
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการ สถานะ สาขาวิชา ล าดับที่โปสเตอร์
1 นางสาวกุลประภา  บญุเกิด หวัหน้าโครงการวจิัย นวตักรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา I1

อาจารย์ปยิะนันท ์ปล้ืมโชค อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย

2 นายทสวตัร  กาโยดม หวัหน้าโครงการวจิัย นวตักรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา I2
อาจารย์ปยิะนันท ์ปล้ืมโชค อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย

3 นายคุณากร พงัน้อย หวัหน้าโครงการวจิัย นวตักรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา I3
อาจารย์ปยิะนันท ์ปล้ืมโชค อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย

4 นายเตชสิทธิ ์  ไชยงาม หวัหน้าโครงการวจิัย นวตักรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา I4
อาจารย์ปยิะนันท ์ปล้ืมโชค อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย

5 นางสาวนริศา วงษล์ะคร หวัหน้าโครงการวจิัย นวตักรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา I5
อาจารย์ปยิะนันท ์ปล้ืมโชค อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย

6 นางสาวชลทชิา  วงศ์ปดัชา หวัหน้าโครงการวจิัย นวตักรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา I6
อาจารย์ปยิะนันท ์ปล้ืมโชค อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย

7 นายจิระวทิย์ อ าภาวงค์ หวัหน้าโครงการวจิัย นวตักรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา I7
อาจารย์ปยิะนันท ์ปล้ืมโชค อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย

8 นายประสิทธิ ์ ค าจวง หวัหน้าโครงการวจิัย นวตักรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา I8
อาจารย์ภทัรดร จั้นวนัดี อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย

กลุ่มที่ 9 การศึกษาและนวัตกรรมศึกษา จ านวน 18 เรือ่ง

การพฒันาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย  ส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา

การพฒันาประสิทธภิาพการจัดการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เร่ือง
โปรแกรม Microsoft Word   2010  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที ี 5

การพฒันาแผนจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเสริม
การจัดการเรียนรู้

การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน โดยใช้
หลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ
 เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5การวจิัยเชิงปฏบิติัการในชั้นเรียนเพื่อแก้ปญัหาการ
อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกของเด็กชั้นประถมศึกษาปทีี่
 5

 การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การ
สร้างงานน าเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Power Point 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  ปทีี่ 6	           

การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4

การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง ความรู้พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับชั้นประถมศึกษาปทีี่  3



ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการ สถานะ สาขาวิชา ล าดับที่โปสเตอร์
9 นายยุทธพชิัย  จามน้อยพรม    หวัหน้าโครงการวจิัย นวตักรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา I9

อาจารย์ปยิะนันท ์ปล้ืมโชค อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย

10 นางสาวเปรมฤดี ม่อมพะเนาว์ หวัหน้าโครงการวจิัย ภาษาไทย I10
นางสาวศุภารัตน์ นนทส์ระเกษ ผู้ร่วมวจิัย
นางสาวธนาพร ศรีหานาม ผู้ร่วมวจิัย
อาจารย์ธวชัชัย ดุลยสุจริต อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย

11 นางสาวอนัญพร แสงสิริวชิโย หวัหน้าโครงการวจิัย ภาษาไทย I11
นางสาวเมชยา สัญญาใย ผู้ร่วมวจิัย
นางสาวจิราภรณ์ บญุสุนีย์ ผู้ร่วมวจิัย
อาจารย์ ดร.สุรชัย ชินบตุร อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย

12 นางสาวอุบล เหมือนสิงห์ หวัหน้าโครงการวจิัย ภาษาไทย I12
นางสาวจิตนา ค ามุงคุณ ผู้ร่วมวจิัย
นางสาวพชิญ์สินี แก้วกิ่ง ผู้ร่วมวจิัย
อาจารย์พฤฒิชา นาคะผิว อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย

13 นายนิวฒัน์ สิงหโ์ต หวัหน้าโครงการวจิัย ภาษาไทย I13
นางสาวสาวติรี สาขา ผู้ร่วมวจิัย
นายชวลิต นิลทร ผู้ร่วมวจิัย
อาจารย์สถิตย์ ภาคมฤค อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย

14 นายพงษสิ์ทธิ ์ค าสวสัด์ิ หวัหน้าโครงการวจิัย ภาษาไทย I14
นางสาวธดิารัตน์ จันทร์อ่อน ผู้ร่วมวจิัย
นางสาวขจีนุช ดาโอภา ผู้ร่วมวจิัย
อาจารย์จินดา ลาโพธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย

เร่ืองส้ันรางวลัดีของเด่นคณะกรรมการพฒันา
หนังสือแหง่ชาติ ประจ าป ี       2555 - 2558 : การ
วเิคราะหก์ลวธิกีารประพนัธ ์และแนวคิด

ค าผูกแขนอีสาน : กรณีศึกษาเชิงวเิคราะห์

การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาไทย 
โดยใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ืองค านาม 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนเมือง
สกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)

การพฒันาการเรียนการสอน โดยใช้ส่ือ E-book โดย
ใช้โปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพและแรงจูงใจในการเรียน ตามหลัก
ทฤษฎแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิข์องแมคคลีแลนด์  ชั้น
ประถมศึกษาปทีี่ 2         การวเิคราะหว์รรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แก้วที่
ได้รับรางวลัชนะเลิศ ประเภทนวนิยายส าหรับ
เยาวชน ป ีพ.ศ. 2551-2556

หลวงปุ่มั่น ภริูทตัโต : อัตลักษณ์ทางพทุธรรมของ
จังหวดัสกลนคร



ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบโครงการ สถานะ สาขาวิชา ล าดับที่โปสเตอร์
15 นางสาววภิาภรณ์   ค าหงษา โจตุพล ภาษาไทย I15

นางสาววชิุดา ชาเหลา ผู้ร่วมวจิัย
นางสาวอนุสรา หมื่นรัตน์ ผู้ร่วมวจิัย
อาจารย์อาจิยา หลิมกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย

16 นางสาววจิิตรา หล้าอามาตย์ หวัหน้าโครงการวจิัย ภาษาอังกฤษ I16
นางสาวเบญจภรณ์ ปญัญาสาร ผู้ร่วมวจิัย
อาจารย์นวพร วรรณทอง อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย

17 นางสาววรางคณา โคตราช หวัหน้าโครงการวจิัย ภาษาอังกฤษ I17
นายสุรัตพงษ ์เหมะธลิุน ผู้ร่วมวจิัย
อาจารย์นวพร วรรณทอง อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย

18 นางสาวอารีดา  ดีแสง หวัหน้าโครงการวจิัย ภาษาไทย I18
นางสาวภาณุมาศ  เทพสุรินทร์ ผู้ร่วมวจิัย
นางสาวศรัญญา  ชาทพิฮด ผู้ร่วมวจิัย
อาจารย์สถิตย์  ภาคมฤค อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย

การวเิคราะหก์ารใช้ภาษาพาดหวัข่าวอาชญากรรม
หน้าหนึ่ง 
ในหนังสือพมิพป์ระเภทประชานิยม

พลวตัรการทอผ้ามุกไทยย้อ อ าเภอนาหวา้ จังหวดั
นครพนม

การพฒันาทกัษะการฟงัภาษาอังกฤษ โดยเทคนิค
วาดภาพตามค าส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2

การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้า
 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 โดยการใช้
ส่ือแสดงสัญลักษณ์ โรงเรียนบา้นน้อยจอมศรี อ าเภอ
ฮางโฮง จังหวดัสกลนคร ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1


