  ทองธรรมจินดา
การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือวัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารสถานศึกษา

186 นายคณพศ  วิลามาศ
รายงานโครงการพัฒนาครูในการท าวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขส าราญ 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารสถานศึกษา

187 นายมานพ  วรรณภิละ
การพัฒนากลยุทธ์วิธียกระดับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหารสถานศึกษา

188 นางสาวสกุลรัตน์  ไพรธรฤทธ์ิ
รายงานการพัฒนาการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 เร่ือง เงิน โรงเรียนบ้านป่าลาน อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครู

189 นางสาวอมรศรี  แสงส่องฟ้า
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เน้ือเร่ือง อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง 
และลาวคร่ัง ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ครู

190 นายไกรราศ  ปังคะบุตร

การพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ครู

191 นายศักด์ิอนันต์  อนันตสุข
การเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ครู

192 นายธนวัฒน์  ปากหวาน

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นพ้ืนบ้านภูมิปัญญาท่ีส่งผลต่อความสามารถของ
พัฒนาการทักษะทางสังคม ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมุกดาหาร ครู

193 นายสุเทพ  นุชิต การพัฒนาโมเดลภาพตัดวิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100 - 1001 ครู
194 นายวิชัย  กงพลนันท์ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการสร้างสมรรถนะส าหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา ครู

195 นางสาวกัญญาภัทร  ยางสันเทียะ
การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์
แบบสืบเสาะหาความรู้ ครู

196 นางรัศมี  อ่วมน้อย
รายงานการจัดกิจกรรมบูรณาการผ่านส่ือชุดอาเซียนหรรษาเพ่ือพัฒนาความสามารถทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย ครู
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197 นางสาวเครือวัลย์  เก่งเขตรวิทย์
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ครู

198 นางกุลณัฐฐา  มุตะโสภา
ผลการใช้ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการท างานของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง งานบ้านน่ารู้ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ครู

199 นางอุษณา  ป้อมลิขิตกุล

รายงานการพัฒนาชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีส่งเสริม
การคิดสร้างสรรค์ เร่ือง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถ่ิน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครู

200 นางศิริธร  ปาปะข า

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การเล้ียงปลาดุก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครู

201 นายอดิศร  ขาวสะอาด

รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการท างานร่วมกันเป็นทีม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิชาภาษาไทยในบทเพลงตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครู

202 นางลภัสสรดา  จูเมฆา

การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครู

203 นางลภัสรดา  จูเมฆา
การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PATCE Model เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ครู

204 นางนุชนาฏ  มณีวงษ์
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ ด้วยวิธีการใช้อิทธิพลของกลุ่ม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชา ส23102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 6 ครู

205 นางนุชนาฏ  มณีวงษ์
การพัฒนาส่ือประสม ชุดท่องแดนอเมริกาเหนือรายวิชา ส23101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ครู

206 นายกมล  ศรีสุวรรณ

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ผู้บริหารสถานศึกษา
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207 นางรวมพร  ประพฤติธรรม

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการหาข้อมูลทางการตลาด ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3 สาขาวิชาการตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ โดยใช้การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ครู

208 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชริน  สงวนผลไพโรจน์
การพัฒนารูปแบบการสอนท่ีเน้นบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการจัดการเรียนรู้
ทัศนศิลป์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครู

209 นางสาวมณีรัตน์  รูปประดิษฐ์
รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาชีววิทยา 1 (ว31241) 
เร่ือง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ครู

210 นายสุทัศน์  ตนทา การสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยโครงการผู้ช่วยครูโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษา

211 นายศุภชัย  ช ากรม

การแก้ปัญหาการเรียนทางไกลของนักศึกษา กศน. ต าบลพานพร้าว กศน. อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google 
Classroom) ของนักศึกษา กศน. ต าบลพานพร้าว ครู

212 นางอุไลวรรณ  แสนทวีสุข
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7E ด้วยชุดส่ือประสมท่ีเน้นกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
วิชาฟิสิกส์ เร่ืองคล่ืนกล ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ครู

213 นายปัญญา  ช่างงาน เคร่ืองควบคุมการลงน้้าหนักเท้า ผู้บริหารสถานศึกษา

214 นายประโมกข์  ดุลนีย์

การพัฒนาเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยบูรณาการฐานเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ผู้บริหารสถานศึกษา

215 นางสุทธินันท์  บุญศักด์ิ

การนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ PDCA: ตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ
ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปีการศึกษา 2561 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ศึกษานิเทศก์

216 นางสาวจรัสศรี  หัวใจ
การพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้วย
เทคโนโลยีดิจิตอลคลังส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ กศน.แปดร้ิว และห้องเรียนออนไลน์ ศึกษานิเทศก์

217 นางพิมพ์ณัฐชยา  เทียนเจษฎา
รายงานผลการด าเนินโครงการขับเคล่ือนกิจกรรมลูกเสือเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
ในสถานศึกษาอย่างย่ังยืน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ศึกษานิเทศก์
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218 นางสาวปิยธันว์  เบญจเทพรัศมี

สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ศึกษานิเทศก์

219 นายบรรดิษฐ์  ม่วงอ่อง
กลยุทธ์การนิเทศภายในเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านกกจ่ัน 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา

220 นางสาวณิชาภา  จันทร์เพ็ญ

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ป 6 (ค23102) เร่ือง สถิติ ด้วยรูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการจัดทีมแข่งขัน (TGT) ร่วมกับการใช้เกมออนไลน์คาฮูท (Kahoot!) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ครู

221 นางสาวปิยมาส  เต้งชู
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านตะกรบ อ าเภอไชยา
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารสถานศึกษา

222 นางสายสมร  สิงห์ดา
การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักสูตร DLTV จัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนวัดบ้านโพธ์ิ (มิตรภาพท่ี 132) ผู้บริหารสถานศึกษา

223 นางสาวสุภาพร  ธรรมสอน
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการมีงานท า ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ของสถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร ศึกษานิเทศก์

224 นายประสิทธ์ิ  ค าบับภา
การประเมินโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ผู้บริหารสถานศึกษา

225 นางสาวรวิสุดา  สารนอก

การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบัวใหญ่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผู้บริหารสถานศึกษา

226 นายสมศักด์ิ  บุญโต การพัฒนาโรงเรียนสุรพินท์พิทยาสู่โรงเรียนสุขภาวะโดยใช้นวัตกรรม 5 ข้ัน 5 สุข ผู้บริหารสถานศึกษา

227 นายปรีชาชาญ  อินทรชิต
การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สู่ความสุจริต โรงเรียนบ้านน้ าริน 
(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา

228 นายธีรพงษ์  แสงสิทธ์ิ การประเมินผลการด าเนินงานโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในหัวข้อ Enjoy STEM ผู้บริหารสถานศึกษา
229 นางอาภรณ์  อ่อนคง รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะปรางโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา
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230 นางสาวปนัดดา  หัสปราบ
การวิเคราะห์ภาพสะท้อนเชิงนโยบายต่อการประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติ
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ศึกษานิเทศก์

231 นายศุภชัย  มาตาชาติ
การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ศึกษานิเทศก์

232 นายปริญญา  อินทรา การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ศึกษานิเทศก์
233 นายคเชนทร์  กองพิลา การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ศึกษานิเทศก์

234 นางสาวพัชริน  โนวิชัย
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองพอลิเมอร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ รายวิชาเคมี
พ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ครู

235 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสายสวาท  สุขวิชัย นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมด้วยบทเพลง ผู้บริหารสถานศึกษา

236 นายวัชรพงษ์  ซ้ายโพธ์ิกลาง
การศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา

237 นายไพรวัลย์  ผลชู
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผู้บริหารสถานศึกษา

238 นายมนตรี  ส าเภา รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเนินพิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษา

239 นางสาววราอินทร์  ปุผาลา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบราชพฤกษ์ 5 กลีบ
เพ่ือให้ยกระดับความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพ
ผาประชานุกูล) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผู้บริหารสถานศึกษา

240 นายศักด์ิเดช  จุมณี
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผู้บริหารสถานศึกษา

241 นายกัมพล  เจริญรักษ์ การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ: ทุ่งยาวค าโปรยโมเดล" โดยใช้ 7 ป. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษา

242 นายกีรติ  จันทรมณี
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูท่ียึดพระราชด ารัสและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือพัฒนาความรู้และค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองหลวง ผู้บริหารสถานศึกษา

243 นางสาวเทียนทอง  ดีรักษา
การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน: กรณีศึกษา
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้บริหารสถานศึกษา
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244 นายไพรวัลย์  สมภูงา
การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนผาน้ าทิพย์วิทยาส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ผู้บริหารสถานศึกษา

245 นายปราโมช  พันธุเมฆินทร์
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์โดยใช้อินโฟกราฟฟิกส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ครู

246 นางสาวเนาวรัตน์  จันทนา

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWDL ในการจัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 ค21102 เร่ือง การหาค าตอบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ครู

247 นางสาวอัจฉรา  สอนโว

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ส2210 
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับส่ือมัลติมีเดีย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ครู

248 นางสมิหรา  สาริกา
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมภาคี 4 ฝ่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา

249 นางสาวบุณยนุช  อินทร์สวาท

การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิธี 
"LIKE IDEA การเรียนรู้แบบร่วมสมัยในศตวรรษท่ี 21" รายวิชาการน าเสนอข้อมูลด้วยส่ือประสม 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 จังหวัดสุพรรณบุรี ครู

250 นางเพ่ือนจิต  สิงห์เผ่น

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ข้ัน (5E) เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ผังมโนทัศน์ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ครู

251 นางสาวพิมพ์วลัญช์  นันทยทวีกุล
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เร่ือง สารและสมบัติของสาร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ครู

252 นายพลเทพ  จิอู๋
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์วิชาโปรแกรม ซีเอ็นซี รหัสวิชา(3102 - 2003) โดย 
google Classroom ครู

253 นางสาวอารยา  สาเกทอง

ผลการใช้วิธีการสอนแบบเกมและส่ือประสมเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (AR) 
เร่ือง พุทธประวัติน่ารู้ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ครู
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254 นางสารีปะห์  อุสมาน
ผลการจัดการเรียนรู้เร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ครู

255 นางปิยาภรณ์  พละศักด์ิ

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนค ายาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพท่ี 81 
(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี" อุปถัมภ์) ครู

256 นางสาวณิชชนากาญจน์  สถิตย์กุลรัตน์

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพท่ี 81 
(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี" อุปถัมภ์) ครู

257 นางสาวพรพรรณ  ศรีประสงค์

รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพท่ี 81 
(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี" อุปถัมภ์) ครู

258 นางสาวบุษรา  บุญรักษ์

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ของโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพท่ี 81 (พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี" อุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครู

259 นางสาวณัฐฐิญา  งามย่ิง

การพัฒนาชุดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคม 
เพ่ือเสริมสร้างกิจกรรมจิตสาธารณะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ครู

260 นายอดิศร  สิทธิวงศ์
รายงานการประเมินผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพการเช่ือม GTAW&SMAW 
และการทดสอบ ตรวจสอบงานเช่ือม ผู้บริหารสถานศึกษา

261 นายอดิศร  สิทธิวงศ์
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนหลักสูตรระยะส้ัน 40 ช่ัวโมง 
รายวิชาการสร้างและประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ผู้บริหารสถานศึกษา

262 นางชิดชนก  โสภาการ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง "กระบวนการปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ า" 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงา ครู

263 นายสมศักด์ิ  บุญทับ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเน่ืองของโรงเรียนบ้านหัวนา ผู้บริหารสถานศึกษา

หน้ำ 25



ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ช่ือผลงำนวิจัย ประเภทผลงำนวิจัย

264 นายชยุต  พิพัฒฐาดร
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตร์พระราชา ผู้บริหารสถานศึกษา

265 นางสุภาพร  ลาโยที

ผลการใช้กระบวนการสืบเสาะ 5 ข้ันตอน ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก
ตามแนวคิดพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
ท่ีมีต่อความสามารถในการสรุปความรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครู

หน้ำ 26


