
สรุปรวมผลงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนครู 
(คน) 

ส่งงานวิจัย 
(คน) 

พนักงานราชการ/ 
อัตราจ้าง (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

1 ศิลปะ 6 6 - 100 
2 ภาษาต่างประเทศ 11 11 1 100 
3 ภาษาไทย 12 12 - 100 
4 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 6 - 100 
5 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
12 12 3 100 

6 คณิตศาสตร์ 19 19 - 100 
7 วิทยาศาสตร์ 23 23 - 100 
8 สังคมศึกษาศาสนา

วัฒนธรรม 
12 12 1 100 

รวมทั้งสิ้น 101 101 5 100 
 

 
 
ผลงานวิจัย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     

กลุ่มสาระฯ ชื่อ-สกุล ชือ่เรื่องวิจัย 
ศิลปะ นางพัชรี  รจนัย 1. การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านโน้ตดนตรีไทยส่งผลต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรี

ไทย “ขลุ่ยเพียงออ”  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ศ22101  ม.2/4) 

นายเมธาวี  สิงห์นาค 2. การพัฒนาความสามารถในการเขียนผังแสดงล าดับเหตุการณ์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องวิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย โดยการสอนด้วยเทคนิคการ
เขียนแผนผังแสดงล าดับเหตุการณ์ 1/2559 
( ศ 32101  ม. 5/6) 

นางวาสิฏฐี  ตาดทอง 3. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องระบ าศรีพฤทเธศวร กลุ่มสาระกาเรียนรู้ศิลปะ 
(สาระหลักสูตร) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยแบบผสานวิธี ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

นายยศสรัล  มลัยไธสง 4. การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ศ21101  
ม.1/6) 

นายอภิชาต  เนตร
จันทร์ 

5. การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6) 

นายภูมินทร์  สุวรรณ
ศร ี

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา
โมเดลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (ศ22101  ม. 2) 

จ านวนครู 6 คน         งานวจิัย  6 เรื่อง         คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 



ผลงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       
กลุ่มสาระฯ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องวิจัย 

ภาษาต่างประเทศ นางดวงเพ็ญ  มีบุญ 1. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนก าแพง ปีการศึกษา 2559 โดยใช้แบบฝึกการอ่านแบบประสมค า  (อ 
23101    ม.3) 

นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร์ 2. การศึกษาปัญหาความคงทนในการจ าค าศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัส อ21101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 

นางสาวณัฏฐทิกานต์  
แก้วภักดี 

3. เจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีม่ีต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ 33201  ม. 6) 

นางอรุณรัตน์  ศรี
สมุทร 

4. เจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
(อ22101ม. 1) 

นางกชพรรณ  มีสิทธิ์ 5. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึก วิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติม (อ31201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นางสาวณัฐญา  ศรี
เมือง 

6. การแก้ปัญหาการผันเสียงวรรณยุกต์ในเสียงสัทอักษรพินอินภาษาจีน โดย
ใช้แบบฝึกในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 รายวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 
2559 

นางสาวพิมพิไล  ฤกษ์
ใหญ ่

7. การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึก
อ่าน (อ22101  ม. 2) 

นางอัจฉราวรรณ  คง
คูณ 

8. รายงานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนพัฒนาการ
เรียนรู้ เรื่อง Environments ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนก าแพง 

นางชัญภัทร  ศุภวัชระ
สาร 

9. การพัฒนาทักษะอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้ทักษะการอ่าน
จับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   (อ32101    ม.5) 

นางเพชรี  โสดา 10. การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  โดยใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับสภาพ
ภูมิอากาศส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559  (ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม) 

 นางสุชัญญา  เตียว
พานิชกิจ 

11. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้
เทคนิค 4 MAT เรื่อง AEC : Asean  Economics Community ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นายคุณาวุฒิ  ล้าน
จันทร์ 

12. การสร้างผลิตภัณฑ์ไม่จากขยะรีไซเคิลกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสู่โรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero  Waste School) 

จ านวนครู 12 คน         งานวิจัย  12 เรื่อง         คิดเป็นร้อยละ 100 
ครูอัตราจ้าง นางสาววิจิตรา  เทียม

ใส 
2. การอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาจีนกลางในระบบพินอินของนักเรียนปีที่ 
1/1 รายวิชาภาษาจีน  
ปีการศึกษา 2559 

 
 
 



ผลงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     
กลุ่มสาระฯ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องวิจัย 
ภาษาไทย นางสมพร  นวลรักษา 1. การสอนวิชวภาษาไทยพ้ืนฐาน เรื่องการใช้ประโยคในภาษาไทยโดยใช้แบบฝึก

ทักษะ ส าหรับนัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ท22101) 

นางสมพร  กสิพันธ์ 2. การสอนซ่อมเสรอมวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ โดย
ใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ท22101) 

นายทวีศักดิ์  หงษ์ศิลา 3. การศึกษาสาเหตุและปัญหาที่ท าให้นักเรียนไม่สนใจเรียนวิชาภาษาไทย เพื่อ
เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระดับชั้น ม.6/1-6/3 โรงเรียนก าแพง ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

นางสาวเพ็ญแข  ค า
นันต์ 

4. การสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานเรื่องการเขียนเรียงความ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   (ท32101)    

นางอุบลวรรณ  พวง
อก 

5. พัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้ าโดยแบบฝึกการอ่านที่มีตัว ร,ล,ว ควบกล้ า 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  (ท 23101) 

นางจุฑามาศ  ศรีผ่อง 6. ไตรยางค์และการผันอักษร โดยเทคนิควิธีวิธีสอนแบบสาธิต ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  
(ท21101) 

น.ส.ดานุวัลย์  ชุณ
หวงศ์สนิท 

7. รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการใช้ห้องสมุด ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

นางสาวนันทิยา  จิตตะ
โคตร ์

8. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะห
มังกุหนิงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วย
ตนเอง (ภาษาไทย ม. 4) 

นางณัฐาพร  มูลมี 9. การพัฒนาชุดกาเรียนด้วยตนเองวิชาภาษาไทยเรื่อง การสร้างค าซ้อน ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ท 21101  ม. 1) 

ภาษาไทย นางสาวสุวรรณี   แก้ว
บัวเคน 

10. การวิจัยพัฒนาการอ่านวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9  (ท31203  ม.
4/7-9) 

นางสาวธิดาเทพ  ลา
ยันต์ 

11. รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค าพ้ืนบานภาษาไทย โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 

นางสาวอุไรวรรณ  
ช านิกุล 

12. การพัฒนาทักษะการแจกลูกสะกดค าด้วยสระโอะและสระโอโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการสะกดค า ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (ท22101   ม. 2) 

จ านวนครู  12   คน         งานวิจัย  12  เรื่อง         คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         
กลุ่มสาระฯ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องวิจัย 
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

นายประสพ  รัตรีพันธ์ 1. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาสาเหตุที่นักเรียนไม่สนใจเรียนวิชา
พลศึกษา (กิจกรรมเข้าจังหวะ) พ33101 ของนักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนก าแพง
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

นายสถิต  พงษาปาน 2. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาสาเหตุที่นักเรียนไม่สนใจเรียนวิชา
พลศึกษา (แฮนด์บอล) พ22101 ของนักเรียนชั้น ม. 2 โรงเรียนก าแพงอุทุมพร
พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

นางจารุณี  ศรีฤทธิ
ประดิษฐ์ 

3. การศึกษาทักษะทางการเล่นกีฬาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (พ
22103) 

นายสุรวุฒิ  มีบุญ 4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 (แนะแนว) 

นายวัฒนา  ศรีจักร 5. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อนกับวิธีการสอนแบบ
ปกติ  (พ23101) 

นายปารณี  บุญ
ประเสริฐ 

6. รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
(พ22103) 

จ านวนครู  6  คน         งานวิจัย  6  เรื่อง         คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ผลงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระฯ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องวิจัย 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

นางสาวจ าเรียง  ทอง
ไหม 

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้ชุด
กิจกรรมเรื่อง เลี้ยงสัตว์ไว้ได้ประโยชน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 วิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี รหัส ง22101  

นางสาวจารุพร  พิมพา 2. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหาการเข้าเรียนสายของนักเรียน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 วิชาการโปรแกรมเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1/2559 (ง
20203) 

นายราเชนทร์  พะวงษ์ 3. วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-B00k เรื่องความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายและการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6  (ง30250  ม.6/2) 

นางศุภานัน  บ ารุงธน
รัชต์ 

4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ รายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (ง20201) 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  
อรรคบุตร 

5. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ รายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 (ง30241) 

นางอนัญญา  หลาว
ทอง 

6. การแก้ไขพฤติกรรมการไม่ให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม รายวิชาการงาน
พ้ืนฐานอาชีพ  
ง23101 มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ง23101) 

นางกษมณฑ์  แสงสิทธิ
กุลชัย 

7. งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการท าขนมถ้วยโบราณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ง
21101) 



กลุ่มสาระฯ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องวิจัย 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

นายวิสุทธิ์  มีปิด 9.งานวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  (ง31101) 

นายตรีญรัตน์  สิมมา 8. วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนก าแพงในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน  

นายสมยศ  พิมณุวงค์ 10. วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหาการท างานกลุ่มของนักเรียน (ง30252) 
นางสาวกนิษฐา  โนน
สูง 

11. วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก เรื่องการใช้โปรแกรม Corel Video Studio ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5/3  (ง30203) 

จ านวนครู  12  คน         งานวิจัย  11  เรื่อง         คิดเป็นร้อยละ 93.33 
ครูอัตราจ้าง นายขันติ  เสาร์ปรัชญา 12. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ รายวิชา 

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 

นายเกษมศักดิ์  ศิลา
โชต ิ

13. วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ โดย
ใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การใช้เครื่องมือช่างในงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ง33101) 

นางสาวพัชรินทร์  มาก
มูล 

14. วิจัยในชั้นเรียน เรื่องกรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก เรื่องการใช้งานโปรแกรม Corel Video Studio ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5  (ง30203) 

 
ผลงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        

กลุ่มสาระฯ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องวิจัย 
คณิตศาสตร ์ นางสาวชนนิกานต์  

เชื้อทอง 
1. งานวิจัยในชั้นเรียน การสอนซ่อมเสริม เรื่องการบวก การลบพหุนามการคูณ
และการหารพหุนาม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ  
(ค22101) 

นางสาวรุ่งรัตน์   ใจ
เต็ม 

2. การสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเรื่อง ล าดับและอนุกรม โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ค32101) 

นางปาริสา  อร่ามเรือง 3. การพัฒนาชุดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5  (ค32201) 

นางไพรวัลย์  นิลโชติ 4. การสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม เรื่อง การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว 
โดยใช้ทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ค31201) 

นางกัลยา  ชนะบุตร 5. การสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซต โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ค31101) 

นางกฤษณา  คุณมาศ 6. การสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องการวัดต าแหน่งที่ของข้อมูล 
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ค33201) 

นางโรจนา  บุญเรือง 7. การสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องการเปรียบเทียบจ านวนเต็ม 
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ค21101) 

                    



ผลงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์       
กลุ่มสาระฯ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องวิจัย 
คณิตศาสตร ์ นางสาวนลินี  พานะ

รมย์ 
11. การสอนซ่อมเสริมรายวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม เรื่อง การวัดต าแหน่งที่ของ
ข้อมูล โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8  
(ค33201) 

นางสาวสุดาวรรณ  
กันทะมา 

12. งานวิจัยในชั้นเรียน การสอนซ่อมเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่อง 
โจทย์ปัญหาอนุกรมเลขคณิต โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 (ค33201) 

นางสุมาลี  วงศ์เลิศ 8. การสอนซ่อมเสริมวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง จ านวนเต็ม โดยใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ค21101) 

นางสาวสมหมาย  ศรี
สมพร 

9. การสอนซ่อมเสริมวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง สัดส่วน โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ค21101) 

นางสาวประไพรัตน์  
บุญไทย 

10. งานวิจัยในชั้นเรียน การสอนซ่อมเสริม เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล ส าหรับ
นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ (ค33201) 

นางสาวกนกวรรณ  
พิมพ์วัน 

13. งานวิจัยในชั้นเรียน การสอนซ่อมเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม เรื่อง 
เศษส่วนพหุนาม โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ค
23203) 

นางอรพิน  ไชยสินธ์ 14. งานวิจัยในชั้นเรียน การสอนซ่อมเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม เรื่อง 
เศษส่วนพหุนาม โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ค
23203) 

นางทิพวรรณ  เกียรติ
เจริญเสรี 

15. การสอนซ่อมเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่อง การวัด โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ค22101) 

นางธันยมัย  มลัยไธสง 16.การสอนซ่อมเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่อง จ านวนสมาชิกของเซต
จ ากัด โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (ค
31101) 

นางสาวณฐพร  ศรี
บูรณ์ 

17. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  
(ค33201) 

นางอุมาภรณ์  เชื้อนัก 18. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง กราฟ
และความสัมพันธ์เชิงเส้น โดย การจัดการเรียนการสอนแบบ “STAD” 

นางสุดารัตน์  พิมณุ
วงศ์ 

19. การสอนซ่อมเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม เรื่อง กฎของโคไซน์และไซน์  
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  (ค32201) 

จ านวนครู  19  คน         งานวิจัย  19  เรื่อง         คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 



ผลงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์              
กลุ่มสาระฯ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องวิจัย 
วิทยาศาสตร์ นางสาวพันธ์เครือ  

เจริญ 
1. การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องโครงสร้าง DNA วิชาชีววิทยากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนก าแพง 
อ าเภออุทุมพรพิสัย  
จังหวัดศรีสะเกษ 

นางรัชนีกร  
ปุณณาวรรณ์ 

2. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
เรื่องสารชีวโมเลกุล 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  (ว32101) 

นางอรุณ  อ้ึงไชยพร 3. วิจัยในชั้นเรียนเรื่องนักเรียนขาดทักษะในการจ าแนกใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นางภฤดา  เลียบสูง
เนิน 

4. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ว21101) 

นายกวีศิลป์  เพชรนาม 5. รายงานการวิเคราะห์ผลการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการ
สังเคราะห์โปรตีน รหัสวิชา ว30244 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    (ว
30244) 

นายนาวิกรี  ศรีนามะ 6. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความตึงผิว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาค
เรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2559   (ว32203) 

นางนงลักษณ์  สีหา
บุตร 

7. การพัฒนาชุดการสอนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) วิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องร่างกายของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (ว22101) 

นายธนกฤต  ศรีทัศน์ 8. การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 22101 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ 
STAD เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิทยาศาสตร์ นายไพบูลย์  สนเทห์ 9. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการเขียนสูตรและเรียกชื่อ
สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่อะตอมแสดงสมบัติเฉพาะ รายวิชาเคมี รหัสวิชา ว
33225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นายสิทธิชัย  สีราช 10. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นและสมบัติของคลื่น 
โดยใช้สื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

นายสมคิด  แสงอรุณ 11. รายงานการวิจัยคุณลักษณะของครูที่ปรึกษาท่ีพึงประสงค์  8 ด้าน (ว23101) 
นายวิทธิพงษ์  วันทา 12. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระฟิสิกส์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนก าแพง ปีการศึกษา 2559 
นางธาริณี  สิทธิ 13. การพัฒนาชุดการเรียนตามกระบวนการ 5Es เรื่องพันธะโคเวเลนต์ รายวิชา

เคมีเพ่ิมเติม 
นายสุรเดช  สิงห์โท 14. การใช้ชุดการเรียน เรื่อง สารและสมบัติของสาร (ว21101  ม. 1) 
นางปุณยนุช  พิมพา
นราทร 

15. การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  (ว32213   ม. 5) 

นางสาวธีราพร  ค า
โสภา 

16. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้
เทคนิคโพลยา เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง 



ผลงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                  
กลุ่มสาระฯ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องวิจัย 
วิทยาศาสตร์ นางธัญทิพย์  คล่องตา 21. การพัฒนาการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชา

วิทยาศาสตร์ เรื่อง การค านวณหาพลังงานไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(ว23101) 

นางสุวรรณี  กระจาย 22. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง การ
สังเคราะห์ด้วยแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ว32223) 

นางสมบูรณ์  ศรีเมือง 17. รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการท างานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 วิชาวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
(IS) 

นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร 18. การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส  (ว332213 ,ม. 5) 
นางสาวจตุรพร  พันธ์
งาม 

19. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสนามของแรง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนก าแพง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 28 

นางสาวศิริรรัตน์  กาล
พฤกษ์ 

23. การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนก าแพง จังหวัดศรีสะเกษ 

นายบัญชา  พิมพ์สังกุล 24. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง งาน
และพลังงาน  
(ว30201) 

จ านวนครู  23  คน         งานวิจัย  23  เรื่อง         คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
ผลงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม           

กลุ่มสาระฯ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องวิจัย 
สังคมศึกษา นางสาวรุ้งลาวัลย์  

พัฒนาจริยา 
1. วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนก าแพง 

นายสุริยศักดิ์  ขันนา
เลา 

2. วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ของนักเรียน หน่วยที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นายเดชา  นวลรักษา 3. การสอนวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐานเรื่องพุทธประวัติ โดยใช้สื่อ CAI ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 

นายชัยวัฒน์  พรหมลี 4. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนซ่อมเสริมเรื่อง มารยาทชาวพุทธ โดยใช้
ทักษะการคิด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนก าแพง อ าเภอ
อุทุมพรพิสัย 

นางสาวลินดา  หนอง
ยาง 

5. วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการสรุปองค์ความรู้ เรื่อง อาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทยด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ (ส 23103) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 



ผลงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      
กลุ่มสาระฯ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องวิจัย 
สังคมศึกษา นายนิติศาสตร์  

ส าราญ 
10. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนซ่อมเสริม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
แบบฝึกทกัษะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 

 นายสมศรี  ปราศจาก 11. วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนซ่อมเสริมอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 
 นายเด็ดดวง  ก้อนทอง 12. วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง โลกของเรา (ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ทวีป
เอเชีย) 

 นางสาวปณิตา  พันธ
สีมา 

6. รายงานการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 นายชยพล  จันทร์แจ้ง 7. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนซ่อมเสริม เรื่อง การนับและการเทียบศักราช 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 

 นางสาววริศรา  พรหม
คุณ 

8. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการสอนซ่อมเสริมเรื่อง กฎหมายน่ารู้ โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการคิด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 

 นายโกสัลล์  จุลเหลา 9. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ส ารวจบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จ านวนครู  12 คน         งานวิจัย  12  เรื่อง         คิดเป็นร้อยละ 100 

ครูอัตราจ้าง 
 

นางสาวจับจิต  พิมพร 1. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสอนซ่อมเสริม เรื่อง การนับและการเทียบศักราช 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 

 
 
 


