ภาคใต้ (จํานวน 44 ผลงาน)
ที่

ชื่อ - สกุล

1 นางธนพร พลสังข์
2 นางพรทิพย์ เสาวโค
3 นางสาวสุปราณี บุระ
4 นางสาวแวอาอีเสาะ ปูโจะ
5 นางยินดี ธรฤทธิ์
6 นางอารมณ์ จันทร์ลาม
7 นางสาวจันทร์จิรา เทพสุวรรณ์
8 นางปิยะดา ชูราช
9 นางสาวฮานีดา เมาะมิง
10 นางศิริวรรณ ฤทธิ์ภักดี
11 นางสลับศรี เจริญเวช
12 นางจิราภรณ์ สมฤดี
13 นายทวีศิลป์ ซื่อสัตย์
14 นางชิษณุช ชาตะพล

ชื่อเรื่องงานวิจัย
ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เรื่อง การทําโครงงานภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
การสร้างชุดการสอนพัฒนาความสามารถทางการเขียนเรื่องสั้น
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้วิธีคิด 4 ด้านของกิลฟอร์ด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทบทวน เรื่อง การบวก ลบ คูณ
และหาร จํานวนนับ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียนซ่อมเสริม เรื่อง ตรรกศาสตร์ แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
รายงานการพัฒนาชุดเกมสนุกกับตารางหมากรุกไทย กลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปญ
ั หาคณิตศาสตร์
ด้วยการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส
(Neuro-Linguistic Programming) รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค30202
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านจํานวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต โดยใช้กิจกรรมเกม
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างและสมดุล
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้และการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาชีววิทยา 3 ว32243
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยาและพฤติกรรมการเรียนแบบกํากับตนเองของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนร่วมกับการส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับพันธะไอออนิก สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ้วยกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
เรียบง่ายใช้ดี มีไอเดียต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ปีการศึกษา 2557

ที่

ชื่อ - สกุล

15 นายชนกนันท์ พะสุโร
16 นางภาณินี วรเนติวุฒิ
17 นางพนารัตน์ บุรีศรี
18 นายประสิทธิ์ สืบจักษะ
19 นางดาราวรรณ ยอดเสาร์
20 นางสิริลักษณ์ ดวงตา
21 นายบุญโชติ นุ่มปาน
22 นางอภิญญา การิกาญจน์
23 นางธัญวรัตน์ โรจนหัสดินทร์
24 นางสุรินทร์ ตันสกุล
25 นางวรรณิการ์ วงศ์มยุรา

26 นายหิรัณย์ ส้มแป้น
27 นายธราดล หีตอักษร
28 นางสมจิตต์ ตีบกลาง
29 นางพนารัตน์ ดําดี

ชื่อเรื่องงานวิจัย
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง สิงมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านบ่อหิน จังหวัดยะลา
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลองเสมือน
ควบคู่กับการปฏิบัติจริง ในกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว23101 เรื่อง ไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการเรียน วิชาชีววิทยา
เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคมศึกษา 1
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติเมืองควนลัง สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฐจักรการเรียนรู้ (4MAT) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชางานบ้าน หน่วยการเรียนรู้ธุรกิจ
ในชีวิตประจําวันกับงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนโยธินบํารุง
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล กลุม่ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาการสื่อสารภาษาพม่าในนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ตําบลคลองไทร อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การพัฒนาชุดกิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ สําหรับชุมนุมหุ่นยนต์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
สื่อ "หุ่นชัก รับอาเซียน"

ที่

ชื่อ - สกุล

30 นางฟาอีซะห์ นาฮะ
31 นายรอมลี เจะเฮาะ
32 นายสุเทพ นุชิต
33 นายศักดิ์สกุล คลังชะนัง
34 นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนท์
35 นายสุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
36 นายโสภาส โอพริก
37 นางกาญจนา จิตรสํารวย

38 นายมงคล เกตุสุวรรณ์
39 นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์
40 นายพิสิษฐ์ อัครธนารักษ์
41 นางกัลยาณี ปิดฉายะ
42 นางสาวพัชรีย์ พิชัยยุทธ์
43 นายอัดลี ดือราซอ
44 นางฮาซานะห์ บินมะอุง

ชื่อเรื่องงานวิจัย
การส่งเสริมทักษะการสังเกต โดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนแบบก่อสร้าง
เอกสารประกอบการสอนวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2100 - 1002
การสอนแบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านคลองวาฬ
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนยอดนิยม
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดท่าแพ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดทําหนังสือ
เสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
การศึกษาผลการใช้สื่อส่งเสริมการเข้าแถวสําหรับนักเรียนออทิสติก
ห้องเรียนเตรียมความพร้อม 3 ปีการศึกษา 2557 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดชุมพร
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ํา
รถซาเล้งพลังงานไฟฟ้าอเนกประสงค์
รายงานการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคํา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ศึกษากระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กับการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกสาระเศรษฐศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนวัดผลและประเมินผลที่ได้จากการทําแบบทดสอบ
เรื่อง พอลิเมอร์ ระหว่างแบบปรนัยกับแบบอัตนัย รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 5 ว33225
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
การนิเทศกิจกรรมการเรียนรูส้ มรรถนะระหว่างวัฒนธรรมด้วยรูปแบบ APA4R
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

