กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก (จํานวน 30 ผลงาน)
ที่

ชื่อ - สกุล

1 นายอดิศร ขาวสะอาด
2 นางสาวสุรภี หนูเรียงสาย
3 นายสุภัทรพงศ์ รางผึ้งรุ่งโรจน์
4 นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์

5 นางสาวทัศนีย์ ดลกุล
6 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์
7 นางเตือนใจ สมคิด
8 นางชูศรี พูลสวัสดิ์
9 นายกําธร ดิษธรรม
10 นายบุญส่ง พุ่มบาน

11 นางจุฑามาศ วิสิฐธนาเดชน์
12 นางสาวศิริพร ชอบสะอาด

ชื่อเรื่องงานวิจัย
ศึกษาผลการใช้สื่อการสอนประกอบเสียงรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
รหัส ท33101 การอ่านบทร้อยกรอง หน่วยการเรียนรู้กาพย์เห่เรือ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบและเทคนิคการตั้งคําถาม 5W 1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง (Constructivism) "บันได 6 ขั้น สุขสันต์วรรณคดี" สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
ผลการจัดกิจกรรมในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามความคิดเห็นของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ในรายวิชาชีววิทยา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะและการเรียนรู้ทเี่ น้นการพัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนา
กรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรือ่ ง การละลายน้ําและการตกตะกอน
ของสารประกอบไอออนิกโดยใช้ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พระพุทธศาสนา วิชาสังคมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุม่ สาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ส 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง ทวีปแอฟริกา
การพัฒนาการสอนทักษะปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
โดยรูปแบบการสอนแบบ Seven Steps
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ IDICE เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ในรายวิชาศิลปะเพิ่มเติม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โณงเรียนแกลง "วิทยาคาร" จังหวัดระยอง
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างสรรค์เว็บเพจอย่างง่าย
ด้วย Dreamweaver
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ AAA สําหรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการฝึกวิ่งเพิ่มระยะความเร็วกับการฝึกกระโดดเชือกที่มีผลต่อความอดทน
ของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ที่

ชื่อ - สกุล

13 นายไกรสร ฝัน้ เฟย
14 นางสาววิชชุดา โรจนสวัสดิ์วงศ์
15 นางสาวสิริรัตน์ เทียมเสรีวงศ์
16 นางชลิตา บุญวันท์
17 นางสมฤดี คชสาร

18 นางสาวอัญชลี พันธ์โบ
19 นางสายชล เอสามี
20 นางสาวภาวดี รัศมีทอง
21 นางพนิดา ดอนเมฆ
22 นายวรวุฒิ เจริญวุฒิวิทยา
23 นายมานิต ศิรเิ พิ่มพูล
24 นางนงค์นุช เวชประสิทธิ์

ชื่อเรื่องงานวิจัย
การจัดการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้กระบวนการบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
โรงเรียนวัดราชบพิธ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์คําศัพท์ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยตลาดของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์กับวิธีสอนแบบปกติ
ทักษะในการแสดงกิริยามารยาทในวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ (2203 – 2009)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ด้วยวิธีการเรียนโดยปกติกับวิธีการเรียน
แบบร่วมมือประเภทการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีกิจการพิเศษด้วยกิจกรรม
การนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนเป็นรายบุคคล สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการหาข้อมูลทางการตลาดของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาการขาย โดยใช้วิดีโอช่วยสอน
"ศัพท์สอนรวย"
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชําระ
เรื่อง การบันทึกบัญชีขายผ่อนชําระ โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
การพัฒนาบทเรียนแท็บเล็ตช่วยสอน เรื่อง อัตราส่วน สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การกําหนดคําศัพท์พื้นฐานภาษาไทยระดับต้น สําหรับนักศึกษาพม่า
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
การสร้างและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมลักษณะมุ่งอนาคตของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาช่างอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงงาน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) สาขางานยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทําโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคเสต็มศึกษา
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้น ปวช. 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ปีการศึกษา 2558

ที่

ชื่อ - สกุล

25 นางสุภรณ์ ช้างงาเนียม

26 นางเพชรินทร์ ตันวัฒนกุล
27 นายจุตติ ประนมศรี
28 นายสกลธ์ ขุนสนิท
29 นายพิศณุ ศรีพล
30 นายธีรวัฒน์ ฆะราช

ชื่อเรื่องงานวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดสร้างสรรค์
เรื่อง การวางแผนการตลาด วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดย่อม ของนักเรียน
ระดับ ปวช. 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้
ด้วยแผนผังมโนคติ
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย google classroom วิชาคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 สาขาช่างยนต์
การศึกษาสภาพปัญหาการสอบมาตรฐานวิชาชีพ แผนกวิชาเครื่องกล
ปีการศึกษา 2558
นวัตกรรมรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนบ้านนางาม
มิตรภาพที่ 131
กลยุทธ์การบริหารแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินระดับชั้นเรียน
สําหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

