
ท่ี กลุ่มสาระ ช่ือครู ช่ืองานวิจัย หมายเหตุ

1 ภาษาต่างประเทศ นางสาวภัทราวดี  สุวรรณเสวก แนวทางแก้ไขพฤติกรรมในช้ันเรียนโดยใช้หลักจิตวิทยา 1

2 ภาษาต่างประเทศ นางสาวจันทรา  พิมพ์พันธ์ุ การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2

3 ภาษาต่างประเทศ นางผกาพันธ์  ศรีนาม การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้กิจกรรม Jigsaw Readind ขงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 3

4 ภาษาต่างประเทศ นางสาวเมตตา  โพธ์ิเงิน การใช้เพลงเพ่ือพัฒนาทักษะการจดจ าค าศัทพ์ภาษาญ่ีปุ่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 4

5 ภาษาต่างประเทศ นายศอบัร  เหล็บหยะ
การพัฒนาความรู้และความเข้าใจ เร่ือง การศึกษาความสามารถในการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ม.

3 โดยใช้วิธีการแต่งประโยค

ร่วมกับเทคนิคการวาดภาพจากศัพท์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
5

6 ภาษาต่างประเทศ นางสาวพัทธ์หทัย  สุขแสงดาว
เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ 5 6

7 ภาษาต่างประเทศ นายเฉลิมชัย  โพสี
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 7

8 ภาษาต่างประเทศ นางสาวเกศินี  อินทร์ยงค์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดร่วมกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 8

9 ภาษาต่างประเทศ นางสาวกนกวรรณ  ถาวรพิทักษ์ การส่งเสริมการจดจ าค าศัพท์ภาษาจีนเพ่ือการยกระดับผลการสอบวัดระดับภาษาจีน ระดับ 2 (HSK2) ของนักเรียนช้ัน ม.5/7 9

10 ภาษาต่างประเทศ นางสาวชุติมา  ดอกพุฒ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน ม.2/1 ด้วยการสอนแบบใช้บัตรค าศัพท์ 10

11 ภาษาต่างประเทศ นางสาวชนิภา  อบอุ่น การใช้สัทอักษรและวรรณยุกต์ไทยช่วยในการสอนเทียบการอ่านออกเสียงของสัทธอักษรพินอินเพ่ือแก้ปัญหาทักษะการอ่านภาษาจีนของนักเรียน ช้ัน ม .111

12 ภาษาต่างประเทศ นางสาวสุภัค  ม่ันศรี การพัฒนาการเรียนรู้ตัวอักษรจีนโดยการเรียนรู้ส่วนประกอบของอักษรจากชุดฝึกประกอบอักษรจีนของนักเรียนช้ัน ม.6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร12

13 ภาษาต่างประเทศ นางสาวกนกทิพย์  ณัฐชาบุตร
การพัฒนาการจ าค าศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนโดยฝช้ชุดฝึกทักษะการจ าค าศัพท์โดยนักเรียนท าข้ึนเอง รายวิชา จ

32223 ภาษาจีน 3 13

14 ภาษาต่างประเทศ นายศิลา  ตู้ทองค า การปรับทัศนคติของนักเรียน ระดับช้ัน ม.5 ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)14

รายช่ืองานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม สพม. เขต 10 



15 คณิตศาสตร์ นางกรรภิรมย์  ดารา รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร1

16 คณิตศาสตร์ นางสาวณัฐภาวี  นิลสวัสด์ิ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้วิธีการสอนแบบปฏิบัติการ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 22

17 คณิตศาสตร์ นายจารุวัตร  นาควิมล การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การวัดค่ากลางของข้อมูลของนักเรียนช้ัยม. 6/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์3

18 คณิตศาสตร์ นางสาวฐิตารีย์  แหลมประเสริฐ การพัฒนาทักษะการแก้อสมการ โดยการสอนซ่อมเสริมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนของนักเรียน ม.4/64

19 คณิตศาสตร์ นางสาวสิริรัตน์  เกล้ียงเกลา
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ัน ม.1/3 โรงเรียนศรัทธา

สมุทรโดยใช้แบบฝึกทักษะ 5

20 คณิตศาสตร์ นางสาวจิราวรรณ  จันทรแพ
แก้ปัญหาการเรียน เร่ือง ล าดับและอนุกรมโดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และใช้เทคนิคการเรียนแบบ

ร่วมมือ STAD ช้ัน ม. 5 6

21 คณิตศาสตร์ นางสาวศิริพร  ศรีปานเงิน การแก้ปัญหานักเรียนท่ีได้คะแนนสอบต่ ากว่าเกณฑ์โดยการใช้แบบฝึกการคิดวิเคราะห์ แนวคิดแสดงล าดับข้ันตอนการแก้โจทย์ปัญหา เร่ือง อัตราส่วนร้อยละ7

22 คณิตศาสตร์ นางสาวปิยวรรณ  ตีระกิตติธนา
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ม.6/3 ท่ีมีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การวัดค่ากลางของ

ข้อมูล โดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้
8

23 คณิตศาสตร์ นางสาวจิรภา  ปาปะเขา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง พีทาโกรัส วิชาคณิตศาสตร์ 3 ช้ัน ม.2/6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยใช้แบบฝึกทักษะ9

24 คณิตศาสตร์ นางสาวยศอารีย์  รวยธนพานิช การหาประสิทธิภาพของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ 5 เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร 10

25 คณิตศาสตร์ นางอุมาพร  รัตนาภินันท์ชัย
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณเลขยกก าลังเม่ือเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็ม

บวกของนักเรียน ม.1/2 โดยการสอนซ่อมเสริมด้วยชุดฝึกทักษะ 11

26 คณิตศาสตร์ นางสุเมตตา  ฉิมพาลี
ชุดฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ม.2 เร่ือง เอกนามและพหุนาม ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2562 12

27 คณิตศาสตร์ นางสาวศรารัตน์  อินทรประเสริฐ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบจ านวนเต็มของนักเรียนช้ัน ม .1/5 ท่ีเรียนซ่อม

เสริมโดยใช้แบบฝึกหัดทบทวน 13



28 วิทยาศาสตร์ นางสาวเสาวตรี  นุ่มน่วม
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มความร่วมมือแบบ STAD วิชาฟิสิกส์ 1 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 1

29 วิทยาศาสตร์ นางสาวพรพิมล  สมจิตร
การศึกษาเจตคติท่ีมีต่อในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ม.2/3 2

30 วิทยาศาสตร์ นางสาวมนสิชา  ต่างประเสริฐ
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโดยใช้ 

Concept map 3

31 วิทยาศาสตร์ นางวิรงรอง  โรจนกุล
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว21101 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/11 โดยใช้การ

สอนซ่อมเสริม 4

32 วิทยาศาสตร์ ว่าท่ี ร.ต.หญิงกัญสพัฒน์  สิทธิบวรโชติ Active Learning กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1-5/4 ในวิชาชีววิทยา 3 : กรณีศึกษาโรงเรียนศรัทธาสมุทร5

33 วิทยาศาสตร์ นายมนัส  โรจนกุล
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 โดยใช้ค าถาม

ระหว่างเรียน 6

34 วิทยาศาสตร์ นางสาวลินดา  บุญรอด

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป วิชาเคมี 3 

เร่ือง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

เพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 7

35 วิทยาศาสตร์ นางสาวมณิศา  ช่ืนจิต การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เร่ือง แสงเชิงคล่ืนของนักเรียนช้ัน ม.5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้8

36 วิทยาศาสตร์ นางมารศรี  สังขพันธ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง สนามแม่เหล็กโลก โดยใช้ส่ือแบบฝึกประกอบการเรียนในระดับช้ัน ม.29

37 วิทยาศาสตร์ นายคทาวุธ  วรสุขบุญชัย การสร้างเจตคติท่ีดีในการเรียนชีววิทยาของนักเรียนช้ัน ม.6/4 ผ่านกิจกรรมจิตสาธารณะ 10

38 วิทยาศาสตร์ นางศุภานัน  วรสุขบุญชัย

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เร่ือง พันธะโคเวเลนต์ของนักเรียนช้ัน 

ม.4 

ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

11

39 วิทยาศาสตร์ นางสาวรตินันท์  ไมตรีจิต ศึกษาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ เร่ือง โมเมนต์ของคานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 12



40 วิทยาศาสตร์ นางสาววลัยรัตน์  นาคสมพงษ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 5 เร่ือง ของไหลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยแบบฝึกทักษะ 13

41 วิทยาศาสตร์ นางสุภาพ  อรรคทิมากูล

การศึกษา การน าหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ของนักเรียนช้ัน ม.5/5 มาทุกคร้ังท่ีมีตารางเรียนโดยการใช้

เสริมแรงทางบวก

ด้วยการสะสมแต้มลายเซ็นครูผู้สอน

14

42 วิทยาศาสตร์ นางสาวพัชรียา  ชนใฮ
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยปฏิบัติการทดลอง เร่ือง คล่ืนน่ิงในเส้นเชือกตามวิธีการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 15

43 วิทยาศาสตร์ นางราตรี  นาคพะวัน
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เร่ือง เทนโนโลยีชีวภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการเขียนแผนท่ีความคิด 16

44 วิทยาศาสตร์ นางสาววิกานดา  ฤทธิยา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน ม .1/8 ด้วยการเรียนการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม17

45 วิทยาศาสตร์ นายจิรวรรธน์  ฉิมพาลี การใช้แบบฝึกหัดเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 ว23101 ช้ัน ม.3/1 โรงเรีนศรัทธาสมุทร 18

46 วิทยาศาสตร์ นางสาวสุทธาทินี  ศรีสมุทร 19

47 การงานอาชีพฯ นายกษิณ  พลอยสุวรรณ การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word) เร่ือง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสารโดยใช้ส่ือประกอบการฝึก1

48 การงานอาชีพฯ นางสางอรพิน  ธนิกกุล การพัฒนาการท างานประดิษฐ์ช้ินงานรีไซเคิลสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (เพ่ิมเติม) โรงเรียนศรัทธาสมุทร2

49 การงานอาชีพฯ สิบเอกชัชชัย  มณีโชติ
รายงานผลการสร้างชุดส่ือการสอนโปรแกรม Microsoft Power Point วิชางานซ่อมผลิตภัณฑ์งานโลหะ เร่ือง 

การเขียนแบบ อ่านแบบเบ้ืองต้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนศรัทธาสมุทร
3

50 การงานอาชีพฯ นางสาวนิรมล  เพ่ิมพูน  การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 4

51 การงานอาชีพฯ นายทวีศักด์ิ  ศรีนาม การปรับพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนสายของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/8 5

52 การงานอาชีพฯ นายศิลป์ชัย ดอกพุฒ ครูผู้สอนหลายท่านในรายวิชาเดียวกัน 6

53 การงานอาชีพฯ นางฐญาพร  สังขรัตน์ การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1-5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom วิชาเทคโนโลยีการส่ือสาร7

54 การงานอาชีพฯ นางอุมาภรณ์  ริยาพันธ์ การพัฒนารูปแบบเคล่ือนท่ี (m-learning)  ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี smartphone เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ัน ม.18



55 การงานอาชีพฯ นายเอกพงษ์  แก้วคชชา

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 เร่ือง เทคโนโลยีการด ารงชีวิตของ

มนุษย์ของนักเรียนช้ัน ม.2/11 

ด้วยการเรีบยนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD
9

56 การงานอาชีพฯ นางสาวจุฑารัตน์  จีนบันทึก

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 เร่ือง กษัตริย์-เกษตร โดยใช้วิธีแผนท่ี

ความคิด (Mind Map) 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6

10

57 การงานอาชีพฯ นายพยนต์  สุขเกิดผล การแก้ปัญหาการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ของนักเรียนช้ัน ม.5/8  (เพ่ิมเติม) โรงเรียนศรัทธาสมุทร 11

58 การงานอาชีพฯ นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ล าดับการเขียนโปรแกรมโดยใช้กิจกรรมการสอนแบบ Unplugged วิชาการเขียนโปรแกรม ของนักเรียนช้ัน ม.112

59 การงานอาชีพฯ นายสราวุธ  วงษ์จู การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียปฏฺสัมพันธ์ เร่ือง สร้างส่ือส่ิงพิมพ์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปช้ัน ม.6 บน Google Classroom 13

60 การงานอาชีพฯ นายบุพกรณ์  จะเกรง การพัฒนาส่ือการสอน หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง งานอาชีพ วิชา ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 14

61 การงานอาชีพฯ นายส าราญ  ศิริแจ่ม การแก้ปัญหาเร่ืองการเขียนแบบเบ้ืองต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 15

62  ภาษาไทย นางวิภารัตน์  อ่องทับน้ า การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2562 1

63  ภาษาไทย นางวราภา  ลิมปิจักร์ การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย วิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 2

64  ภาษาไทย นางสาวปรียาภรณ์  ปานคล้ า การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง การแต่งค าประพันธ์ของนักเรียนช้ัน ม.2 โดยใช้แบบฝึกการแต่งค าประพันธ์3

65  ภาษาไทย นางสาววิภาวรรณ  คลองโคน
การพัฒนาการเขียนย่อความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ ภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
4

66  ภาษาไทย นายกรเอก  เผ่ือนผัน การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันม.4/8 โรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยใช้แบบฝึก

เสริมทักษะการอ่านจับใจความ
5

67  ภาษาไทย นางสาวกัลยาณี เทียมพาน การศึกษาพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนในรายวิชาการใช้ห้องสมุด โรงเรียนศรัทธาสมุทร6

68  ภาษาไทย

นายศุภฤกษ์  ตันติวิริยากร ผลการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การอ่านวิเคราะห์สารคดีของนักเรียนช้ัน ม.4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถ

ด้านการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ

7



69  ภาษาไทย นางสาววงเดือน บุญแก้ว วิจัยในช้ันเรียน เร่ือง การไม่ส่งงาน/การบ้าน 8

70  ภาษาไทย นายชูชีพ  ศรีอยู่ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนช้ัน ม .3/3 ปีการศึกษา 2562 9

71  ภาษาไทย นายยุทธภูมิ  ประทุมเทือง การพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์พ้ืนฐานทางภาษาไทย(การเขยนสะกดค า) โดยใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ม.210

72  ภาษาไทย นายณัฐพงษ์  ญานวัฒนะ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 11

73  ศิลปะ นายเอนก สบายใจ การพัฒนาการ้องเพลงชาติไทยของนักเรียนระดับช้ัน ม.1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 1

74  ศิลปะ นายนันทิพงศ์  นันตสุคนธ์
การวิเคราะห์ผู้เรียนท่ีเรียนวิชาปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยเพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาปฏิบัติเคร่ืองตี 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร
2

75  ศิลปะ นายปรีชา  ออกกิจวัตร 3

76  ศิลปะ 4

77 สังคมศึกษาฯ นางสาววิไล  เดชตุ้ม การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนศรัทธาสมุทร1

78 สังคมศึกษาฯ นายสุธี  เสมอจิตร์ การพัฒนาส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Power Point เร่ือง กฎหมายอาญา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5-62

79 สังคมศึกษาฯ นางภัคจิรา  ชูนิตย์ การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ช้ัน ม.3 เร่ือง การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ3

80 สังคมศึกษาฯ นายสกล  สุขสวัสด์ิ

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  

(Constructionism) 

วิชาหน้าท่ีพลเมือง (ส30232) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนศรัทธาสมุทร

4

81 สังคมศึกษาฯ นางสาวนภศร มิลินทานุช

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน ม.2/9 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้  (5Es) ร่วมกับการใช้ผังความคิด (Mind Mapping) ในสาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต

ในสังคม 5



82 สังคมศึกษาฯ นางจีรมิตร  รัตนสมัย

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ในรายวิชา ส22101 สังคมศึกษาโดยใช้กราฟิก 

Web Diagram และ 

Matrix Diagram ของนักเรียนช้ัน ม.2/11

6

83 สังคมศึกษาฯ นางสุนิสา  น้อยถนอม การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียน ม.1 ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีการทดสอบเม่ือจบหน่วยการเรียน7

84 สังคมศึกษาฯ นางวลีรัตน์ เนียมหอม วิธีการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กฤหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองเด็ก วิชาสังคมศึกษา ส21101 ของนักเรียน ม.1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร8

85 สังคมศึกษาฯ นายอดิศักด์ิ  เนียมหอม การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน ม.29

86 สังคมศึกษาฯ นางศิริพร  เอ่ียมเจริญ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน ม.5 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก10

87 สังคมศึกษาฯ นายอรรถวิทย์  ธรรมสวัสด์ิ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ัน ม.3 เร่ือง ภูมิศาสตร์ (อเมริกาเหนือ-ใต้ และเคร่ืองมือภูมิศาสตร์)11

88 สังคมศึกษาฯ นายสมบัติ  ศรีบรรจง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5 ส33101 ของนักเรียนช้ัน ม.6 ด้วยการใช้นวัตกรรม การสอบย่อยและการจัดกิจกรรมเสริม12

89 สังคมศึกษาฯ นางสาวศิริภา  กาญจนวะสิต
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของ

นักเรียนช้ัน ม.5 ด้วยการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซฺปปา 13

90 สังคมศึกษาฯ นายสมภพ  ทองคงหาญ

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พัฒนาความสามารถในการคิด โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เร่ือง 

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน วิชาสังคมศึกษา สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ

ด าเนินชีวิตในสังคม ช้ัน ม.1 รหัสวิชา ส21101 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 14

91 แนะแนว นางสาวเพ็ญทิพย์  ศรีสมุทร ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการพัฒนาการต้ังเป้าหมายชีวิตของนักเรียนช้ันม.4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1

92 แนะแนว นางสาวพรรณิภา  พวงสวัสด์ิ การให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรมรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนช้ัน ม.3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 25622

93 แนะแนว ดร.กาญจนา  นาคปัจฉิมสกุล

รายงานผลการวิเคราะห์จริตนิสัย 6 HABITSCAN โดยใช้โปรแกรมวิเคาะห์นิสัยด้วยระบบทดสอบบุคลิกภาพและ

สมรรถนะ

รายบุคคลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 3

94 สุขศึกษาฯ นายวศิน  ม่ันคง
ปัญหาการเข้าห้องเรียนช้าวิชาพลศึกษา (โรคติดต่อในท้องถ่ิน) กรณีศึกษา : นักเรียนช้ัน ม. 3/9 โรงเรียนศรัทธา

สมุทร



95 สุขศึกษาฯ นายมนตรี  สงวนงาม ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ าท่าฟรีสไตล์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

96 สุขศึกษาฯ นายจารึก  กฤตนันท์ ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ าท่าฟรีสไตล์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

97 สุขศึกษาฯ นายน าพล  โพธ์ิทอง
การพัฒนาและฝึกทักษะการเล่นกีฬาบาสเกตบอล (การเล้ียงลูก) โดยใช้แบบฝึกการเคล่ือนไหวร่างกายของ

นักเรียนช้ัน ม.3/4

98 สุขศึกษาฯ นางสาวนิศารัตน์  หาญกิจ
การฝึกทักษะลูกหน้ามือและหลังมือกีฬาเทเบิลเทนนิส นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร


