
 

 

 

กลุมบริหาร 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ือเร่ืองงานวิจัยทางการศึกษา 

1 นายธีรวัฒน กฤชเพ็ชร สมรรถนะครูประจําปการศึกษา 2558 โรงเรียนรัตนาธิเบศร  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3          

ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2 นายศศิพงษ แผนผา รายงานผลการวิจัยของบุคลากรประจําปการศึกษา 2558 โรงเรียน

รัตนาธิเบศร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3          

3 นายสุริยะ กองเงิน สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูในโรงเรียนรัตนาธิเบศร  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3          

4 นางวิภา ภูตองใจ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนรัตนาธิเบศร  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3          

5 นายกิตติศักด์ิ เอี่ยมสุเมธ ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการมาสายของนักเรียน 

ประจําปการศึกษา 2558 โรงเรียนรัตนาธิเบศร  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3          

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ลําดับ ช่ือ-สกุล วิจัยในช้ันเรียน วิจัยทางการศึกษา 

1 น.ส.นารีรัตน ศรีสนิท การพัฒนาแบบฝกทักษะการแตง

คําประพันธ กาพยสุรางคนาง 28 

ของนักเรียนช้ัน ม.4/9 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เรื่องการสรางคํา

สําหรับนักเรียนช้ัน ม.2/8 

2 นางจรูญศรี จ้ีเพ็ชร การแกปญหาการเขียนสะกดคํา 

โดยการเขียนตามคําบอก สําหรับ

นักเรียนช้ัน ม.4 

การแกไขพฤติกรรมการเรียน โดย

บริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

สําหรับนักเรียนช้ัน ม. 4 

3 นางกนกวรรณ ตุรงคินานนท แนวทางการสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอนวิชาภาษาไทยท่ีเอื้อ

ตอการสอบ O-net ของนักเรียน

ช้ัน ม.6 

การพัฒนาการอานจับใจความโดย

ใชรูปแบบการอาน SQAR ของ

นักเรียนช้ัน ม.5 ภาคเรียนท่ี 2    

ปการศึกษา 2558 

4 นางเรืองระวี จันทรเอี่ยม การพัฒนาการเขียนสะกดคําโดย

ใชกระบวนการฝกซ้ําย้ําทวน ของ

นักเรียนช้ัน ม.1/5 

การพัฒนาการอานจับใจความ

และเขียนสรุปความโดยใชนิราศ

ของสุนทรภู ของนักเรียนช้ัน ม.1 

5 นางเพชราภรณ มิ่งเมือง การพัฒนาพฤติกรรมการพูดของ

นักเรียนช้ัน ม.3/5 โดยใชนิทาน

คุณธรรม 

การใชแบบฝกการเขียนตามคํา

บอกเลา เพื่อพัฒนาทักษะการ

เขียนสะกดคําของนักเรียนช้ัน ม.3 

6 น.ส.กัลยาณี ถนอมแกว - - 

7 น.ส.จิดาภา อุนสุดแสง การพัฒนาทักษะการเขียนสรุป

ความโดยใชฝงกราฟฟก ของ

นักเรียนช้ัน ม.3 

การพัฒนาแบบทักษะการเขียน

สรุปความจากเพลงไทยรวมสมัย

สําหรับนักเรียนช้ัน ม.3/1 

8 น.ส.เกษณี นาคเกิด ผลการใชเกมปริศนาอักษรไขวใน

การระบุความหมาย คําศัพท คํา

ราชาศัพทสําหรับนักเรียนช้ัน ม.2 

การพัฒนาแบบฝกทักษะ

ภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคํา

ของนักเรียนช้ัน ม.2/4 

9 นายรณชัย ญาติฉิมพลี การพัฒนาทักษะการเขียนสะกด

คํา โดยใชกระบวนการฝกซ้ําย้ํา

ทวนสําหรับนักเรียนช้ัน ม.1/4 

การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

วิเคราะหเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ดานการอานวรรณคดีและ

วรรณกรรมโดยใชนิทานคุณธรรม 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ลําดับ ช่ือ-สกุล วิจัยในช้ันเรียน วิจัยทางการศึกษา 

1 น.ส.วรรณวิภา ฉลาด - - 

2 นางวันเพญ็ พลูสมบัติ - - 

3 นายพนา ครุฑบุตร - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแบบรวมมือโดยใช

เทคนิค STAD กับ 4 MAT ท่ีมีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง

วิทยาศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมวิชาภูมิศาสตร 

สําหรับนักเรียนช้ัน ม.5/3 

4 น.ส.นิตยา ศรีเอม - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่องการสังคายนาพระไตรปฎก 

โดยใชเทคนิคการสอนแบบรวมมือ 

(jigsaw) ช้ัน ม.5/3 

5 นางเพ็ญศรี สุขยืน - - 

6 นางรัตนาภรณ เจริญกิจ - การศึกษาพฤติกรรมการสงงาน

สาระหนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรม

และการดําเนินชีวิตในสังคม 

7 นางผกา สัจจวิเศษ - การทําสังคมมิติเพื่อปรับปรุง

พฤติกรรมนักเรียน 

8 นายรัมม รัตนวิจิตตเวช - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความคิดรวบยอดเรื่อง สาวก 

สาวิกา และศาสนิกชนตัวอยาง 

โดยใชวิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา  

นักเรียนช้ัน ม.4/9 

9 นางจันทนา ฤทธิศาสตร - การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนช้ัน ม.6 โดยใช

กระบวนการกลุม 

10  น.ส.วิมล ทองผิว - การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห

โดยใชรูปแบบการสอนฝงกราฟฟก

วิชาประวัติศาสตรนักเรียนช้ัน ม.3 



กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ-สกุล วิจัยในช้ันเรียน วิจัยทางการศึกษา 

11 น.ส.พรรณทิวา อิ่มมาก - การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

เรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบ

ของนักเรียนช้ัน ม.1/2 

12 นายคณิต บุตรตรา - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาประวัติศาสตรของนักเรียนช้ัน 

ม.2/4 โดยใชแบบฝกทักษะ

ทางการเรียน 

13 นายสุทธิพงษ หมายถูก - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาหนาท่ีพลเมือง ของนักเรียน

ช้ัน ม.4 

14 นายอนุชิต มีศรี - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาการศึกษา

คนควาและสรางองคความรูของ

นักเรียนช้ัน ม.2 โดยใชวิธีการสอน

แบบแกไขปญหาและการสอน

แบบปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ลําดับ ช่ือ-สกุล วิจัยในช้ันเรียน วิจัยทางการศึกษา 

1 นางสาริณี วังธนะรุงโรจน การใชแบบฝกเพิ่มเติมวิชาเคมีท่ีมี

ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนช้ัน ม.6/3 

ผลการใชการจัดการเรียนรูดวย

โครงการวิชาเคมี สําหรับนักเรียน

ช้ัน ม.6 

2 น.ส.พรรณิภา กิจเอก การใชเทคโนโลยี AR 

(Augmented Reality) เพื่อ

แกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตํ่าวิชาเคมี นักเรียนช้ัน ม.4 เรื่อง

ปโตรเลียม 

ส่ืออิเล็กทรอนิกสชวยสอนวิชาเคมี 

นักเรียนช้ัน ม.4 เรื่องสาร        

ชีวโมเลกุล โดยโปรแกรมสรางเกม 

RPG Maker 

3 นายณฐสิน ชํานาญ ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 

(inquiry) ท่ีเนนกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร (ข้ันผสม) เรื่อง

ปฎิกิริยาเคมี นักเรียนช้ัน ม.2 

ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 

(inquiry) ท่ีเนนกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร (ข้ันผสม) เรื่องอัตรา

การเกิดปฎิกิริยาเคมี นักเรียนช้ัน 

ม.5 

4 นางอัจฉรี ไชยนาเคนทร การใชบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียสอนซอมเสริมเพื่อ

แกปญหานักเรียนช้ัน ม.4 ท่ีมีผล

ตอการเรียนตํ่า รายวิชาโลกดารา

ศาสตรอละอวกาศ หนวยโลก

และดวงดาว 

รายงานการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รายวิชา

โลกดาราศาสตรและอวกาศ 

หนวยโลกและการเปล่ียนแปลง 

นักเรียนช้ัน ม.4 

5 นายคณิน นาคะไพบูรณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน นักเรียนช้ัน ม.5/3 รายวิชา

ฟสิกสเรื่องบิตส โดยใชวิดิทัศน

ชวยการสอน 

การศึกษาผลการใชเทคนิค 

“เพื่อนชวยเพื่อน” ในการจัดการ

เรียนการสอนวิชาฟสิกส ว32202 

เรื่องไฟฟาสถิตท่ีมีผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียน

ช้ัน ม. 5 

6 นางอรสา เรืองไรรัตนโรจน การปรับเปล่ียนพฤติกรรมความ

กลาแสดงออกของนักเรียนช้ัน ม.

1/1 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องการพยากรณอากาศของ

นักเรียนช้ัน ม.1 โดยใชวิธีการสอน

แบบรวมมือ  

 



กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ-สกุล วิจัยในช้ันเรียน วิจัยทางการศึกษา 

7 นางเนตรนภิส บานศาลเจา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเรื่องการเปล่ียนแปลงของ

แสงโดยใชการเรียนรูแบบ

สืบเสาะความรูท่ีเนนการใช

คําถาม นักเรียนช้ัน ม.2 

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนการสอนการใช

บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องอาหารและ

สารเสพติดรายวิชาวิทยาศาสตร  

ว32101 นักเรียนช้ัน ม.2 

8 นางกนกศรี นาคะไพบูรณ การศึกษาผลของการใชเทคนิค 

“เพื่อนชวยเพื่อน” ในการจัดการ

เรียนการสอนวิชาฟสิกส ว

321101 เรื่องการเคล่ือนท่ี ท่ีมี

ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนช้ัน ม.4 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนช้ัน ม.4 ท่ีเรียน

รายวิชาฟสิกส ดวยบทเรียนชวย

สอน เรื่องการเคล่ือนท่ีแบบซิม

เปลฮาโมนิกส 

9 นายสุรศักด์ิ เทพอภิชัยกุล 

 

- - 

10 น.ส.รัตติกาล ฉิมพาลี การวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร 

เรื่องเซลลของนักเรียนช้ัน ม.4 

การพัฒนาแนวคิดทาง

วิทยาศาสตรเรื่องการรักษา 

สมดุลยภาพของส่ิงมีชีวิตผานการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานของ

นักเรียนช้ัน ม.3 

11 น.ส.จารุวรรณ สาขจร การพัฒนาแนวคิดทาง

วิทยาศาสตรเรื่องพันธุกรรม ของ

นักเรียนช้ัน ม.6 โดยใชผังมโน

ทัศน 

การพัฒนาการเรียนรูวิชาชีววิทยา

เพิ่มเติมเรื่องระบบตอมไรทอ ของ

นักเรียนช้ัน ม.6 โดยใชบทเรียน

โปรแกรม 

12 นายทศพร ระงับภัย การศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร

เรื่องงานและพลังงานของ

นักเรียนช้ัน ม.3 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยใชกระบวนการเรียนรู 7 ข้ัน 

ของนักเรียนช้ัน ม.3 

13 น.ส.จารุรัตน แกวรอด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเรื่องความรอนของนักเรียน

ช้ัน ม.6 โดยการเขียนการบันทึก

การสะทอนความรูท่ีไดจากการ

เรียน 

การพัฒนาแนวความคิดทาง

วิทยาศาสตรของผูเรียนเรื่องโลกดารา

ศาสตรและอวกาศของนักเรียนชั้น ม.4 

โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Project base Learning 



กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ-สกุล วิจัยในช้ันเรียน วิจัยทางการศึกษา 

14 น.ส.จิรภา นามนัย การพัฒนาความมั่นใจในการ

เสนอความคิดของนักเรียนช้ันม.2 

การศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดย

ใชปญหาเปนฐาน (PBL :Project 

base learning) ท่ีมีผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ

สืบพันธุของพืชดอกของนักเรียน

ช้ัน ม.5 

15 น.ส.รัชดาภรณ ฆองคํากล การศึกษาความสัมพันธระหวาง

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรข้ันบูรณาการกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ฟสิกสของนักเรียนช้ัน ม.5 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรและความสามารถใน

กาคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร

ของนักเรียนช้ัน ม.5 ท่ีไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยชุดกิจกรรม

แกปญหาทางวิทยาศาสตร 

16 น.ส.วรรณิสา ดาวไสย การพัฒนาการคิดวิเคราะหใน

รายวิชาวิทยาศาสตรเรื่องเอกภพ 

ของนักเรียนช้ัน ม.3/5 โดยใช

คําถามข้ันสูง 

การพัฒนาการคิดวิเคราะหใน

รายวิชาวิทยาศาสตรเรื่องพลังงาน

ของนักเรียนช้ัน ม.3/5 โดยการจัด

จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด

การสรางองคความรูดวยตนเอง 

17 น.ส.ชุติรัตน เลารัตนอารีย การแกปญหาของพฤติกรรมของ

นักเรียนช้ัน ม.1 ท่ีไมสงงานโดย

การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน

ช้ัน ม.1 โดยการจัดการเรียนรู

แบบ STAD 

 

 

 

 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ลําดับ ช่ือ-สกุล วิจัยในช้ันเรียน วิจัยทางการศึกษา 

1 นางพานทอง พิมสอน - การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง

พหุนามและเศษสวนพหุนาม ของ

นักเรียนช้ัน ม.2 

2 นายประพันธ กนิาวงษ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่องระบบจํานวนเต็มโดยใชแบบ

ฝกทักษะ ของนักเรียนช้ัน ม.1 

3 น.ส.วิจิตรา สอนทะ สาเหตุท่ีทําใหนักเรียนไมประสบ

ผลสําเร็จในการเรียนรายวิชา

คณิตศาสตรเรื่องสถิติ ของ

นักเรียนช้ัน ม.6/2 

เจคติของนักเรียนช้ัน ม.6/3 ท่ีมี

ตอครูผูสอน รายวิชาคณิตศาสตร

เรื่องสถิติ 

4 นางสมพร เลารัตนอารีย - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่องกฏการนับเบ้ืองตนโดยใชส่ือ

การสอน PPT ของนักเรียนช้ัน   

ม.5/9 

5 นางสุขจิตต สินสมบูรณ - บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต 

6 น.ส.วรรณา ขุนสังข - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร เรื่องตรรกศาสตร 

โดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียน

ช้ัน ม.4/2 

7 นายจงใจ สงวนแกว - - 

 

8 นายธวัธชัย พนมวงศเกษม - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องเวกเตอร 

9 น.ส.เกศสินี พวงมะลิ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องจํานวนเต็ม โดยใชชุดฝก  

ของนักเรียนช้ัน ม.1/3 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ-สกุล วิจัยในช้ันเรียน วิจัยทางการศึกษา 

10 นางดวงพร สังขแปน - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องเลขยกกําลัง โดยใชแบบฝก

ทักษะของนักเรียนช้ัน ม.1/2 

11 นางพรเพ็ชร ทัพวงศ - การปรับเปล่ียนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน

ช้ัน ม.3 เรื่องความคลายดวยการ

จัดการเรียนการสอนแบบโมเดล

ซิปปา (CIPPA MODEL) 

12 น.ส.ปญจถา เจนประเสริฐ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตรเรื่องตรรกศาสตร

เบ้ืองตนโดยใชแบบฝกทักษะของ

นักเรียนช้ัน ม.4/3 

13 น.ส.มณฑิรา อาชีพ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องพื้นท่ีผิวและปริมาตรโดยใช

แบบฝกทักษะของนักเรียนช้ัน    

ม.3/5 

14 น.ส.ภัทรวรินทร ประทิน - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องกฎการนับเบ้ืองตนโดยใชส่ือ

การสอน PPT ของนักเรียนช้ัน      

ม.3/5 

15 น.ส.มรุยา ศรีคัดเคา - - 

 

 

 

 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ลําดับ ช่ือ-สกุล วิจัยในช้ันเรียน วิจัยทางการศึกษา 

1 นางศศิธร ระดม - ศึกษาผลการอาน สรุปความ

ภาษาอังกฤษ (Drawing 

Conclusion) ท่ีมีผลตอการ

พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษวิชา

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน     

ม.5/8  

2 น.ส.พัทธนันท รําเพย - การศึกษาทักษะการฟง วิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน 

ม.4 โดยใชส่ือสภาพจริง 

3 น.ส.จิราวัฒน แทนหิน - การพัฒนาทักษะการอานออก

เสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน 

ม.6/5 

4 นายอุทัย เดชธนสมบัติ - - 

 

5 นายกฤษฎา ศรีรักษา การแกปญหาการอาน

ภาษาอังกฤษไมไดของนักเรียน

ช้ัน ม.4 

การพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการ

อานใหคลองสําหรับนักเรียนช้ัน 

ม.4 

6 นายอัมรินทร เหลาดี - การพัฒนาความสามารถการจดจํา 

คําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน

ช้ัน ม.1 โดยใชชุดแบบฝก 

7 น.ส.จารุวรรณ จันหอม การพัฒนาทักษะการจําคําศัพท

และการอานออกเสียงคําศัพท

ภาษาจีนโดยใชการดคํา 

- 

8 น.ส.พชรวรรณ มณฑา - การพัฒนาและสงเสริมทักษะการ

อาน คําศัพทของนักเรียนช้ัน     

ม.3/5 

9 น.ส.วิมลเมธ สีสุกไสย - - 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ-สกุล วิจัยในช้ันเรียน วิจัยทางการศึกษา 

10 น.ส.ณัฐกฤตา เลิศชนะธาดา การพัฒนาความรับผิดชอบตอ

งานท่ีไดรับมอบหมายโดยใชเบ้ีย

อรรถกร 

- 

11 น.ส.นพมาศ ออนผ้ึง การพัฒนาทักษะการเขียน

ตัวอักษรภาษาจีน โดยใชชุดฝก

การอาน ของนักเรียนช้ัน ม.5/8 

การแกปญหาการอานออกเสียง 

โดยใชชุดฝกทักษะ อานออกเสียง 

ของนักเรียนช้ัน ม.5/8 

12 น.ส.ยุภา ไตรทิพย - การพัฒนาทักษะในดานการอาน

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน  

ม.3/7 โดยใชวิธี SQ3R 

13 น.ส.ภัณฑิวา สุขสะปาน การพัฒนาแบบฝกทักษะการ

เขียนตัวอักษรภาษาจีนสําหรับ

นักเรียนช้ัน ม.6 

การพัฒนาทักษะการจําคําศัพท

และการอานออกเสียงคําศัพท

ภาษาจีนโดยใชการดคําศัพท

ทบทวนตัวตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 

ลําดับ ช่ือ-สกุล วิจัยในช้ันเรียน วิจัยทางการศึกษา 

1 นายสาธิต ไกรวุฒินันท การพัฒนาและเกณฑปกติของ

สมรรถภาพทางกายภาพเพื่อ

สุขภาพของนักเรียนช้ัน ม.5 

แบบฝกพัฒนาทักษะการสงลูกเท

เบิลเทนนิส 

2 นางสิริกา จิตตะปุตตะ - - 

3 น.ส.รสริน เอมรุจิ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

เรียนและการสงรายงานวิชา    

สุขศึกษาและพลศึกษาของ

นักเรียนช้ัน ม.2 โดยวิธีการสอน

แบบเพื่อนชวยเพื่อน 

การพัฒนาแนวคิดในรายวิชา     

สุขศึกษาและพลศึกษาของ

นักเรียนช้ัน ม.6 โดยการใชแผนผัง

ความคิด 

4 นายธนสิทธิ์ ไพฑูรยวงศ ผลการใชเอกสารประการเรียน 

การเลนเทเบิลเทนนิสประเภท

เด่ียวของนักเรียนช้ัน ม.1 

ผลการใชเอกสารประการเรียน 

การเลนเทเบิลเทนนิสประเภท

เด่ียวของนักเรียนช้ัน ม.1 

5 นางพรรณลักษณ ศรีธนเศวต การแกไขปญหานักเรียนท่ีมี

สมรรถภาพทางกายตํ่า ของ

นักเรียนช้ัน ม.4/7 

- 

6 น.ส.จงจิตต ไทยสงฆ - - 

7 นางชนมน ไทรงาม - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ลําดับ ช่ือ-สกุล วิจัยในช้ันเรียน วิจัยทางการศึกษา 

1 นายสุธี ธนบดีศรีสุข - - 

2 นางสุวดี ศุกรกมล - - 

3 นางนฏยกรณ ทวาสิโก ผลการสอนซอมเสริมโดยการ

เรียนแบบรวมมือท่ีมีผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คอมพิวเตอรพื้นฐานเรื่อง

เทคโนโลยีสารสนเทศของ

นักเรียนช้ัน ม.4 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทงการเรียน

วิชาคอมพิวเตอรพื้นฐานโดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

CAI ของนักเรียนช้ัน ม.4 

4 นายธนสาร รมยะพันธุ - - 

5 นางสุจิตต อิทธิธีรรักษ - - 

6 นางดวงรัตน รักทอง - - 

7 นายอารมค ผองอากาศ - - 

8 นายถวาย รอดงาม - - 

9 นายเอกพล ผดุงเกียรติวงศ - - 

10 น.ส.อคติ อินทรโต การสงเสริมเจตคติในการสงงาน

ตรงตอเวลาวิชางานเกษตร

พื้นฐาน ของนักเรียนช้ัน ม.6 

การฝกปฏิบัติทักษะโดยใช

หลักการของกระบวนการกลุม 

ของนักเรียนช้ัน ม.2 ท่ีเรียน

รายวิชางานเกษตรพื้นฐาน  

ง22101 

11 นายวรพงษ เถาวชาลี การใช Story Line เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศของ

นักเรียนช้ัน ม.2 

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนท่ีใช

เวบเทคโนโลยีวิชาคอมพิวเตอร

ของนักเรียนช้ัน ม.6/2 

12 น.ส.เพชรรัตน พรหมจักร ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานการ

งานอาชีพ (งานพื้นฐาน) ของ

นักเรียนช้ัน ม.1 

ผลการพัฒนาทักษะดาน

การเกษตรดวยวิธีการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือของนักเรียนช้ัน 

ม.4 ท่ีเรียนวิชาเกษตรอินทรีย 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ-สกุล วิจัยในช้ันเรียน วิจัยทางการศึกษา 

13 นายฐิติพัฒน บวรศักด์ิโยธิน ศึกษาวิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชางานธุรกิจ

พื้นฐาน ง23102 ของนักเรียนช้ัน 

ม.3/5 

การผลิตส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชางานธุรกิจพื้นฐาน ง23102 

ของนักเรียนช้ัน ม.3/1 

14 นายสถาพร มอญวัด การทําสังคมมิติเพื่อการปรับปรุง

พฤติกรรมนักเรียนวิชาถายภาพ

พื้นฐานของนักเรียนช้ัน ม.4/6

และช้ัน ม.4/7 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาถายภาพพื้นฐาน 

เรื่องการตกแตงภาพ Photoshop 

ของนักเรียนช้ัน ม.4 ดวยบทเรียน

สําเร็จรูปส่ือประสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ลําดับ ช่ือ-สกุล วิจัยในช้ันเรียน วิจัยทางการศึกษา 

1 นายชัยวัฒน พุมดวง - - 

2 นางกรกฏ ธรรมศิร ิ - - 

3 น.ส.ปริดา ไวทยะเสวี การแกปญหานักเรียนท่ีออกเสียง

ไมถูกตองตามระดับเสียงของ

นักเรียนวิชาขับรอง1  

ภาคเรียนท่ี1 ปการศึกษา 2558 

การศึกษาความพึงพอใจตอการ

เรียนวิชาเปยโนพื้นฐาน1 ของ

นักเรียนท่ีเรียนวิชาเปยโนพื้นฐาน

1 ภาคเรียนท่ี1 ปการศึกษา 2558 

4 นางกนกวรรณ บุญปลูก การแกปญหานักเรียนระดับช้ัน 

ม.1 ท่ีปฏิบัติทารําไมถูกตอง 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการปฏิบัติทา

รําวงมาตรฐานของนักเรียน

ระดับช้ัน ม.1 

5 นางสิริเกษ เผาสุวรรณ การพัฒนาทักษะการวาดภาพ

ลายเสนของนักเรียนระดับช้ัน  

ม.3 

รายงานการใชเอกสาร

ประกอบการเรียนหนวยการ

เรียนรูทัศนศิลปสรางสรรคท่ีมีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ

พึงพอใจสําหรับนักเรียนช้ัน ม.5 

โรงเรียนรัตนาธิเบศร จ.นนทบุรี 

6 นางวรรณา วสุวัต - - 

7 นายนิยม สุขสกิจ การแกปญหาของนักเรียน

ระดับช้ันม.1 ท่ีอานโน็ตไมตรง

จังหวะ 

ศึกษาความคาดหวังของนักเรียน

ตอการบริหารงานของฝายกิจการ

นักเรียน 

8 นายทิพวรรณ สุขสกิจ การแกปญหาของนักเรียน

ระดับช้ันม.3 ท่ียังปฎิบัติอังกะลุง

ไมถูกตอง 

สภาพปญหาในการสงเสริม

ความสามารถดานดนตรีไทยของ

นักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร 

9 น.ส.ฐนันญา ปานนิ่ม การดําเนินงานตามระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

รัตนาธิเบศร 

ทัศนคติของนักเรียนท่ีมีตอการ

วาดภาพลายไทยของนักเรียนช้ัน

ม.4 

 

 

 



กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ลําดับ ช่ือ-สกุล วิจัยในช้ันเรียน วิจัยทางการศึกษา 

1 นายวิชัย ทับคลาย การแกปญหานักเรียนท่ีมีคะแนน

สอบยิงประตูระดับปรับปรุง โดย

ใชแบบฝกการยืนและการ

กระโดดยิงประตู 

- 

2 นางกมลวรรณ กลอยเทพ - ปญหาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก

เรียนตอของนักเรียนช้ัน ม.3 

3 นางปยะพร สุธรรมจรัส การพัฒนาการอานของนักเรียน

ช้ัน ม.1 

การศึกษาพฤติกรรมการอาน

หนังสือของนักเรียน 

4 นายสิทธิพร ประทีปแกว การไมสงงาน/การบานของ

นักเรียนช้ัน ม.1 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

เรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบ

ของนักเรียน 

5 นางจินฑจุฑา หิรัญศิริ - - 

6 นางดวงรัตน รักทอง - - 

7 น.ส.สิริชญา อินทรพิมพ - - 

8 น.ส.กษิรา วิลาวรรณ - - 

 

 

 

 


