ภาคเหนือ (จํานวน 74 ผลงาน)
ที่

ชื่อ - สกุล

1 นายอุเทน คําเครื่อง

2 นางศิณีนาถ ธนพงษ์ไพฑูรย์
3 นางสาวจามจุรี สมฤทธิ์

4 นางศรีวรรณ หมวกชา
5 นางพรรณี ตั้งใจดี
6 นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน
7 นางสาวหัสยารัตน์ ปัญไชยโชค
8 นางทิพวัลย์ วงค์จันทร์
9 นางสาวจีราพร ตั๋นแก้ว
10 นางสาวมะลิวัลย์ เมืองปัญโญ

11 นางศิริชร นันทชาติ
12 นางสาวสกุลรัตน์ ไพรธรฤทธิ์

ชื่อเรื่องงานวิจัย
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยนิทานภาพจากวรรณกรรม
คร่าวซอล้านนา ประกอบเทคนิค ไฟว์ ดับเบิลยู วัน เอช (5W1H) สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคําพื้นฐานภาษาไทย
โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
การพัฒนาความสามารถด้านการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา โดยใช้ชุดกิจกรรมการศึกษา
ค้นคว้า การอ่าน การคิดวิเคราะห์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกประสมคํา เพื่อส่งเสริมการเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การใช้ SE Model กับการทําโครงงานเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
กระบวนการทํางานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปญ
ั าคณิตศาสตร์
เรื่อง ทักษะการแก้โจทย์ปัญาคณิตศาสตร์ สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ สถานการในการ
ดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิตชาวลาหู่ดําที่บูรณาการทักษะชีวิตสู่การแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบเศษส่วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
การใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จํานวนและตัวเลข สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พาราโบลา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)
เป็นสื่อกับการสอนตามปกติ
รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะ วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
พะเยา จังหวัดพะเยา
การใช้ชุดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง สมบัติของจํานวนนับ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

ที่

ชื่อ - สกุล

13 นายวินัย แขวนโพธิ์
14 นายพชรพล บุญประเสริฐ
15 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม
16 นายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทร์
17 นายสายัณห์ ชูประเสริฐ
18 นางสาวเบญจมาภรณ์ กระภูฤทธิ์
19 นายสุริยา บุดดี
20 นางจิตรลดา ธรรมขัน
21 นางสาวกานต์ธีรา กุลชวาล
22 นางจิราพร วงศ์ใหญ่
23 นางจงจินต์ เหลาแตว
24 นางสาวกฤติกา กันจะนะ
25 นางสาววันเพ็ญ เสียงห้าว
26 นางอรพิน ควรสุวรรณ

ชื่อเรื่องงานวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้สื่อ
นิ้วมหัศจรรย์รว่ มกับกลวิธี คิดเดี่ยว คิดคู่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการ
ตามขั้นตอนของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามรูปแบบแวน ฮีลี เรื่อง ภาคตัดกรวย
โดยใช้โปรแกรม GeoGebra ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปวงกลม ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากเศษจานกระเบื้อง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยกิจกรรม
การเรียนการสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS
เรื่อง แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง ร่างกายมนุษย์ โดยใช้กระบวนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้
แบบ 5E ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับการเรียนตามปกติ
เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาโดยการจัดการเรียนรู้แบบ 5E
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้กับการเรียนตามปกติ
เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการนักสืบดิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การฝึกทักษะการจําแนกประเภทที่ส่งเสริมพัฒนาการคิดโดยการจัดกิจกรรม
"เกมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาล
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
จากของเล่นเชิงประยุกต์ในท้องถิ่น รายวิชาสนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดลําปาง

ที่

ชื่อ - สกุล

27 นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา
28 นางสาวนารา คําสอน
29 นางสาวมาลิณี รักดี

30 นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย

31 นางเจนจิรา ชูประเสริฐ
32 นางสุภาพ อมรประภา
33 นางสาวสุรางคณา ศรีสวัสดิ์
34 นายวรษา จักรพันธุวงค์
35 นายไพบูลย์ อมรประภา
36 นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี
37 นายเดช ยะมงคล
38 นางสาวจํานงค์ ไชยมงคล

39 นายสุวัต เรืองฤทธิ์

ชื่อเรื่องงานวิจัย
ผลการจัดการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือทีม่ ีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการทํางานร่วมกันของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเปิดหลังคา
ห้องเรียนระบบนิเวศและบันทึกการเรียนรูป้ ระกอบการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
รหัสวิชา ว23102 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ
เรื่อง การบอกตําแหน่งของวัตถุท้องฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้เพลงเป็นสื่อประกอบการสอน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการเรียนปกติ
ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง เสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาเคมี เรื่อง เลขออกซิเดชัน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 6 ขั้น
(QSCCCS) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง รู้เท่าทันลม ฟ้า อากาศ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิค PMI
ในวิชาวิทยาศาสตร์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาศาสนาสากล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะ กลุม่ สาระการเรียนรู้ศลิ ปะ (สาระที่ 1 ทัศนศิลป์)
รายวิชา ศ20217 ประติมากรรมกระดาษอัด ที่ส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาชุดการเรียนรู้สื่อประสม เรื่อง "อินโฟกราฟิก (Info graphics)
เครื่องมือการสื่อสารในยุคดิจติ อล" สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวอินทรีย์
โดยใช้รูปแบบโครงงานที่สอดแทรกหลักอริยสัจสี่ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 เรื่อง การปฏิบัติการทําเครื่องดื่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนและวิธีการสอนแบบบันได 5 ขั้น รอบที่ 2
รายงานวิจัยการประเมินโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริม
การเรียนรู้ตามหลักโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ที่

ชื่อ - สกุล

40 นางศุภลักษณ์ ปู่ซึ้ง
41 นายสมบูรณ์ ศิธราชู
42 นางสาวรัตติยา พวงมาลี
43 นางเพ็ชชรี อ้นทองทิม
44 นายอุบล พงษ์พัฒน์
45 นางวิยะดา บนแท่นทิพย์
46 นางสาวปริยากร ภัทรประชากุล
47 นางรัศมี อ่วมน้อย

48 นางสวาท สมะวรรธนะ
49 นางรัชนก แสงขํา
50 นายไพบูลย์ ปราณี
51 นายบรรชร กล้าหาญ
52 นายอดิศักดิ์ อินทนุ
53 นายปิติภาคย์ ปิ่นรอด
54 นายวิชัย กงพลนันท์
55 นายกษิดิศ สมบูรณ์ชัย
56 นายพฤทธิกร คําสิบ

ชื่อเรื่องงานวิจัย
รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยโครงงานสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การใช้ผังกราฟิกไวยากรณ์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงป๊อปเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟัง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อสืบสานดนตรีพื้นบ้านโดยใช้ดนตรีสากลเป็นฐาน สําหรับกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนชุมนุมดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
การศึกษารายกรณีนักเรียนทีม่ ีพฤติกรรมสูบบุหรี่และการแก้ไขปัญหา
การใช้ชุดฝึก Ten frames and Dot พัฒนาทักษะการจําและการรู้ค่าตัวเลข
1 - 10 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 โรงเรียนมงคลวิทยา
รายงานการใช้เอกสารประกอบการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
การพัฒนาบทเพลงประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐานที่มีต่อความสามารถด้านการฟังและการพูด สําหรับเด็ก
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังหันน้ําดึง อําเภอคลองขลุง
จังหวัดกําแพงเพชร
จัดประสบการณ์เรียนรูแ้ บบ 5E เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สําหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตอรัง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร
ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
ของเด็กปฐมวัย
การพัฒนาวินัยในตนเองโดยใช้กิจกรรมการเล่นเสรีตามแนวคิดไฮ/สโคป
สําหรับเด็กปฐมวัย
การบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมบัตรคุณธรรม
และระบบคู่สญ
ั ญา
การพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ FAILAS Model
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ห้อง 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557
แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาออปแอมป์
และลิเนียร์ไอซีด้วยเทคโนโลยีสื่อสารทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน SMOLA เพื่อใช้จัดการเรียนรู้สําหรับ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา ชั้น ปวส. 1 เรื่อง เบรกรถบรรทุก
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อ CAI (captivate) เรื่อง เวอร์เนีย ของนักศึกษา
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
การใช้สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษารายวิชา 3128 - 2016 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปสิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ที่

ชื่อ - สกุล

57 นายพลเทพ จิอู๋
58 นายวัชรธน ขอพรกลาง
59 นายวิทวัส สมสกุล
60 นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล
61 นายมานพ วรรณภิละ
62 นางพิทยา พุ่มอิ่ม
63 นายสุบัน พรเวียง
64 นายเอนก ไชยโย
65 นายสมเดช ดีทรัพย์
66 นางสาวปาริชาติ เภสัชชา
67 นายรัชภูมิ สมสมัย
68 นางนรินทร ชมชื่น
69 นางสาวณิชาภา จันทร์เพ็ญ
70 นายมงคล ธุระ
71 นางบานเย็น ชาญธนะวัฒน์
72 นางสาวจริยา ขุนพรหม
73 นางกฤษณา สังข์วะระปรีชา
74 นายศิริชัย พัฒน์จันทร์

ชื่อเรื่องงานวิจัย
การสร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
ออนไลน์และแบบทดสอบออนไลน์บน Google Docs วิชาพื้นฐานเทคโนโลยี
ซี เอ็น ซี รหัสวิชา (2102 - 2107) วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม
ผ่านบทเรียนอีเลินนิ่ง แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และฝึกทักษะปฏิบัติ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ
ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด
กลยุทธ์การสร้างคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาอ้อม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2
การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่อคู อหลวง
อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนท่าทองโมเดล
รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์
อาสา) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนหนองบัว อําเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์
การพัฒนาครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยวิธีการนิเทศแบบพัฒนาการ
การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบ Pre NT ปีการศึกษา 2558
รายงานการนิเทศการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมด้วยวิธีการสะท้อนความคิด
และการสนทนากลุ่ม (Reflective thinking and Focus group Discussion)
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
การศึกษาการลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งของนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางพฤติกรรม
และอารมณ์ โดยใช้กิจกรรมการสอนเสริมทางคณิตศาสตร์กับการเสริมแรง
ด้วยเบี้ยอรรถกร: กรณีศึกษา
เครื่องฆ่าเชื้อโรคและล้างสารพิษจากผักด้วยระบบน้ําไหลวน
การจัดประสบการณ์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการละเล่น
ประจําเผ่าไทยใหญ่และมูเซอแดงที่พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
ระดับปฐมวัย 2
การสอนโดยใช้ทักษะการคิดแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยโดยใช้บริบท
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาสําหรับเด็กปฐมวัย
โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร
สอนเสริมโดยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนมารีย์วิทยา

