
รายชื่องานวิจัยเพื่อนําเสนอในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 
หองที่ 1 ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

 
ชวงเชา 9.00 – 12.00 น. 
ผูดําเนินรายการ อาจารย ดร.ชานนท  จันทรา 
ที่ ชี่อ-สกุลนักวิจัย ชื่อเรื่องวิจัย สถาบัน 
1 ดร.สุวัฒน วิวฒันานนท รูปแบบการพฒันาทักษะการอาน คิดวิเคราะหและเขียนของนักเรียนโรงเรียนบางกะป โรงเรียนบางกะป 

กรุงเทพมหานคร 
2 นางมณฑยา โพธิ์ขาว การพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่2/1 โดยใช 

ชุดเสริมทักษะภาษาไทยมาตรวัดตัวสะกด 
โรงเรียนเทศบาล 1  
(วัดโพธิ์กลาง) อุบลราชธานี 

3 นางศิริพร จูมทอง การพัฒนาทักษะการอานและทักษะการเขียนพยัญชนะไทยดวยเกมโดมิโน โรงเรียน 
เทศบาล 1 (บานโพธิ์กลาง) 

โรงเรียนเทศบาล 1  
(วัดโพธิ์กลาง) อุบลราชธานี 

4 นางสาวชมัยพร จันทรจินดา การพัฒนาการอาน การเขียนพยัญชนะ สระของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่2/2 โดยใช
สื่อผสม 

โรงเรียนเทศบาล 1  
(วัดโพธิ์กลาง) อุบลราชธานี 

5 นางอรพินทร มุจลินทร การศึกษาผลการสอนซอมเสริมเรื่องการเขียนสะกดคาํยากโดยใชแบบฝกทักษะการเขียน
สะกดคาํยากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
ชุมพร 

6 นางอรพินทร มุจลินทร การใชแผนทีค่วามคดิพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
ชุมพร 

7 นางนพลักษณ ศิริสัมพันธ การพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสรางสรรคโดยใชแบบฝกกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่6 โรงเรียนเทศบางวัดละหาร 

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 
นนทบุรี 
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ชวงบาย 13.00 – 16.00 น. 
ผูดําเนินรายการ อาจารย ดร.พงศประพนัธ  พงศโสภณ 
ที่ ชี่อ-สกุลนักวิจัย ชื่อเรื่องวิจัย สถาบัน 
8 นางศภุลักษณ ศรีนาราง การพัฒนาทักษะการคดิวิเคราะหโดยใชแบบฝกการอาน คิดวิเคราะหและเขียนกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่2 
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 
นนทบุรี 

9 นางสุดา คําตนั รายงานการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความเรื่องประวัติของขาพเจา โดยใช
แบบฝกการตอบคําถามจากทฤษฎีความคดิหมวก 6 ใบ 

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 
เชียงใหม 

10 นางพรรณี คงชนะ การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาํมาตราตัวสะกดสาํหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานจันทึง อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

โรงเรียนบานจันทึง ชุมพร 

11 นายอํานาจ เกษศรีไพร การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับการฝกอานออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนเทศบาลบานสักงอย 
เพชรบูรณ 

12 นางสุปรีดา สิงหเรือง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนคาํศัพทภาษาองักฤษชั้นประถมศึกษาปที ่5  
โรงเรียนเทศบาล 1 (บานโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธาน ี

โรงเรียนเทศบาล 1  
(บานโพธิ์กลาง) อุบลราชธานี 

13 บัวพันธ ผิวทอง ทัศนคติตอวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2  
วัดทินกรนิมิต เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

โรงเรียนเทศบาล 2  
วัดทินกรนิมิต นนทบุรี 
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รายชื่องานวิจัยเพื่อนําเสนอในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 

หองที่ 2 คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
 

ชวงเชา 9.00 – 12.00 น. 
ผูดําเนินรายการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตนิันท  บุญสถิรกุล 
ที่ ชี่อ-สกุลนักวิจัย ชื่อเรื่องวิจัย สถาบัน 
1 นางปยะพร พูลลาภผล การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการแกโจทยปญหาการบวกจํานวนทีม่ีผลลัพธและตัวตั้ง

ไมเกิน 20 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่1 โรงเรียนเทศบางวดัละหาร 
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 
นนทบุรี 

2 นางวิลาวรรณ พรมด ี การพัฒนาการบวก การลบ โดยใชเกมบิงโก ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่1/1  
โรงเรียนเทศบาล 1 (บานโพธิ์กลาง) 

โรงเรียนเทศบาล 1  
(บานโพธิ์กลาง) อุบลราชธานี 

3 นางปราณ ีฉิ่งแกว การพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณติศาสตรบวกลบดวยชุดกิจกรรมฝกทักษะเรื่อง 
“การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรบวกลบดวยการวิเคราะหโจทย” ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/3 โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร 

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 
นนทบุรี 

4 นางบงกช  ปงเมือง รายงานผลการใชกิจกรรมพัฒนาความรูสึกเชิงจํานวน เรื่อง ระบบจาํนวนเต็มของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) จังหวัดลําปาง 

โรงเรียนเทศบาล 4       
(บานเชียงราย) ลําปาง 

5 นางสาวนลินี ลาเตะ รายงานผลการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการ
จัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่6/2 

โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 
ยะลา 

6 นางอุทัยทิพย รุงระวี การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง  
การวิเคราะหประโยชนของน้ําเพื่อการดํารงชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3  
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง สังกัดเทศบางเมืองนครนายก 

โรงเรียนเทศบาล 1  
(วัดศรีเมือง) นครนายก 
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ชวงบาย 13.00 – 16.00 น. 
ผูดําเนินรายการ อาจารย ดร.ชลาธิป  สมาหิโต 
ที่ ชี่อ-สกุลนักวิจัย ชื่อเรื่องวิจัย สถาบัน 
7 นางอุทัยทิพย รุงระวี วุฒิภาวะทางอารมณที่มีตอการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่

3/1 3/2 และ 3/4 ของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง สังกัดเทศบาลเมืองนครนายก 
โรงเรียนเทศบาล 1  
วัดศรีเมือง นครนายก 

8 นางธญัญะรตัน  
ธนาพรชัยพงษ 

การพัฒนาแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (ทักษะการสังเกต ทักษะการ
จําแนก ทักษะการลงความคดิเห็น) เรื่อง สัตว พืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
4 

โรงเรียนเทศบาล 1  
(บานโพธิ์กลาง) อุบลราชธานี 

9 นางวิไลลักษณ โพธิ์อุน การพัฒนาทักษะการคดิโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการคดิวิเคราะหเรื่อง สิ่งมีชีวิต สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่2/4 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 
นนทบุรี 

10 นางสาวณัฐฐิรา  
บุญฒิไพโรจน 

การพัฒนาทักษะการทดลองโดยใชชุดกจิกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที ่3/2 โรงเรียนเทศบาล 1  
(บานโพธิ์กลาง) อุบลราชธานี 

11 นางสาวสุปราณี บุระ การสรางบทเรียนโปรแกรมวิชาเคมีเรื่อง สมบัติของธาตแุละสารประกอบ สําหรับนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 

โรงเรียนเทศบาล 4  
(วัดบาํรุงธรรม) สระบุรี 
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รายชื่องานวิจัยเพื่อนําเสนอในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 
หองที่ 3 บูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรู 

ชวงเชา 9.00 – 12.00 น. 
ผูดําเนินรายการ รองศาสตราจารย ดร.ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานนัท 
ที่ ชี่อ-สกุลนักวิจัย ชื่อเรื่องวิจัย สถาบัน 
1 นางสาววัชรากร ชลธาร ผลการใชชุดฝกเพื่อพัฒนาทกัษะการใชกลามเนื้อเล็ก สําหรับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 

นนทบุรี 
2 นางจารุณี สุทธิสวรรค  

และคณะ 
การใชสัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการสงงานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที ่2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 จังหวัดเชียงใหม 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 
(บานเอก) เชียงใหม 

3 ปยะพร เมืองใจ การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการโดยใชเทคนิค 5 คุม ที่มีตอพฤติกรรมการใช
เงินอยางประหยัดและคุมคาของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/3 โรงเรียนเสนานคิม 

โรงเรียนเสนานิคม 
กรุงเทพมหานคร 

4 วรรณวิมล จริตธรรม การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนดานการผลิตและบริโภคตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวย
เทคนิค 5 คุม 

โรงเรียนเสนานิคม 
กรุงเทพมหานคร 

5 กรองทอง เอี่ยมสงวน การประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางชาญฉลาด โรงเรียนสวนลุมพินี 
กรุงเทพมหานคร 

6 นางสาวสมพศิ กองขุนชาญ 
และคณะ 

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนสวนลุมพิน ี

โรงเรียนสวนลุมพินี 
กรุงเทพมหานคร 

7 ออยทิพย มงคลศิริ การจัดการเรียนรูวิชาสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดวยหลักไตรสิกขาที่มีผลตอ โรงเรียนซอยแอนเนกซ 
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ที่ ชี่อ-สกุลนักวิจัย ชื่อเรื่องวิจัย สถาบัน 
พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่1 (กาญจนาภิเษก 2) 

สมุทรปราการ 
8 นางสาวราตรี เขียวมณี บทเรียนโมดูลเรื่อง ศิลปะการสรางสรรคงานโฆษณา โรงเรียนจรัลสนิทวงศ

บริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ 
ชวงบาย 13.00 – 16.00 น. 
ผูดําเนินรายการ อาจารย ดร.วสันต  ทองไทย 
ที่ ชี่อ-สกุลนักวิจัย ชื่อเรื่องวิจัย สถาบัน 
9 เทียมใจ กัณหะคุณ การจัดการเรียนรูวิชาภาาษาไทยดวยหลักไตรสิกขาที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียนรูของ 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที ่5 
โรงเรียนซอยแอนเนกซ 
(กาญจนาภิเษก 2) 
สมุทรปราการ 

10 นางสาวสายฝน ชํานาญไพร ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูเรื่อง “เมนูเดด็ เคล็ดลับความอรอย” โดยการ
จัดการเรียนรูแบบ MIXED MODEL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6/1 

โรงเรียนวัดกําแพง (เหรียญ
ลัอมมานะนุกูล) 
กรุงเทพมหานคร 

11 นางยศพร เสนะวีณิน รูปแบบการนิเทศแบบมีสวนรวมที่มีผลตอการพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูโรงเรียน 
วัดกําแพงเพชร (เหรียญลอมมานะนุกูล) สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนวัดกําแพง (เหรียญ
ลัอมมานะนุกูล) 
กรุงเทพมหานคร 

12 รุงฤดี วงคชุม ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
เชียงใหม 

13 นางณัฏฐา นาคสุวรรณ การสรางบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดาํริ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 
นนทบุรี 
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ที่ ชี่อ-สกุลนักวิจัย ชื่อเรื่องวิจัย สถาบัน 
14 อาจารยสุจิตรา ปานพุม การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระหวางรายวิชาที่มีการจัดระบบการเรียนการสอน

ผานเครือขาย E-learning กับรายวิชาที่ไมมีการจัดระบบการเรียนการสอนผาน
เครือขาย E-learning 

โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย 
กรุงเทพมหานคร 

15 กรองทอง จิรเดชากุล ศึกษาและพฒันาระบบการนเิทศภายในโรงเรียน โดยใชเอกสาร “คูมือการนิเทศภายใน 
โรงเรียน” 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นาน เขต 1 

 


