ภาคกลาง (จํานวน 39 ผลงาน)
ที่

ชื่อ - สกุล

1 นางสุมนทิพย์ เลิศนพรัตน์วงศ์
2 นางสาวรุจิเรข เฟื่องบางหลวง
3 นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์
ศิริวิศาลสุวรรณ
4 นางอังคณา กาญจนเดชะ

5 นางสาวศิริพร ทองธรรมจินดา

6 นางสาวชุลีพร ฤทธิเดช
7 นางกมลาภรณ์ วงษ์คํา
8 นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล

9 นางสุวิมล พงษ์พันธ์

10 นางศิริวรรณ หอมรส
11 นางปราณี อินทรักษา

ชื่อเรื่องงานวิจัย
รายงานการพัฒนาแยกคําควบกล้ําและอักษรนํา จากเพลงสมัยใหม่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขปัญหาการออกเสียงคําภาษาไทยที่มีพยัญชนะ ร เป็นพยัญชนะต้น
และเป็นพยัญชนะควบกล้ําไม่ชัดเจน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม THINK TALK TURN plus
TEACH for THAI LANGUAGE: 5T Model โดยบูรณาการกิจกรรม
ร้องเล่นเต้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเจตคติ
ต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา
รายงานการวิจัยการพัฒนาการเขียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
รายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย 2
ท31102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง การประสมคําด้วยสระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทางพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนา
ทักษะการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ ความเข้าใจเชิงมโนทัศน์
เรื่อง การประยุกต์ของอนุพันธ์ และคุณลักษณะกรอบความคิด
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ (Cooperrative Learning)
ด้วยวิธีการแบบ เอส. ที. เอ. ดี (STAD) แบบจิ๊กซอร์ (JIGSAW)
แบบ ที. จี. ที (T.G.T) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรือ่ ง อัตราส่วนและร้อยละ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

ที่

ชื่อ - สกุล

12 นายพรจักษ์ อุ่นทิม
13 นางภษพอน ประภา
14 นางจิรัสยา นาคราช
15 นางจงกลณี แก้วมณี

16 นางสาวมณีรัตน์ รัตนวิชัย
17 นายสุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้า
18 นางอรวรรณ สระทองอยู่
19 นางสาวชุติมา ศิลาทอง

20 นางสาวชีวรัตน์ สาลี่ประเสริฐ
21 นางสาวณัฐชยานันต์ ทองธรรมจินดา

22 นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ

ชื่อเรื่องงานวิจัย
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์
โดยใช้แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว 30224
และ ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์กัลวานิก ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
และการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ที่เน้นชุดกิจกรรม
การเรียนรู้
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสลุด โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค MNR (MANEERAT MODEL)
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การศึกษาและเปรียบเทียบแนวคิด เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรักติวิซึม กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักการของ CLIL
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารละลาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรือ่ ง ข้าวสายใยแห่งชีวิต
ของชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบเศรษฐกิจไทย
สู่อาเซียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1
วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดยใช้การบริหารสมองร่วมกับรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เน้นการคิดตามแนวคิดของกาเย่
ผลการสอนแบบไตรสิกขาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มกับการสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ที่

ชื่อ - สกุล

23 นางศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์

24 นางสมสวย พรมหนู
25 นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
26 นางปัถยา วิเศษรจนา
27 นายนิวัฒน์ สุขพินิจ
28 นางสาวอมรศรี แสงส่องฟ้า
29 นางศิริลักษณ์ ชินช่งจู

30 นางวิมล บุตรศรีด้วง
31 นางศุภานัน เอกธีรธรรม
32 นายอภิชิต เสมศรี

33 นายสุเทพ โคฮุด
34 นายนพดล สุวรรณสุนทร
35 นายเผด็จ สุพันธนา

ชื่อเรื่องงานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
บูรณาการท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปญ
ั หาเชิงสร้างสรรค์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SMART-M เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
ผลของการฝึกแบบหนักสลับเบาในระดับสูงร่วมกับการฝึกแบบพลัยโอเมตริก
ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกาย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
การพัฒนาสื่อเสริมกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ประกอบหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร)
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียนและความสุขในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนราชินีบูรณะ
ผลการให้คําปรึกษาแบบกลุม่ เพื่อพัฒนาการรู้จักตนเองในการวางแผน
ด้านการศึกษาและอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาทักษะทางสังคมและค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยใช้
กระบวนการลูกเสือ (2G4S: Scouting to Social Skills and Core Values)
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพสําหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา
โดย STEM Education และ Project - based Learning (PjBL)
กรณีศึกษา: นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
การพัฒนาความสามารถในการเขียนและสะกดคําด้วยสระใอไม้ม้วน
และสระไอไม้มลาย ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3
การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
สองพี่น้อง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การพัฒนาการสร้างความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนลําสนธิวิทยา โดยใช้กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 4H
เป็นฐาน

ที่

ชื่อ - สกุล

36 นางสาวรสพร ทองธรรมจินดา
37 นายศราวุธ สุขจินดา
38 นางอรัญญา สุธาสิโนบล
39 นายชยพล เพชรพิมล

ชื่อเรื่องงานวิจัย
ตังบ่งชี้คุณภาพการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
การพัฒนาบุคลากรครูด้านการทําวิจัยในชั้นเรียนโยใช้การประชุม
เชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
การพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน
และเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย
เรื่อง การสร้างประโยคในภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

