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ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2557  

กลุ่มที ่ รายชื่อนิสิต 
อาจารย์ท่ี 
ปรึกษา 

ชื่อเร่ือง งานวิจัย 

1 นางสาวน ้าฝน บุตรเนียร 54102010808 
นางสาวณัฐติกา เจรญิศิร ิ54102011258 
นางสาววริษฐา สมเจรญิ 54102011267 

 ผศ.ดร.น ้าฝน คูเจริญไพศาล การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง มลพิษ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส้าหรับนักเรียนระดับชั น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

2 นางสาวชมพูนุท ศิยะพงษ ์54102011257 
นางสาวอภิชญา เดชชาย 54102011269 
นางสาวอารีวรรณ เข้มขัน 54102011270 

ผศ.ดร.น ้าฝน คเูจรญิไพศาล การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาตสิา้หรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปี
ที ่3 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นที่ ต.อู่ทอง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบรุ ี

3 นางสาวนันทรัตน์ ดเุหว่า 54102010547  
นางสาวปริศนา ทีระฆัง 54102010549 
นางสาวคณสันันท์ นามวงษ ์54102011255 

ผศ.ดร.น ้าฝน คเูจรญิไพศาล 
ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี  
(อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ส้าหรับนักเรียน
ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 

4 นางสาว กิ่งแก้ว แก้วทิพย์  54102010532 
นางสาว คุณัญญา นงค์นวล  54102010537 
นางสาว ปิยลักษณ์ หะรติวัน 54102010550 

ผศ.ดร.น ้าฝน คเูจรญิไพศาล การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปน ้ายางพารา ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตร ์(STEM) ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

5 นางสาวสิรริัตน ์ภูจ่าพล 54102010559 
นางสาวเบญญาดา สุทธิ 54102010815 
นางสาวพลอยไพลิน นาโพธิ์ตอง 54102010931 

ผศ.ดร.น ้าฝน คเูจรญิไพศาล การพัฒนาคู่มือการใช้อุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ส้าหรับนกัเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 5 

6 นายสุเมธ ไทยกลาง 54102010563  
นายปณิธาน พิมพ์หน ู54102011809 
นายศรณัย ูเมืองกระจ่าง 54102011268 

ผศ.ดร.น ้าฝน คเูจรญิไพศาล การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่เพ่ือฝึกทักษะกระบวน การทาง
วิทยาศาสตร์ขั นพื นฐานส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

7 นางสาวชุติกาญจน ์ทักโลวา 54102010540 
นางสาววิราภสัร โกฏิรักษ ์54102010558 

อ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก 
อ.ดร. อัคริน บุญสมบตัิ (ที่ปรกึษารว่ม) 

การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์เรื่องไฟฟ้าเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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นายวรรณชัย นรสาร 54102011266 
8 นางสาวเรณู มาละออง 54102010015 

นางสาวจีราวรรณ ศรีอริยานนท์ 54102010538 
นางสาวภัทราวด ีรอดแสวง 54102010553 

อ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก 
อ.ดร. อัคริน บุญสมบตั ิ
 (ที่ปรึกษารว่ม) 

การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ ส้าหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

9 นายณัฐพงษ ์อนุสนธิ ์54102010543 
นางสาวอรนุช บุษบงก ์54102010566 
นางสาวสุรรีัตน ์จันทะวัน 54102010816 

อ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก 
อ.ดร. อัคริน บุญสมบตั ิ
 (ที่ปรึกษารว่ม) 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ส้าหรับนักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

10 นางสาวชุติภรณ ์ทัศนกิจ 54102010806 
นางสาวปัทมวรรณ บุญศรี 54102010810 
นางสาวฉัตรพร นานคงแนบ 54102011256 

อ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก 
อ.ดร. อัคริน  บุญสมบัต ิ
 (ที่ปรึกษารว่ม) 

การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงพยุงของของเหลว โดยใช้การบรูณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตร ์(STEM EDUCATION) ส้าหรับนักเรยีน
ชั นประถมศึกษาปีท่ี 5 

11 นางสาวพัชร พัวพิพัฒน์ 54102010551  
นายวิรัตน์ มาสุข 54102010557 
นางสาวจุฑารตัน์ ค้าพูล 54102010805 

อ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก 
อ.ดร. อัคริน บุญสมบตั ิ
 (ที่ปรึกษารว่ม) 

การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ท่ีบูรณาการร่วมกับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั นพื นฐานของ นักเรียน
ชั นประถมศึกษาปี่ท่ี 3 

12 น.ส อุทัยรัตน์ ผาสุก 54102010016 
น.ส สิริวรรณ อ่อนนิ่ม 54102010560 
น.ส อภัสนันท์ นุอิน 54102010565 

อ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก 
อ.ดร. อัคริน บุญสมบตั ิ
 (ที่ปรึกษารว่ม) 

การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ง ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์พื นฐาน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื นฐาน ส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 6 

13 นายสมทบ ศรีคงรักษ ์ 54102010813 
นางสาวกันยารตัน์ ค้าสิทธิ 54102011254 
นางสาวปานขวัญ ต๊ะแก้ว 54102011265 

ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ละลอกน ้า การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ง การประเมินคุณภาพน ้าเบื องตน้ ส้าหรับนักเรียนชั น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

14 นางสาวกนกกร ทองมาศ 54102011253 
นางสาวธีราภัทร ธนโชคดี 54102011261 
นายนิรันดร ปุ่มทอง 54102011262 

ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ละลอกน ้า การสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แก๊สชีวภาพ ส้าหรับนักเรยีนชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

15 นายกฤติพงษ ์โกมลอัศวเหมทร์ 54102010804 
น.ส. เมธาวด ีใหมค้า 54102010811 

ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ละลอกน ้า การสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรข์ั นพื นฐาน  
เรื่อง กระบวนการสังเคราะหด์้วยแสง ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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นาย ธนวุฒ ิมากเจรญิ 54102011260  
16 นายสุทธิพงษ ์ สถาพร 54102010562 

นายวีรพล  ลาภเกิด 54102011051 
นายเดชา  จันทร์น ้าใส 54102011259 

ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ละลอกน ้า การสร้างชุดกิจกรรมฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องฝายส้าหรบัรักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 


