ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จํานวน 83 ผลงาน)
ที่

ชื่อ - สกุล

1

นางไกรษร ประดับเพชร

2

นางรัชนีวรรณ งามสกุล

3

นางศิรินทิพย์ แสงทองพิทักษ์

4

นางชุติมณฑน์ วรวงศ์

5

นางศิริธร ปาปะขํา

6

นางนันทนา ลีลาชัย

7

นางฐปะนีย์ บุราไกร

8

นางสุนันทา ภูสนาม

9

นางนงเยาว์ สมภักดี

10 นางพจนี ศิริวรรณ
11 นางพัชรี สิมสีพิมพ์
12 นางชุลีพร พินิจพล
13 นางพูลศรี ยาทองไชย

ชื่อเรื่องงานวิจัย
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสําคัญสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus
6 ขั้นหรรษาพัฒนาการอ่านและการเขียนคําในภาษาไทย
ตามแนวคิดพหุสัมผัส เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนซับแดงซําไผ่
ผลการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องและหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทยแบบกระบวนการ 7 ขั้น
เรื่อง ชนิดของคํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง การอ่านและการเขียนคําไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดโดยใช้
กิจกรรมโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนที่อ่านและเขียนไม่คล่อง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ด้านการอ่านและเขียนสะกดคํา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผลการพัฒนานิทานส่งเสริมการเรียนรู้ชุดสระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาการเรียนรู้โครงงานภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ทหี่ ลากหลาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสําคัญโดยใช้กระบวนการเรียน
ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Learning) เสริมการเรียนรูศ้ ตวรรษที่ 21
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท22101) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่

ชื่อ - สกุล

14 นายคํามี ลุงนาม
15 นางรุ่งนภา นันทวิสุทธิ์
16 นางสาวพรพรรณ ศรีประสงค์
17 นางสาวสุภาพร สุ่ยหล้า
18 นายแสงจันทร์ ศรีเสน
19 นางศิริพร อุ่นสําโรง
20 นายณัฐวุฒิ อุ่นสําโรง
21 นายจักรพันธ์ นาทองไชย
22 นายศักรินทร์ ขูรีรัง
23 นางสายฝน มีชัย
24 นายคณพงศ์ ดาเลิศ
25 นางสาวพนารัตน์ อัศพันธ์
26 นางสาวจริยา เงาศรี

ชื่อเรื่องงานวิจัย
ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
รูปแบบที่ 1 เรื่อง สี่สหาย กับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งผลต่อ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สมการและการแก้สมการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ลําดับและอนุกรม
ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ํา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บวก ลบ
(ผลบวกและตัวตั้งไม่เกิน 9) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
โรงเรียนจินดาสินธวานนท์
รายงานผลการใช้เกมการศึกษา โดยเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Microsoft Excel
เรื่อง ความคล้าย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนจินดาสินธวานนท์
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง รูปสามเหลี่ยม โดยใช้
โปรแกรม The Geometer's Sketchpad สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนือ้ หาตามมาตรฐานหลักสูตร
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาที่ยั่งยืน
ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรือ่ ง ความน่าจะเป็น ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ จังหวัดอุดรธานี
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 รหัสวิชา ค23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อประสม (Multimedia)
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E
ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการค้นคว้า
ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่

ชื่อ - สกุล

27 นางจิระพร เสนาภักดี
28 นางสาวศุพัชรียา เสนารัตน์
29 นางประสพพร อันบุรี

30 นางดวงเดือน แสงวิเศษ
31 นางพัชราภรณ์ ป้องคําสิงห์
32 นางสาวพัทธานันทิ์อร ยนต์ชัย

33 นางสาวนวลอนงค์ แก้ววงษ์
34 นางโสภาพันธ์ บุญรอด
35 นางพรรณิภา เห็มสมัคร
36 นางสาวสายฝน พูลผล
37 นางสาวกรรณิการ์ ทองอันตัง

ชื่อเรื่องงานวิจัย
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยแบบฝึกทักษะ
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเขียนทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ เรือ่ ง พลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ TAI
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD และกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ ตามแนว สสวท. รายวิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Pj-BL) แบบ 4DPEC
step ในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
ความพึงพอใจในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ประสิทธิภาพในการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ทักษะทางสังคม และการรับรู้สื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
แบบอินโฟกราฟิก
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 5 STEPs
ผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชา IS1
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาฟิสิกส์ 1
(ว31201) หน่วยการเรียนรู้การเคลื่อนที่แนวตรง สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกยางวิทยา อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
รายงานการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้
การพัฒนาชุดการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนายมวิทยาคาร โดยกระบวนการกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน
การพัฒนาศักยภาพ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านการผลิตสื่อ
การเรียนรู้ โรงเรียนคําตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ที่

ชื่อ - สกุล

38 นางมณีรัตน์ คงใจดี

39 นางสาวเจนจิรา วิยาสิงห์
40 นายดํารงศักดิ์ สุดเสน่ห์
41 นางประโรม แสงแก้ว
42 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข
43 นางเกตุวดี พิมพ์จันทร์
44 นางรันดร ปากอุตสาห์
45 นายวิธิวัติ รักษาภักดี
46 นางเรณู เวบสูงเนิน
47 นางนพพร ศรีมงคล
48 นางอธิชา ทองรุ่ง
49 นายนิกร โพธิ์เงิน
50 นายวีรพันธ์ ดาษดา
51 นางปาริฉัตร อินทร์ไชย
52 นางอรวรรณ กองพิลา

ชื่อเรื่องงานวิจัย
ผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมการททํางานกลุ่ม และเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน
เรื่อง ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ
การท่องเที่ยวบนเส้นทางสายความรู้ (ฟิสิกส์) ไปกับ "The TRAIN teaching
Model"
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
วิชาวิทยาศาสตร์ ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา
ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคม
วัฒนธรรมและแนวทางสะเต็มศึกษา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดไตร่ตรอง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกระตือรือร้น
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม รหัสวิชา ว32223
หน่วยการเรียนรู้ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการทําวิจัยวิทยาศาสตร์โลก
ทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) บูรณาการกับหลักสะเต็ม (STEM) ศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสูงเนิน
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ด้วยการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
แนวพุทธวิธีในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถ
ในการคิดแก้ปญ
ั หาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล้กทรอนิกส์ เรือ่ ง ASEAN
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ที่

ชื่อ - สกุล

53 นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐ
54 นางนิธนันท์ เครือคํา
55 นายคาลม แสงแก้ว

56 นางรัชกร ประสีระเตสัง
57 นายโกศล ภูศรี
58 นางสาวผ่องพรรณ พลราช
59 นายจารึก บํารุงหมู่
60 นายณรงค์ หาญชนะ

61 นางสาวเบญจภัทร สายสมุทร
62 นางอนุสรา จอมทอง
63 นางขวัญจิรา วงแหวน
64 นางกุลณัฐฐา มุตะโสภา

ชื่อเรื่องงานวิจัย
ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อทักษะการแสวงหาความรู้
วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
รายงานการวิจัยและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาท้องถิ่นศึกษา
(วิชาเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส23201 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
บูรณาการร่วมกับเทคนิคผังความคิดกับการสอนแบบปกติ วิชาประวัติศาสตร์
ส21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการแก้ปัญหา
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ PISCEA Learning Model และ QSCCS
ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างนิสัยแห่งการคิดที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา วิชาพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบการเรียนเพื่อรอบรู้ที่ใช้เครือข่าย
สังคมสนับสนุน เรื่อง อาเซียนศึกษา รายวิชาสังคมศึกษา สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ฮีตสิบสองคองสิบสี่วิถีความเชื่อชาวไทยอีสาน
กรณีพัฒนาต่อยอดฮีตที่ 12 บุญกฐินผลบุญที่ได้จากการร่วมถวายผ้าพระกฐิน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรือ่ ง ศาสนพิธีในชีวิตประจําวัน สาระศาสนา
ศีลธรรม จริยธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดหนังสือเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีสี
รายวิชาศิลปะ รหัสวิชา ศ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชานาฏศิลป์ เรื่อง รําวงมาตรฐาน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ควบคู่กับการสาธิตของครู
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการใช้ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทํางานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง บายศรีสวยด้วยมือเรา โรงเรียนเทศบาล 3
"เทศบาลอนุสรณ์" อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ที่

ชื่อ - สกุล

65 นางวงศ์สิริ เถินมงคล

66 นายพิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์
67 นายคเชนทร์ กองพิลา
68 นายนฤพล จันทู
69 นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ

70 นายสุรชัย งามชื่น
71 นายทองใบ ปัดทํา
72 นางสาวจุฑารัตน์ พลนามอินทร์
73 นางฤทัยทิพย์ โสภา
74 นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตร
75 นางสาวสิรินทรา บุญประคม
76 นายชูชัย มูลดับ

77 นายธรรมธัช บาศรี
78 นายประภาษ สมยาภักดี

ชื่อเรื่องงานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างสรรค์โดยใช้การสอน
ตามรูปแบบ CIPPA เพื่อแก้ปัญหาการวาดภาพระบายสี พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู้ สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
เรื่อง กรอบรูปร่างสร้างภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
การพัฒนาบทเรียน e-learning เรื่อง การสร้างงานมัลติมีเดีย
รายวิชามัลติมีเดียเพื่อนําเสนอ รหัส ง30226 สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้
โรงเรียนฝางวิทยายน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะการนําตนเองเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
การพัฒนาแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาทักษะ
การดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
รายงานการวิจัยพัฒนาชุดฝึกทักษะเปิดโลกทัศน์สู่ความเป็นเลิศทางนวัตกรรม
หุ่นยนต์ทํามือ สู่ศักยภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ
รายวิชาเพิ่มเติม ง15201 (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รูปแบบการเรียนรู้การผลิตอาหารปลอดภัยในโรงเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ (kroomin.net)
รายวิชาภาษาคอมพิวเตอร์
ผลการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายภาพด้วยเกมพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันร่วมกับรูปแบบ
การเรียนรู้แบบผสมผสานการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอน
แบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง Tense The
Development Achievement in Learning by Using a Combination of
the Tense รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21101 สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้นิทานอีสป
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภาษาเวียดนามเบือ้ งต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคําเพิ่มพิทยา

ที่

ชื่อ - สกุล

79 นางสุพัตรา สุดเสน่ห์
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

ชื่อเรื่องงานวิจัย

การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วย
"SHY teaching Model"
นางเพ็ญสุรีย์ เสงี่ยมวัฒนะ
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนอง
ด้วยท่าทาง (TPR) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นางแสงเดือน ยิ่งยง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยวิธีการเรียนรู้แบบ JIGSAW กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวศราวดี สุรินทรานนท์
การรู้สารสนเทศนักเรียนโรงเรียนแนงมุดวิทยา
นายเอกธนวัฒน์ รัตนะปัญญานันท์ แก้เกม
นางวิสุดา ดาเลิศ
ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติท้องถิ่นตามแนวคิด
ไฮ/สโคป (High/Scope) เพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยปีที่ 2
นายวรวัฒน์ บุญดี
การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความร่วมมือทํางานกลุ่ม
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
นายอดิศร สิทธิวงศ์
การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอนของจริง เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์อินเวอร์เทอร์
นางจินตนา พรหมเมตตา
การพัฒนาแผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Mate
เป็นสื่อการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3
สาขาภาษาต่างประเทศ
ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร
รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนร่วมโดยใช้กลยุทธ์
เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม
นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนธาตุศรีนคร (TSN - Model)
นายถนอม บรรลุศิลป์
รายงานการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนศรีน้ําคําศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
นางจารุวรรณ บุญโต
รายงานผลโครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้กระบวนการไฟว์อาร์ (5R) โรงเรียนศรีสุขวิทยา อําเภอสําโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์
นายประวิทย์ พลอยดํา
การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ปญ
ั หาการออกกลางคันของนักเรียน
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา โดยใช้นวัตกรรม "ค้นหา เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา"
นางสุนทรี แสงหงษ์
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ของโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี ปีการศึกษา 2558
นายสมศักดิ์ บุญโต
การพัฒนาความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ โดยใช้กระบวนการ V - 75
สําหรับนักเรียนโรงเรียนห้วยจริงวิทยา อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ที่

ชื่อ - สกุล

95 นางลาวัลย์ นนทะสี
96 นางสาวสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา
97 นางสาวกนกพรรณ สมานทอง
98 นายสุรศักดิ์ เกริกชัย
99 นายพิทักษ์ ทวีแสง
100 นายไพรวัลย์ ผลชู
101 นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง
102 นายวัชระ ป้านภูมิ
103 นายประเสริฐ จั่นแก้ว
104 นางสุพร สามัตถิยะ
105 นายสุทัศน์ สังคะพันธ์
106 นางปิยะฉัตร์ บุญยอด
107 นางศริญ เชยคําแหง
108 นายชาญณรงค์ ตาละเต็ง
109 นางพิชญา สืบนุการณ์
110 นางศรีทอง ชัยชนะ

ชื่อเรื่องงานวิจัย
บทบาทการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก
การพัฒนาบริหารงานแบบ SEVEN T Model เพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ
การพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สู่มาตรฐานโรงเรียนสุขภาพระดับเพชร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรโดยใช้ฐานการจัดการความรู้
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
การพัฒนาระบบการบริหารรูปแบบบ้านม่วงวิทยา (BanMuang Wittaya
Model BMW Model) โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน
สู่ศตวรรษที่ 21: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมะอึ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
รูปแบบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยกระบวนการบันได 5 ขั้น
สู่ความสําเร็จ "5 A to S Model" สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-book สําหรับฝึกทักษะ
การอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
รูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาอาเซียนศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ความสามารถในการอ่านและการเขียนคําตามมาตราตัวสะกดของนักเรียน
ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึก
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน รหัสวิชา อ31201 (สาระเพิ่มเติม)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาการเขียนคําประพันธ์กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
การพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรือ่ ง ทศนิยมและเศษส่วน สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

