
รายช่ืองานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2561  
 

เลขที่ ชื่อ สกุล รายชื่องานวิจัย 

1 นางสาวกัลยาพร แซ่วื้อ 
ผลการส่งเสริมทักษะด้านการเคลื่อนไหวของนักเรียนระดับชั้นบ้านสาธิต โดยใช้การจัดกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน 

2 นายกันต์ศักดิ์ โกศลศักดิ์ 
การพัฒนาทักษะการฟังของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้กิจกรรมสงบและ
รูปแบบผังกราฟิก 

3 นางสาวกาญจนา ธรรมลังกา การพูดรอบวงเพื่อพัฒนาการพูดตามหลักกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่1 

4 นางสาวกิตติกา อยู่ยงสินธุ์ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอว์เพ่ือพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ผูกมิตรสัมพันธ์ รายวิชา บูรณาการ สู่โลก
กว้าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

5 นายกิตติศักดิ์ เมฆปั้น 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสาธิต (Demonstration)เพ่ือพัฒนาทักษะความร่วมมือเป็นทีมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ หน่วยการเรียนรู้  เรื่องการว่ายน้ า รายวิชาพลศึกษา  ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 

6 นางสาวจงกล วจนะเสถียร 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ CIRC (Cooperative Integrated Reading and 
Composition) เพ่ือพัฒนาทักษะความร่วมมือการท างานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิใจภาษาไทยของเรา รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 

7 นางจันทิมา สุพรรณกนก 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแสดง
บทบาทสมมติ หน่วยการเรียนรู้ ความเป็นไทย วิชาหน้าที่พลเมือง 

8 นายจิตทิวา เพ็งงาน 
การพัฒนาภาวะผู้น าตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์จ าลอง รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1โรงเรียน
สาธิตลอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9 นางสาวจิรวรรณ สาคร 
ผลการจัดกิจกรรมสงบโดยใช้เทคนิคการเล่ารอบวงเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังอย่างมี
วัตถุประสงค์ 



เลขที่ ชื่อ สกุล รายชื่องานวิจัย 

10 นางสาวจิราพร อุทัยวัฒน์ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคคู่คิด (Think pair share) เพ่ือพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือการ
ท างานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ประโยคใจความส าคัญ 
รายวิชาเพ่ิมเติมอ่าน เขียน สะท้อนคิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

11 นางสาวจิราวรรณ คบขุนทด 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องครอบครัวสุขสันต์ รายวิชา แรกเริ่มเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 

12 นางสาวจุฑามาศ พุทธิวรรณ 
การพัฒนาทักษะการพูดและสื่อความหมายโดยใช้วิธีการเล่านิทานกลุ่มย่อยของนักเรียนระดับชั้น
บ้านหนูน้อยปี 2561 

13 นางสาวญานิศา จูมทอง 
ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานไม่จบเรื่อง เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดตามหลักกระบวนการคิด
ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 

14 นางสาวฐิติกาญจน์ เกื้อนุ้ย 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบซิปปา โมเดลเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 

15 นางสาวฐิติพร พันธวงค์ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 รายวิชาห้องสมุด ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 

16 นายณรงค์ศักดิ์ ชัยสวัสด ี
การน าหลักการปฐมพยาบาลมาใช้พัฒนาการถามตามหลักกระบวนการคิด  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 

17 นางสาวดาวรุ่ง หนูขาว 
การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โดยใช้วิธีกลุ่ม
โครงงานวิชาภาษาไทย หน่วยส านวนไทย ปีการศึกษา 2561 

18 นางสาวดุจเดือน จิรานนท์ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SQ4R เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ รู้ให้ทั่วละอออุทิศ เรื่อง เด็กดีศรีละออ รายวิชาแรกเริ่มเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

19 นางสาวทินสิรี หลวงจันทร์ดวง การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะ เพ่ือพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย 
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20 นางสาวทิพย์ภาพร หัวยาว การจัดกิจกรรมโดยใช้เกมการเล่นกลางแจ้งเพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย 

21 นางทิพย์สุคนธ์ วิชัยดิษฐ 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอน
การใช้แผนที่ความคิด Mind Map วิชาสุขศึกษา สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 

22 นางสาวธนวด ี ศุกระกาญจน์ กิจกรรมศิลปต่อเติมด้วยลายเส้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

23 นางสาวธัญพร กาญจนรัตน์ 
การสอนอ่านแบบกลุ่มย่อยส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของเด็กสมาธิสั้น 
หน่วยการเรียนเรื่องหรรษาภาษาพาเพลิน ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 

24 นางสาวธิดารัตน์ สัมโย การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย  

25 นายธงธรรม จงไกรจักร 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านทักษะศิลปะนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่5 เรื่อง แสงและเงารายวิชา ทัศนศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

26 นางสาวนนทกานต์ คงเกิด 
เรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน หน่วยประเทศเพ่ือนบ้านของไทย  
ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

27 นางสาวนริศรา แนวไธสง 
วิธีการสอนโดยใช้เกมเพ่ือพัฒนาการพูดตามหลักกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล
ปีที่ 1 

28 นางสาวนลินี ศรีวราลักษณ์ การพูดรอบวงเพื่อพัฒนาการพูดตามหลักกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่1 

29 นางสาวนัฐมล เครือทอง การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย 

30 นางสาวน้ าค้าง ยินดีขันธ์ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation)เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การบวก การลบ จ านวนนับไม่เกิน 20 
รายวิชาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

31 นางสาวน้ าเพชร์ ทรายแก้ว 
ผลการจัดกิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิดที่ส่งเสริมทักษะการฟังโดยใช้เทคนิคการเล่ารอ
บวงของเด็กปฐมวัย 
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32 นางสาวบรรจง ทิพจร 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที1่หน่วยการเรียนรู้ เรื่องครอบครัวสุขสันต์ รายวิชาแรกเริ่มเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 

33 นางสาวเบญจรัตน์ อ่วมเครือ 
การพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ด้วยกระบวนการกลุ่ม หน่วยอาหารและโภชนาการ  ในรายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

34 นางสาวปนรรฐพร ค าหาญสุนทร 
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านภาวะผู้น า ด้วยการแสดงบทบาทสมมติ ใน
รายวิชาหน้าที่พลเมือง หน่วยการเรียนรู้มารยาทไทยมรดกล้ าค่าของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

35 นางสาวประณิตา ทองพันธ์ 
การพัฒนาสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่มในรายวิชา สุขศึกษา หน่วย เพศศึกษา ปีการศึกษา 
2561 

36 
นางสาวประ
ไพพรรณ 

แก้ววิเชียร 
ผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์ ( ลูกบอล )เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย 

37 นางสาวประภัสสร สันตะวาลิ้ม 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT (Learning Together Technique)
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 หน่วยการ
เรียนรู้เรื่อง Comparative and superlative of short adjectives รายวิชาภาษาอังกฤษ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

38 นางสาวปรียานุช สีข า การใช้เกมเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 

39 นางสาวปรียาภรณ์ ทองสุข 
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสร้างสรรค์สิ่งใหม่(Generative Learning) เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิดอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม รายวิชาเพียร
เรียนรู้(บูรณาการ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

40 นางสาวพรทิพย์ วงษ์สุดใจ 
การใช้บทบาทสมมติเพ่ือพัฒนาการพูดตามหลักกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
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41 นางพรรณทิยา เพ็ชรจ ารัส 
ผลการใช้เกมเพ่ือพัฒนาการพูดตามหลักทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปี
ที ่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

42 นางสาวพลอยใส โภชนา 
ผลการศึกษาพัฒนาการด้านการฟังของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม  โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบผังกราฟิก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

43 นางสาวพัทธนันท์ เทพทอง 
การน าหลักการปฐมพยาบาลมาใช้พัฒนาการถามตามหลักกระบวนการคิด  ชั้นอนุบาลปีที่2 ปี
การศึกษา2561 

44 นางสาวพุทธชาติ เพชรภูเขียว 
การพัฒนาภาวะผู้น าตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ด้วยรูปแบบการสอนแบบ
โครงงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพรายวิชาสุขศึกษา ภาคเรียนที่1 

45 นางสาวเพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ 
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านภาวะผู้น า ด้วยรูปแบบการสอนแบบ STEAM 
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 

46 นางสาวไพรัตน์ วรนันทิกรกุล 
การใช้สื่อคมนาคมเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดด้านการถามของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 

47 นายพิชิต สุขสี 
เรื่องพัฒนาทักษะการฟังของเด็กปฐมวัยโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการเล่า
รอบวง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

48 นางสาวฟาริดา เซ็นหลวง 
เรื่องพัฒนาทักษะการฟังของเด็กปฐมวัยโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการเล่า
รอบวง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

49 นางสาวมยุรีย์ เปลี่ยนแพ 
ผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์ ( ลูกบอล ) เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย 

50 นางสาวมะลิวัลย์ การไฟฟ้า 
การพัฒนาทักษะโดยการพัฒนาทักษะการพูดและสื่อความหมาย โดยใช้ค าคล้องจองประกอบการ
เล่นกับนิ้วมือ ของนักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย 2561  

51 นายมนัสวิน พวงใต้ 
การใช้สื่อคมนาคมเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดด้านการถามของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล
ปีที ่2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 



เลขที่ ชื่อ สกุล รายชื่องานวิจัย 

52 นางสาวยศวดี วัณณกุล 
การใช้สื่อคมนาคมเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดด้านการถามของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล
ปีที ่2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

53 นางสาวยุพา ส าเนานวน 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ PWIM Modle เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โรงเรียนลูกช้าง รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

54 นายรวี ศรีพุทธิรัตน์ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคร่วมมือกันเรียนเพ่ือพัฒนาการท างานเป็นทีมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาที่ 3 เรื่อง ปั้นสนุกนูนต่ ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายวิชาศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 

55 นางสาวรัชนี นกเทศ 
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยใช้วิธีการสอน
แบบอริยสัจ 4 หน่วย หลักธรรมน าสุข วิชา สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2561 

56 นางสาวรัตติกาล วงษ์สุข ผลการจัดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้ง เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย 

57 นางสาวรุ่งนภา วันเพ็ง 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ หิน ดิน และดวงจันทร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

58 นางสาวรุ่งเรือง หอมปัญญา 
การจัดการเรียนรูปรู้โดยใช้รูปแบบบาร์โมเดล(Bar Model)เพ่ือพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือการ
ท างานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการแก้โจทย์โจทย์ปัญหา รายวิชา
คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

59 นางสาวฤทัยชนก ทรงวิมล การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะ เพ่ือพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย 

60 นางสาววันวิสาข์ ตันสังวรณ์ การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย 

61 นางสาววาณี แซ่หุ่น 
การน าหลักการปฐมพยาบาลมาใช้พัฒนาการถามตามหลักกระบวนการการคิด ชั้นอนุบาลปีที่2 ปี
การศึกษา2561 

62 นางสาววิชชุดา สมนึกตน 
การใช้หนังสือภาพประกอบการเล่าเพ่ือพัฒนาการพูดตามหลักกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย  
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 



เลขที่ ชื่อ สกุล รายชื่องานวิจัย 

63 นางสาววิไลลักษณ์ ภูมิภาค 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคร่วมกันคิดหาค าตอบเพ่ือพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือการท างาน
เป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 หน่วยการเรียนรู้เรื่องสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมรายวิชาบูรณา
การสู่โลกกว้าง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 

64 นางสาวศศิพัชร์ เกิดลาภผล 
การใช้สื่อคมนาคมเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดด้านการถามค าถามของเด็กปฐมวัย  
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

65 นางสาวศาตนันท์ แก้วอุดม 
ผลการจัดกิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิดที่ส่งเสริมทักษะการฟังโดยใช้เทคนิคการเล่ารอ
บวงของเด็กปฐมวัย 

66 นางสาวศิรินภา ฉอ้อนศรี ผลการจัดกิจกรรมภาษาท่ีส่งเสริมทักษะด้านการฟัง โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 

67 นางสาวศิริพร ศรีเสมอ 
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพ่ือพัฒนาการพูดตามหลักกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

68 นางสาวศิวรักษ์ ศรีสะอาดดี 
การจัดการเรียนรู้แบบ PWIM (Picture Word Inductive Model) เพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดค า
ประวิสรรชนีย์หรือไม่ประวิสรรชนีย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

69 นางสาวสารินี ทิศกระโทก ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย 

70 นางสาวสุภาพ นาทศรีทา การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย 

71 นางสาวสุภาวด ี สมบูรณ์ 
ผลของการใช้บทบาทสมบติในการจัดกิจกรรมห้องสมุดของเล่นที่มีต่อทักษะด้านการพูดของเด็ก
อนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

72 
นางสาวสุริวรา
ภรณ์ 

พร้อมพูน 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น รายวิชาพลศึกษาภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

73 นางสาวสุรีย์รัตน์ รุ่งเรืองศรี 
การน าหลักการปฐมพยาบาลมาใช้พัฒนาการถามตามหลักกระบวนการคิดชั้นอนุบาลปีที่  2 ปี
การศึกษา 2561 

74 
นางสาว
เสาวลักษณ์ 

อินยานวล 
การพัฒนาทักษะโดยการพัฒนาทักษะการพูดและสื่อความหมายโดยใช้ค าคล้องจองประกอบการ
เล่นกับนิ้วมือของนักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย 2561 



เลขที่ ชื่อ สกุล รายชื่องานวิจัย 

75 นายสมพล พวงดอกไม้ 
การจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสอนโสตทัศน์วัสดุมาใช้พัฒนาที่มีผลต่อการถามตามกระบวนการ
คิด ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

76 นายสมศักดิ์ ปัญหา การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย 

77 นายสาธิต ทิตย์สีแสง 
การศึกษาผลการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านภาวะผู้น า โดยการใช้ ITสื่อสารเทคโนโลยี 
วิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2561 

78 นายสายชล นัทธี 
การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Group Process ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ ดนตรีน่ารู้ รายวิชาดนตรีสากล ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 

79 นายสาโรจน์ มีสวัสดิ์ 
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6โดยใช้แผนผัง
ความคิด หน่วยการเรียนรู้เรื่องตัวประกอบของจ านวนนับปีการศึกษา 2561 

80 นายสุรชัย แสงท้าว 
การใช้สื่อคมนาคมเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดด้านการถามของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล
ปีที ่2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

81 
นางสาวหทัย
กาญจน์ 

ขันแก้ว 
การพัฒนาความสามารถด้านการฟังของเด็กอนุบาลปีที่3 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมสงบค าคล้องจองโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก 

82 นางสาวหทัยทิพย์ นามวงษ์ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้เรื่องวัสดุรอบตัว รายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

83 นางสาวอนงค์ญา ขุนทอง 
การพัฒนาทักษะการพูดและสื่อความหมายโดยใช้วิธีการเล่านิทานกลุ่มย่อยของนักเรียนระดับชั้น
บ้านหนูน้อยปี 2561 

84 นางสาวอนุสรา ดี 
การใช้บทบาทสมมติเพ่ือพัฒนาการพูดตามหลักกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

85 นางสาวอภิชญา ทองประดับเพชร ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย 



เลขที่ ชื่อ สกุล รายชื่องานวิจัย 

86 นางสาวอรพิณ โกมุติบาล 
การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับการท างานร่วมมือ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 

87 นางสาวอัญชลี ข้าวสามรวง ผลการจัดกิจกรรมโดยใช้ผังกราฟิกที่ส่งเสริมทักษะการฟังของเด็กปฐมวัย 

88 นางสาวอาภาภรณ์ ภู่พวงไพโรจน์ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ เรื่องครอบครัวสุขสันต์ รายวิชาแรกเริ่มเรียน ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 

89 นางสาวอารี สุทธิสุข 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการลงมือท า (Learning By doing)เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2หน่วยการเรียนรู้เรื่อง รู้จักอาเซียน รายวิชาเพียร
เรียนรู้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

90 นายอนันต์ ลี้รุ่งเรืองกิจ 
การน าหลักการปฐมพยาบาลมาใช้พัฒนาการถามตามหลักกระบวนการการคิด ชั้นอนุบาลปีที่2 ปี
การศึกษา2561 

91 นายอรรณพพล นาคสุก 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบสถานการณ์จ าลอง รายวิชาพลศึกษา หน่วยการเรียนแบดมินตัน  นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

 

 


