สรรุปโครงงานนนักศรึกษาชนัชั้นปปีทท 4 สาขาววิชาคอมพวิวเตอรย์ศกรึ ษา ปปีการศรึกษา 2558 4/12
ททท

ชชทอเรชทอง

การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอนตามแนวควิดทฤษฎรีพฤตวิกรรมนวิยม เรรรื่องระบบการทคางานของคอมพวิวเตอรร์
และการดรแลรจักษาอธปกรณร์คอมพวิวเตอรร์ ชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 2
การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอนตามแนวทางการจจัดการเรรียนรรรู้ทรีรื่สอดคลรู้องกจับพจัฒนาการทางสมอง (Brain2
Based Learning: BBL) เรรอรื่ ง การสะกดคคา ชจันกั้ ประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 3
การพจัฒนาสรรื่อการเรรียนการสอนมจัลตวิมรีเดรีย เรรรื่อง การตวง ตามหลจักการเรรียนรรรู้โดยใชรู้สมองเปป็นฐาน Brain Based
3
Leaning สคาหรจับนจักเรรียนชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 3
1

4

การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอนเพรรื่อจจัดการเรรียนรรรู้ทรีรื่สอดคลรู้องกจับ การทคางานของสมอง (Brain-Based
Learning : BBL) เรรรื่อง ปปัจจจัยทรีรื่มรีผลตส่อ การเจรวิญเตวิบโตของรส่างกาย สคาหรจับนจักเรรียนชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 3

5 การพจัฒนาแอพพลวิเคชจันสส่งเสรวิมการเรรียนรรรู้ เรรรื่องทะลธมวิตวิสรส่ระบบสธรวิยะเสมรอนจรวิง
6 สรรื่อการเรรียนการสอนมจัลตวิมรีเดรีย เรรรื่อง การบวก ชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 3 โดยใชรู้สมองเปป็นฐาน
การพจัฒนาสรรื่อการเรรียนการสอนมจัลตวิมรีเดรีย ววิชาววิทยาศาสตรร์ เรรรื่อง ทรจัพยากรธรรมชาตวิ ตามการจจัดการเรรียนรรรู้โดยใชรู้
7
สมองเปป็นฐาน
การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอนตามแนวควิดของโรเบวิรร์ต กาเยส่ เรรรื่อง การทคางานของคอมพวิวเตอรร์ ชจักั้น
8
มจัธยมศศึกษาปปีทรีรื่ 1
การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอนตามแนวควิดทฤษฎรีพธทธวิปปัญญานวิยม เรรรื่อง เครรอขส่ายคอมพวิวเตอรร์ ชจักั้น
9
มจัธยมศศึกษาปปีทรีรื่ 2

ชชทอและนามสกรุล
(คนททท 1)

ชชทอและนามสกรุล
(คนททท 2)

อาจายย์ททปรรึกษา

นางสาวอภจัสรา วงศรรี
นางสาวววิภาวรรณ จจันทา อ.มานะ โสภา
จจันทร
นางสาวพรพวิมล ยอดดง
นางสาวพจัชรวินทรร์ พวิสจัยพจันธธร์ อ.มานะ โสภา
บจัง

อ.นวิพล สจังสธทธวิ
อ.พสธร ปธระเทพ

นางสาวอรดา สงจจันทรร์ นางสาวกนวิษฐา สายคคากอง อ.นวิพล สจังสธทธวิ

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

นธสบา คจัลโส

อ.มานะ โสภา

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

นายฐวิตวิศจักดวิดิ์ ตรรีรจัตนร์ นายศราวธธ สรีขวส่าง
นายดคารจัส หอมสมบจัตวิ นายธเนศ พะโน

อ.ปปิยวจัจนร์ ครู้าสบาย
อ.นวิพล สจังสธทธวิ

อ.นวิพล สจังสธทธวิ
อ.พสธร ปธระเทพ

สธววิมล จจันทรเสนา

อ.นวิพล สจังสธทธวิ

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

จจันทรร์จวิรา สธรจันนา

นายเกรียรตวิชจัย กธลกจักั้ง

นางสาวปรวิศา โรมพจันธธร์ นางสาวกนกวรรณ คคาไหล อ.มานะ โสภา

อ.นวิพล สจังสธทธวิ

นางสาวสธมวิตรา นจันบธญ นางสาวววิจวิตรา ปป้องเรรอ

อ.มานะ โสภา

อ.พสธร ปธระเทพ

นางสาวพวิกธล เลส่หร์กล

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

อ.นวิพล สจังสธทธวิ

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

อ.พสธร ปธระเทพ

10

การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอนตามแนวการจจัดการเรรียนรรรู้ทรีรื่สอดคลรู้องกจับทฤษฎรีการเรรียนรรรู้กลธส่มพฤตวิกรรม
นวิยม(Behavioral Learning Theories) เรรรื่อง ระบบสธรวิยะจจักรวาล สคาหรจับชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 4

11

การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอน ตามแนวทางการจจัดการเรรียนรรรู้ทรีรื่สอดคลรู้องกจับพจัฒนาการทางสมอง (Brain นางสาวจธฑามาศ มธธธตา นางสาวจงรจัก ธธระพระ
based Learning : BBL) เรรรื่อง คคาศจัพทร์รอบตจัว สคาหรจับชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 3

นางสาวปรรียาพร วรีระชจัย

การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอนตามทฤษฎรีพฤตวิกรรมนวิยม เรรรื่อง การใชรู้งานและบรวิการบนอวินเทอรร์เนน็ต ชจักั้น
น.ส.นวิภาพร ทองคคาสธข น.ส.จวิตตวิพรรณร์ จจันทรร์ขาว อ.มานะ โสภา
มจัธยมศศึกษาปปีทรีรื่ 2
การพจัฒนาเกมคอมพวิวเตอรร์เพรรื่อการศศึกษาตามทฤษฎรีการจรงใจเสรวิมดรู้วยการปรจับพฤตวิกรรม เรรรื่อง มรอปราบขยะ (The
13
นายวราวธฒวิ บธตรศวิรวิ
นายศราวธฒวิ ทองรจัตนร์
ดร.คณวิศร จรีกั้กระโทก
Junk Buster) สคาหรจับนจักเรรียนชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 6
12

14 การพจัฒนาเกมคอมพวิวเตอรร์เพรรื่อการศศึกษา โดยใชรู้รรปแบบการเรรียนรรรู้แบบ คอนสตรจัคตวิววิซศึม เรรรื่อง งานเกษตรครส่บรู้าน

กรรมการ

นายรวรี เวธวิตะ

นางสาวจรีรนจันทร์ ลรู้อดงบจัง ดร.คณวิศร จรีกั้กระโทก

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ
อ.นวิพล สจังสธทธวิ
อ.พสธร ปธระเทพ

15 การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอน โดยใชรู้ทฤษฏรีพฤตวิกรรมนวิยม เรรรื่อง พรชใกลรู้ตจัวเรา ชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 4
16
17
18
19
20

การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอนโดยใชรู้หลจักการของ ADDIE Model เรรรื่องหลจักการทคางานและสส่วนประกอบ
ของคอมพวิวเตอรร์ ชจักั้นมจัธยมศศึกษาปปีทรีรื่ 1
การพจัฒนาสรรื่อการเรรียนการสอนมจัลตวิมรีเดรีย เรรรื่องรรปเรขาคณวิต สคาหรจับชจักั้นประถมศศึกษาปปี ทรีรื่ โดยใชรู้ทฤษฎรีการเรรียนรรรู้
สมองเปป็นฐาน Brain-based Learning (BBL)
การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วย สอนตามทฤษฎรีพฤตวิกรรมนวิยม เรรรื่อง การทคางานของคอมพวิวเตอรร์ ชจักั้นประถม
ศศึกษาปปีทรีรื่ 4
การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอนเรรรื่อง อธปกรณร์และหลจักการทคางานอธปกรณร์คอมพวิวเตอรร์ ชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่
4
การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอนววิชาภาษาอจังกฤษโดยใชรู้หลจักการของทฤษฎรีพฤตวิกรรมนวิยม เรรรื่อง คคาศจัพทรใน
ชรีววิตประจคาวจัน ชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรี 3

กธรู้งนาง อธเหลส่า

นภาพร พธทธวงคร์

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

อ.นวิพล สจังสธทธวิ

ทวิพยร์สธดา นาสรีแสน

จธฑาลจักษณร์ ใจชรรื่น

อ.มานะ โสภา

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

นายกาจพล อธส่นสา

นายพรีระพงษร์ กวิตวิราช

อ.นวิพล สจังสธทธวิ

อ.พสธร ปธระเทพ

ศธภากรณร์ จจันทจร

สธจรวิต แสงสธวรรณร์

อ.มานะ โสภา

อ.นวิพล สจังสธทธวิ

นายธนากร ฉวรีเวช

นายกฤตพจนร์ พลยศ

ดร.คณวิศร จรีกั้กระโทก

อ.พสธร ปธระเทพ

นายธรีรณจัฏฐร์ มจัรื่นคงพรลสวสจันางสาวสธกจัญญา ภรเดช

21 การพจัฒนาสรรื่อการเรรียนการสอนมจัลตวิมรีเดรีย เรรรื่อง การบวกไมส่เกวิน 100,000 ชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรี 3 โดยใชรู้สมองเปป็นฐาน นายดคารจัส หอมสมบจัตวิ นายธเนศ พะโน

อ.สธทธวิกานตร์ บส่อจจักรพจัธร์ ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ
อ.นวิพล สจังสธทธวิ

อ.พสธร ปธระเทพ

สรธปโครงงานนจักศศึกษาชจักั้นปปีทรีรื่ 4 สาขาววิชาคอมพวิวเตอรร์ศศึกษา ปปีการศศึกษา 2558 4/13
ชชทอและนามสกรุล
(คนททท 1)

ชชทอและนามสกรุล
(คนททท 2)

อาจายย์ททปรรึกษา

กรรมการ

นางสาวเพน็ญพจักตรร์ บจัวตวิติ๊ก

นายววิศวะ หรู้าวหาญ

ดร.คณวิศร จรีกกั้ ระโทก

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

นางสาวกรกนก. อาวะสานตร์

นางสาวพรพรรณ. วจันทอง

อาจารยร์นวิพล สจังสธทธวิ

อ.ไพศาล ดาแรส่

นางสาวอตวิกานตร์ บรรณศรรี

นางสาวพรสธดา ธรรมเกษร

อาจารยร์นวิพล สจังสธทธวิ

ดร.คณวิศร จรีกั้กระโทก

นางสาวสธกจัญญา จธลบธรมยร์

นางสาววรรณววิศา กายสวิทธวิดิ์

อ.ไพศาล ดาแรส่

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

นางสาววจันทนา ทองแสน

นางสาววนวิดา กระตส่ายจจันทรร์

อาจารยร์นวิพล สจังสธทธวิ

อ.ไพศาล ดาแรส่

นางสาวววิปปัศยา ลายแกรู้ว
อภวิเดช มงคลกธล
น.ส.ธนกาญจนร์ แสงทอง
นายพสวิษฐร์ธน พรมแดง

นางสาวเนาวนวิต บธญภศึก
วจัชรพงษร์ อส่อนแกรู้ว
น.ส.ดธจฤดรี หลจักหนองบธ
นายธรีระชจัย ใจใส

ดร.คณวิศร จรีกกั้ ระโทก
ดร.คณวิศร จรีกกั้ ระโทก
ดร.คณวิศร จรีกกั้ ระโทก
อ.สธทธวิกานตร์ บส่อจจักรพจันธร์

อ.ไพศาล ดาแรส่
อ.ไพศาล ดาแรส่
อ.ไพศาล ดาแรส่

นางสาวสธนวิสา หมจัรื่นเกน็บ

นางสาวนจันทวรรณ บธตรรส

อ.มานะ โสภา

ดร.คณวิศร จรีกั้กระโทก

นางสาวเมตตา ชจัยธรรม

นางสาวภจัสสรานวิจ โคตรมณรี

อ.มานะ โสภา

ดร.คณวิศร จรีกั้กระโทก

นางสาวสรญา หอมทธมมา

นางสาวกนกวรรณ โหศวิลา

ดร.คณวิศร จรีกกั้ ระโทก

อ.ไพศาล ดาแรส่

พจัชรรี กรีตา

รจัชนรีวรรณ วงษร์นรู้อย

ดร.คณวิศร จรีกกั้ ระโทก

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

15 การพจัฒนาสรรื่อมจัลตวิมวิเดรีย เรรรื่อง สส่วนประกอบของคอมพวิวเตอรร์ สคาหรจับนจักเรรียนชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 2 ศธภรจัตนร์ ตส่างโอษฐ

โสรยา นาเมรองรจักษร์

อ.สธทธวิกานตร์ บส่อจจักรพจันธร์

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

16 การพจัฒนาสรรื่อมจัลตวิมรีเดรียชส่วยสอน เรรรื่องหลจักการทคางานของคอมพวิวเตอรร์. ชจักั้นมจัธยมศศึกษาปปีทรีรื่1
นายปปิยะวจัฒนร์ ขจันธพจัฒนร์
การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์แบบมจัลตวิมรีเดรีย โดยใชรู้ทฤษฎรีการเรรียนรรรู้ของกาเยส่ เรรรื่องอาหารหลจัก 5
17
นางสาวชนกนจันทร์ ลวิกั้มพานวิชยร์
หมรส่ ชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 3

นายพงศกร พลโรม

อ.ไพศาล ดาแรส่

ดร.คณวิศร จรีกั้กระโทก

นางสาววรางคณา พวิมพากธล

อ.มานะ โสภา

อ.ไพศาล ดาแรส่

-

อ.ไพศาล ดาแรส่

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

นายสาววิตร โคตรสธโน
นายพรเทพ นนทะนคา

อ.ไพศาล ดาแรส่
อาจารยร์นวิพล สจังสธทธวิ

ดร.คณวิศร จรีกั้กระโทก
อ.ไพศาล ดาแรส่

นายธนพล แพงศรรี

อ.สธทธวิกานตร์ บส่อจจักรพจันธร์

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

ททท

ชชทอเรชทอง

1 แอพพลวิเคชจัรื่นเกมการศศึกษา เรรรื่อง คคาไทยอะไรเอส่ย สคาหรจับนจักเรรียนชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 5
สรรื่อมจัลตวิมวิเดรีย เรรรื่อง จคานวนนจับไมส่เกวิน 1,000 ตามแนวควิดการจจัดการเรรียนรรโรู้ ดยใชรู้สมองเปป็นฐาน
2 (Beain-Based Learning) สคาหรจับนจักเรรียนชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 2 กลธส่มสาระการเรรียนรรรู้ววิชา
คณวิตศาสตรร์
สรรื่อการเรรียนการสอนมจัลตวิมรีเดรีย เรรรื่องการหารตามหลจัก Brain-based Learning:BBL ของนจักเรรียนชจักั้น
3
ประถมศศึกษาปปีทรีรื่3
4 การพจัฒนาสรรื่อมจัลตวิมรีเดรียทางการศศึกษา เรรรื่อง องคร์ประกอบของเซลลร์สวิรื่งมรีชรีววิต ชจักั้นมจัธยมศศึกษาปปีทรีรื่ 1
การพจัฒนาสรรื่อการเรรียนกานสอนมจัลตวิมรีเดรีย เรรรื่อง การนจับเลข ทรีรื่สอดคลรู้องกจับแนวทางการจจัดการเรรียนรรรู้
5
แบบสมองเปป็นฐาน
6 บทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอน เรรรื่องอาหารหลจัก 5 หมรส่ สคาหรจับนจักเรรียนชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 3
8 บทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอนเรรรื่อง พธทธประวจัตวิ
9 การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์มจัลตวิมรีเดรีย เรรรื่อง รรปรส่าง รรปทรง ในธรรมชาตวิและสวิรื่งแวดลรู้อม
10 การพจัฒนาระบบบรวิการนจักเรรียน โรงเรรียนแชแลพวิทยานธสรณร์
การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอนตามแนวควิดของกาเยส่ กลธส่มสาระการเรรียนรรรู้ภาษาไทย เรรรื่อง
11
มาตราตจัวสะกด สคาหรจับนจักเรรียนชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 4
การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอนเพรรื่อจจัดการเรรียนรรรู้ทรีรื่สอดคลรู้องกจับการทคางานของสมอง
12
(Brain-Based Learning: BBL) เรรรื่อง การบวกลบเลขไมส่เกวินสองหลจัก ชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 2
13 สรรื่อมจัลตวิมรีเดรีย เรรรื่องการแปรงฟปันอยส่างถรกววิธรี
สรรื่อมจัลตวิมรีเดรียเพรรื่อพจัฒนาทจักษะทางการสรรื่อสารเรรรื่อง "สนทนาพาเพลวิน" กลธส่มสาระภาษาตส่างประเทศ
14
สคาหรจับนจักเรรียนชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่4

18

การสรรู้างบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอน การจจัดการเรรียนรรรู้ทรีรื่สอดคลรู้องกจับพจัฒนาการทางสมอง (BBL :
ชจัชกรณร์ กส่านพรมมา
Brain-based Learning) เรรรื่อง การครณ กลธส่มสาระการเรรียนรรรู้คณวิตศาสตรร์ ชจันประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 5

19 การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอน เรรรื่อง ระบบภายในรส่างกาย ชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 6
นายธนพล ฝปัฝั่งซรู้ายนพกธล
20 การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอน เรรรื่อง เงวิน ชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 2
นายอนธรจักษร์ จจันทสอน
การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอนแบบออนไลนร์ เรรรื่อง ประวจัตวิศาสตรร์ไทย ชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่
21
นายประณพ บธณประเสรวิฐ
3

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

สรธปโครงงานนจักศศึกษาชจักั้นปปีทรีรื่ 4 สาขาววิชาคอมพวิวเตอรร์ศศึกษา ปปีการศศึกษา 2558
ททท ชชทอเรชทอง

1

3 การพจัฒนาสรรื่อการสอนชธด Amazing Word เรรรื่องคคาศจัพทร์ภาษาอจังกฤษชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 6
สรรื่อการเรรียนการสอนมจัลตวิมรีเดรีย เรรรื่องการครณเลข 2 หลจัก ตามหลจัก BBL สคาหรจับนจักเรรียนชจักั้น
4
ประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 4
สรรื่อมจัลตวิมรีเดรียเพรรื่อสส่งเสรวิมการอส่านววิชาภาษาไทยเรรรื่องมาตราตจัวสะกดไมส่ตรงตามมาตราสคาหรจับ
5
นจักเรรียนชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรี3
6 สรรื่อการเรรียนการสอนมจัลตวิมรีเดรีย เรรรื่อง อวินเทอรร์เนน็ตเบรกั้องตรู้น
7 สรรื่อการเรรียนการสอนมจัลตวิมรีเดรีย เรรรื่อง การชจัรื่ง ตามหลจัง BBL
สรรื่อการเรรียนการสอนมจัลตวิมรีเดรีย เรรรื่องการบวกเลขจคานวน 0-9 ตามหลจัก Brain Based Leaning
8
ของนจักเรรียนชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 1
9 คอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอน เรรรื่อง ชนวิดและหนรู้าทรีรื่ของคคา
10 การพจัฒนาบทเรรียนบนเวน็บ เรรรื่อง ตะลธยขรู้อสอบครรผรรู้ชส่วย
11 บทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอน เรรรื่อง โครงสรรู้างเเละการสรบพจันธธร์ของพรชดอก
12 การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอน เรรรื่อง ขรู้อมรลนส่ารรรู้โดยใชรู้หลจักการของ Addie Model

14
15
16
17
18

ชชทอและนามสกรุล
(คนททท 2)

หห้อง

นางสาวนวิภาพร เคนศรรี

4/22 ดร.คณวิศร จรีกั้กระโทก

วรีรยธทธ ราชบจัญดวิษฎร์
นางสาวสธวรรียร์ ศรรีบธตร

ววิไล มรลตวิวะยะลาด
นางสาวอนธชธวิดา เหลส่ามา

4/22 ดร.คณวิศร จรีกั้กระโทก
4/22 ดร.คณวิศร จรีกั้กระโทก

อ.มานะ โสภา

นางสาวสธพรรณรี หงษร์ภรมรี

นางสาวศธภลจักษณร์ จตธเรศ

4/22 อ.นวิพล สจังสธทธวิ

อ.มานะ โสภา

นางสาว สธรารจักษร์ ธรรมววิฐาน
นางสาวนจันทวิกานตร์ วส่องไว
ชฎาพร นจันทะนรี

นาย กวิตตวิชจัย บจัวศรรี
นางสาวกนกวรรณ โสดาคคาแสน
จวิตฤดรี ครองยธทธ

4/22 อ.สธทธวิกานตร์ บส่อจจักรพจันธร์
4/22 อาจารยร์ไพศาล ดาแรส่
4/22 อ.นวิพล สจังสธทธวิ

นางสาวเกษราพร แกรู้วพรม
นางสาว สายใจ สธพรรณพยจัคฆร์
นางสาวธจัญลจักษณร์ อธทธมพร

นางสาวอรวรรณ ภรพลผจัน
นางสาว เนตรชนก พลโท
นางสาวทวิพพญาณร์ ศวิรวิประเสรวิฐ

4/22 อ.นวิพล สจังสธทธวิ
4/22 ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ
4/22 อาจารยร์ไพศาล ดาแรส่

นางสาวสธพจัตรา ทองคคา

นางสาวสธววินจันทร์ ศรรีจธมพล

4/22 ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

นายณจัฐวธฒวิ สธทธวิ

นายจคาพร มรลตวิวะยะลาด

4/22 ดร.คณวิศร จรีกั้กระโทก

นางสาวชส่อผกา แกรู้วจจันดา
นายทศพล ญวนแปลง

4/22 อ.สธทธวิกานตร์ บส่อจจักรพจันธร์
4/22 ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

-

4/22 ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

นางสาวดวงฤทจัย ดวงเกตธ

4/22 อาจารยร์ไพศาล ดาแรส่

นายกวิตตวิพงษร์ ทธมโยมา

4/22 อาจารยร์ไพศาล ดาแรส่

นางสาวสธภจัค ชจัยบจัณฑวิต

4/22 อ.สธทธวิกานตร์ บส่อจจักรพจันธร์

การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอน เรรรื่อง คคาศจัพทร์ภาษาอจังกฤษสคาหรจับนจักเรรียนชจักั้นประถม
ศศึกษาปปีทรีรื่ 4
นายหยก เอกกธล

2 สรรื่อสส่งเสรวิมการเรรียนรรรู้มจัลตวิมรีเดรียCAI เรรรื่อง ประวจัตวิศาสนาพธทธ ศรีลธรรม และ จรวิยธรรม

13

ชชทอและนามสกรุล
(คนททท 1)

สรรื่อการเรรียนการสอนแบบมจัลตวิมรีเดรีย เรรรื่อง เครรรื่องดนตรรีไทย กลธส่มสาระการเรรียนรรรู้ววิชาดนตรรี
นาฏศวิลปป์ ชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 5
นายกธศล พวิมพร์วจัน
การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอน เรรรื่องคอมพวิวเตอรร์นส่ารรรู้
นายเจษฎา เสนหอม
การสรรู้างบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอน เรรรื่อง การแกรู้โจทยร์ปปัญหาคณวิตศาสตรร์ชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่
5
นางสาวอจักษรจจัญ ขวิมนอก
การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอน เรรรื่อง เรรรื่อง การสรรู้างงานดรู้วยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2013
นางสาวณจัฐฐา กวนหลวง
การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอน เรรรื่อง หนรู้าทรีรื่และสส่วนประกอบของพรช สคาหรจับนจักเรรียน
ชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 4
นายจตธรพล ชานจันโท
การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์มจัลตวิมรีเดรียเรรรื่องความสจัมพจันธร์ระหวส่างรรปเรขาคณวิตสองมวิตวิและสาม
มวิตวิ ชจักั้นมจัธยมศศึกษาปปีทรีรื่1
นายขจรศจักดวิดิ์ แพงจจันทรร์

อาจายย์ททปรรึกษา

กรรมการ

อ.นวิพล สจังสธทธวิ

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

อ.นวิพล สจังสธทธวิ
ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ
อ.มานะ โสภา

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ
อ.นวิพล สจังสธทธวิ
อ.นวิพล สจังสธทธวิ
อ.มานะ โสภา

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ
ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ
อ.มานะ โสภา

อ.นวิพล สจังสธทธวิ
อ.นวิพล สจังสธทธวิ
อ.มานะ โสภา

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

19

การพจัฒนาสรรื่อคอมพวิวเตอรร์มจัลตวิมรีเดรีย เรรรื่องประสมคคา กลธส่มสาระการเรรียนรรรู้ ววิชาภาษาไทย เหมาะ
สมสคาหรจับนจักเรรียนชส่วงชจักั้นทรีรื่ 1 ชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 2

20 การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอน เรรรื่องการละเลส่นพรกั้นบรู้านอรีสา
21

การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอนมจัลตวิมรีเดรีย เรรรื่อง ภาษามหาสนธก กลธส่มสาระการเรรียนรรรู้
ภาษาอจังกฤษ สคาหรจับนจักเรรียนชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 1

22 การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอน
24

การจจัดกวิจกรรมคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอน ในหมวดภาษาไทย - อจังกฤษ เรรอรื่ ง ภาษานส่ารรรู้ ทรีรื่มรีผลตส่อ
ความสามารถทางดรู้านสตวิปปัญญาสคาหรจับเดน็กปฐมวจัย

อ.นวิพล สจังสธทธวิ
นายนจัฐวธฒวิ อธตมะยาน
นาย ทนงศจักดวิดิ์ ชนะกธล

นางสาวภจัทราภรณร์ เนรรื่องสธมาลยร์
นาย ปรวิญญา เขตควิรรี

4/22 ดร.คณวิศร จรีกั้กระโทก
4/22 อ.สธทธวิกานตร์ บส่อจจักรพจันธร์

นายสธรสวิทธวิดิ์ แสงภจักดวิดิ์
ปรวิญญา เขตควิรรี

นายจจักรรี ศรรีกมล
ทนงศจักดวิดิ์ ชนะกธล

4/22 ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ
4/22 อ.สธทธวิกานตร์ บส่อจจักรพจันธร์

อ.มานะ โสภา

นายญาณพล สมสนธก
นางสาวอารวิสา ศรรีประเสรวิฐ

นางสาวพจัชราภรณร์ อธณาศรรี
นางสาวกนกวรรณ อธณาพรหม

4/22 อ.สธทธวิกานตร์ บส่อจจักรพจันธร์
4/22 อาจารยร์ไพศาล ดาแรส่

อ.มานะ โสภา

นวิตยา พละคธณ

4/22 อ.นวิพล สจังสธทธวิ

อ.มานะ โสภา

25 การพจัฒนาสรรื่อคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอน เรรรื่อง My Home
การพจัฒนาสรรื่อการเรรียนการสอนมจัลตวิมรีเดรีย เรรรื่อง การบวกและการลบจคานวนผลลจัพธร์และตจัวตจักั้งไมส่
26
เกวิน 1,000 Brain Based Learning :BBL
สธภาภรณร์ ทองอส่อน
27

การ พจัฒนาสรรื่อการเรรียนการสอนมจัลตวิมรีเดรีย โดยใชรู้ทฤษฏรีสมองเปป็นฐาน (Brain Based
Learning : BBL) เรรรื่อง รส่างกายของเรา ววิชาสธขศศึกษาและพลศศึกษา ชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่6

28

พจัฒนาสรรื่อการเรรียนการสอนมจัลตวิมรีเดรีย เรรรื่องรส่างกายของเรา โดยใชรู้ทฤษฏรีสมองเปป็นฐาน (Brain
Based Learning : BBL)

29

การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอนเรรรื่องmy bodyรส่างกายของฉจันกลธส่มสาระการเรรียนรรรู้
ภาษาตส่างประเทศสคาหรจับนจักเรรียนชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 4

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

อ.นวิพล สจังสธทธวิ

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ

อ.นวิพล สจังสธทธวิ
นางสาวทวิพวจัลยร์ ดวงแกรู้ว

นางสาวสธจวิตรา พลเดช

4/22 ดร.คณวิศร จรีกั้กระโทก

นางสาวสธจวิตรา พลเดช

นางสาวทวิพวจัลยร์ ดวงแกรู้ว

4/22 ดร.คณวิศร จรีกั้กระโทก

นางสาวศวิรวิประภา มจัรื่นกธล
นายวรานนทร์. ศรรีอธตมร์
นายอภวิสวิทธวิดิ์ วรรณภา
นางสาวเกศกนก ศรรีสธวงคร์

นางสาวนวิชนจันทร์ โสภาหอม
นายสถวิตยร์. สอนเชรียงคคา
นายพนมศวิลปป์ ปปัญจาวงษร์
นางสาวปารวิฉจัตร ขจันดรี

4/22
4/22
4/22
4/22

นางสาวสธรารจักษร์ ธรรมววิฐาน

4/22 อ.สธทธวิกานตร์ บส่อจจักรพจันธร์

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ
อ.นวิพล สจังสธทธวิ

30 สรรื่อสส่งเสรวิมและเตรรียมความพรรู้อม เรรรื่องขรู้อมรลสารสนเทศ
31 สรอรื่ การเรรียนการสอนแบบมจัลตวิมรีเดรีย เรรรื่อง ชนวิดคคาของภาษาไทย
32 การพจัฒนาบทเรรียนคอมพวิวเตอรร์ชส่วยสอน เรรรื่อง คคาศจัพทร์นส่ารรรู้
การสรรู้างสรรื่อมจัลตวิมวิเดรียเพรรื่อสส่งเสรวิมการอส่าน ววิชาภาษาไทย เรรรื่อง มาตราตจัวสะกดสคาหรจับนจักเรรียน
33
ชจักั้นประถมศศึกษาปปีทรีรื่ 3
นายกวิตตวิชจัย บจัวศรรี

อ.สธทธวิกานตร์ บส่อจจักรพจันธร์
อาจารยร์ไพศาล ดาแรส่
อ.สธทธวิกานตร์ บส่อจจักรพจันธร์
อ.มานะ โสภา

อ.มานะ โสภา

ดร.ปปิยสธดา ตจันเลวิศ
อ.นวิพล สจังสธทธวิ
อ.มานะ โสภา

