ที่
1
2
3
4

กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ

5 ภาษาต่างประเทศ

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม สพม. เขต 10
ชื่อครู
ชื่องานวิจัย
หมายเหตุ
นางสาวภัทราวดี สุวรรณเสวก แนวทางแก้ไขพฤติกรรมในชั้นเรียนโดยใช้หลักจิตวิทยา
1
นางสาวจันทรา พิมพ์พันธุ์ การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
2
การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้กิจกรรม Jigsaw Readind ขงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางผกาพันธ์ ศรีนาม
3
นางสาวเมตตา โพธิ์เงิน การใช้เพลงเพื่อพัฒนาทักษะการจดจาคาศัทพ์ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4
การพัฒนาความรู้และความเข้าใจ เรื่อง การศึกษาความสามารถในการจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ม.
นายศอบัร เหล็บหยะ
3 โดยใช้วิธีการแต่งประโยค
5
ร่วมกับเทคนิคการวาดภาพจากศัพท์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

6 ภาษาต่างประเทศ นางสาวพัทธ์หทัย สุขแสงดาว
7 ภาษาต่างประเทศ นายเฉลิมชัย โพสี
8 ภาษาต่างประเทศ นางสาวเกศินี อินทร์ยงค์
9
10
11
12

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ

13 ภาษาต่างประเทศ
14 ภาษาต่างประเทศ

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ 5

6

การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

7

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดร่วมกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
8
นางสาวกนกวรรณ ถาวรพิทักษ์ การส่งเสริมการจดจาคาศัพท์ภาษาจีนเพื่อการยกระดับผลการสอบวัดระดับภาษาจีน ระดับ 2 (HSK2) ของนักเรียนชั้น ม.5/7
9
นางสาวชุติมา ดอกพุฒ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.2/1 ด้วยการสอนแบบใช้บัตรคาศัพท์ 10
นางสาวชนิภา อบอุ่น การใช้สัทอักษรและวรรณยุกต์ไทยช่วยในการสอนเทียบการอ่านออกเสียงของสัทธอักษรพินอินเพื่อแก้ปัญหาทักษะการอ่านภาษาจีนของนั11
กเรียน ชั้น ม.1
นางสาวสุภัค มั่นศรี
การพัฒนาการเรียนรู้ตัวอักษรจีนโดยการเรียนรู้ส่วนประกอบของอักษรจากชุดฝึกประกอบอักษรจีนของนักเรียนชั้น ม.6 12
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
การพัฒนาการจาคาศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนโดยฝช้ชุดฝึกทักษะการจาคาศัพท์โดยนักเรียนทาขึ้นเอง รายวิชา จ
นางสาวกนกทิพย์ ณัฐชาบุตร
13
32223 ภาษาจีน 3
นายศิลา ตู้ทองคา
การปรับทัศนคติของนักเรียน ระดับชั้น ม.5 ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)
14

15
16
17
18

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

19 คณิตศาสตร์
20 คณิตศาสตร์
21 คณิตศาสตร์
22 คณิตศาสตร์
23 คณิตศาสตร์
24 คณิตศาสตร์
25 คณิตศาสตร์
26 คณิตศาสตร์
27 คณิตศาสตร์

นางกรรภิรมย์ ดารา
รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรัทธาสมุท1ร
นางสาวณัฐภาวี นิลสวัสดิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้วิธีการสอนแบบปฏิบัติการ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ
2 กษาปีที่ 2
นายจารุวัตร นาควิมล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวัดค่ากลางของข้อมูลของนักเรียนชั้ยม. 6/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์3
นางสาวฐิตารีย์ แหลมประเสริฐ การพัฒนาทักษะการแก้อสมการ โดยการสอนซ่อมเสริมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน ม.4/6
4
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกาลัง ของนักเรียนชั้น ม.1/3 โรงเรียนศรัทธา
นางสาวสิริรัตน์ เกลี้ยงเกลา
สมุทรโดยใช้แบบฝึกทักษะ
5
แก้ปัญหาการเรียน เรื่อง ลาดับและอนุกรมโดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และใช้เทคนิคการเรียนแบบ
นางสาวจิราวรรณ จันทรแพ
ร่วมมือ STAD ชั้น ม. 5
6
นางสาวศิริพร ศรีปานเงิน การแก้ปัญหานักเรียนที่ได้คะแนนสอบต่ากว่าเกณฑ์โดยการใช้แบบฝึกการคิดวิเคราะห์ แนวคิดแสดงลาดับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง7อัตราส่วนร้อยละ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.6/3 ที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดค่ากลางของ
นางสาวปิยวรรณ ตีระกิตติธนา
8
ข้อมูล โดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้
นางสาวจิรภา ปาปะเขา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง พีทาโกรัส วิชาคณิตศาสตร์ 3 ชั้น ม.2/6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยใช้
9 แบบฝึกทักษะ
นางสาวยศอารีย์ รวยธนพานิช การหาประสิทธิภาพของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
10
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณเลขยกกาลังเมื่อเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม
นางอุมาพร รัตนาภินันท์ชัย
บวกของนักเรียน ม.1/2 โดยการสอนซ่อมเสริมด้วยชุดฝึกทักษะ
11
ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.2 เรื่อง เอกนามและพหุนาม ภาคเรียนที่ 1 ปี
นางสุเมตตา ฉิมพาลี
การศึกษา 2562
12
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจานวนเต็มของนักเรียนชั้น ม.1/5 ที่เรียนซ่อม
นางสาวศรารัตน์ อินทรประเสริฐ
เสริมโดยใช้แบบฝึกหัดทบทวน
13

28 วิทยาศาสตร์

นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วม

29 วิทยาศาสตร์
30 วิทยาศาสตร์
31 วิทยาศาสตร์
32 วิทยาศาสตร์
33 วิทยาศาสตร์
34 วิทยาศาสตร์
35 วิทยาศาสตร์
36 วิทยาศาสตร์
37 วิทยาศาสตร์
38 วิทยาศาสตร์
39 วิทยาศาสตร์

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มความร่วมมือแบบ STAD วิชาฟิสิกส์ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1

นางสาวพรพิมล สมจิตร

การศึกษาเจตคติที่มีต่อในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.2/3

2

นางสาวมนสิชา ต่างประเสริฐ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมโดยใช้
Concept map

3

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 โดยใช้การ
สอนซ่อมเสริม
4
ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญสพัฒน์ สิทธิบวรโชติ Active Learning กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/4 ในวิชาชีววิทยา 3 : กรณีศึกษาโรงเรี
5 ยนศรัทธาสมุทร
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โดยใช้คาถาม
นายมนัส โรจนกุล
ระหว่าฒงเรี
ยน ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป วิชาเคมี 3
6
การพั
นาการจั
เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
นางสาวลินดา บุญรอด
เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
7
นางสาวมณิศา ชื่นจิต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงเชิงคลื่นของนักเรียนชั้น ม.5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู
8
้
นางมารศรี สังขพันธ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สนามแม่เหล็กโลก โดยใช้สื่อแบบฝึกประกอบการเรียนในระดับ9ชั้น ม.2
นายคทาวุธ วรสุขบุญชัย การสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้น ม.6/4 ผ่านกิจกรรมจิตสาธารณะ
10
นางวิรงรอง โรจนกุล

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ของนักเรียนชั้น
นางศุภานัน วรสุขบุญชัย ม.4
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
นางสาวรตินันท์ ไมตรีจิต ศึกษาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง โมเมนต์ของคานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

11
12

40 วิทยาศาสตร์

นางสาววลัยรัตน์ นาคสมพงษ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 5 เรื่อง ของไหลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยแบบฝึกทักษะ

13

41 วิทยาศาสตร์

การศึกษา การนาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ของนักเรียนชั้น ม.5/5 มาทุกครั้งที่มีตารางเรียนโดยการใช้
นางสุภาพ อรรคทิมากูล เสริมแรงทางบวก
ด้วยการสะสมแต้มลายเซ็นครูผู้สอน

14

42 วิทยาศาสตร์

นางสาวพัชรียา ชนใฮ

43 วิทยาศาสตร์

นางราตรี นาคพะวัน

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยปฏิบัติการทดลอง เรื่อง คลื่นนิ่งในเส้นเชือกตามวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

15

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง เทนโนโลยีชีวภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการเขียนแผนที่ความคิด 16
วิทยาศาสตร์ นางสาววิกานดา ฤทธิยา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.1/8 ด้วยการเรียนการสอนแบบกระบวนการเรียนรู17้แบบกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ นายจิรวรรธน์ ฉิมพาลี การใช้แบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 ว23101 ชั้น ม.3/1 โรงเรีนศรัทธาสมุทร 18
วิทยาศาสตร์ นางสาวสุทธาทินี ศรีสมุทร
19
การงานอาชีพฯ นายกษิณ พลอยสุวรรณ การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word) เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสารโดยใช้สื่อประกอบการฝึ
1 ก
การงานอาชีพฯ นางสางอรพิน ธนิกกุล การพัฒนาการทางานประดิษฐ์ชิ้นงานรีไซเคิลสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม) โรงเรียนศรัทธาสมุท2ร
รายงานผลการสร้างชุดสื่อการสอนโปรแกรม Microsoft Power Point วิชางานซ่อมผลิตภัณฑ์งานโลหะ เรื่อง
การงานอาชีพฯ สิบเอกชัชชัย มณีโชติ
3
การเขียนแบบ อ่านแบบเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรัทธาสมุทร
การงานอาชีพฯ นางสาวนิรมล เพิ่มพูน การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
4
การงานอาชีพฯ นายทวีศักดิ์ ศรีนาม
การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
5
การงานอาชีพฯ นายศิลป์ชัย ดอกพุฒ
ครูผู้สอนหลายท่านในรายวิชาเดียวกัน
6
การงานอาชีพฯ นางฐญาพร สังขรัตน์
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-5 ที่มีตอ่ การจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom วิชาเทคโนโลยีก7ารสื่อสาร
การงานอาชีพฯ นางอุมาภรณ์ ริยาพันธ์ การพัฒนารูปแบบเคลื่อนที่ (m-learning) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ smartphone เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ สาหรับนักเรี8 ยนชั้น ม.1

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 เรื่อง เทคโนโลยีการดารงชีวิตของ
มนุษย์ของนักเรียนชั้น ม.2/11
55 การงานอาชีพฯ นายเอกพงษ์ แก้วคชชา
ด้วยการเรีบยนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

9

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 เรื่อง กษัตริย์-เกษตร โดยใช้วิธีแผนที่
การงานอาชีพฯ นางสาวจุฑารัตน์ จีนบันทึก ความคิด (Mind Map)
10
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การงานอาชีพฯ นายพยนต์ สุขเกิดผล การแก้ปัญหาการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ของนักเรียนชั้น ม.5/8 (เพิ่มเติม) โรงเรียนศรัทธาสมุทร
11
การงานอาชีพฯ นายสุธนัย สุธาประดิษฐ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลาดับการเขียนโปรแกรมโดยใช้กิจกรรมการสอนแบบ Unplugged วิชาการเขียนโปรแกรม ของนั12กเรียนชั้น ม.1
การงานอาชีพฯ นายสราวุธ วงษ์จู
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียปฏฺสัมพันธ์ เรื่อง สร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปชั้น ม.6 บน Google Classroom 13
การงานอาชีพฯ นายบุพกรณ์ จะเกรง
การพัฒนาสื่อการสอน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งานอาชีพ วิชา ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
14
การงานอาชีพฯ นายสาราญ ศิริแจ่ม
การแก้ปัญหาเรื่องการเขียนแบบเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
15
ภาษาไทย
นางวิภารัตน์ อ่องทับน้า การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1
ภาษาไทย
นางวราภา ลิมปิจักร์
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรัทธาสมุทร
2
ภาษาไทย นางสาวปรียาภรณ์ ปานคล้า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งคาประพันธ์ของนักเรียนชั้น ม.2 โดยใช้แบบฝึกการแต่งคาประพั
3 นธ์
การพัฒนาการเขียนย่อความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ ภาค
ภาษาไทย นางสาววิภาวรรณ คลองโคน
4
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นม.4/8 โรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยใช้แบบฝึก
ภาษาไทย
นายกรเอก เผื่อนผัน
5
เสริมทักกษาพฤติ
ษะการอ่
านจับใจความ
ภาษาไทย นางสาวกัลยาณี เทียมพาน การศึ
กรรมการใช้
ห้องสมุดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชาการใช้ห้องสมุด โรงเรียนศรัทธาสมุ6ทร

68 ภาษาไทย

นายศุภฤกษ์ ตันติวิริยากร ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านวิเคราะห์สารคดีของนักเรียนชั้น ม.4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ศิลปะ

นางสาววงเดือน บุญแก้ว
นายชูชีพ ศรีอยู่
นายยุทธภูมิ ประทุมเทือง
นายณัฐพงษ์ ญานวัฒนะ
นายเอนก สบายใจ

8
9
การพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์พื้นฐานทางภาษาไทย(การเขยนสะกดคา) โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั
10 กเรียนชั้น ม.2
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
11
การพัฒนาการ้องเพลงชาติไทยของนักเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1
การวิเคราะห์ผู้เรียนที่เรียนวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาปฏิบัติเครื่องตี
ศิลปะ
นายนันทิพงศ์ นันตสุคนธ์
2
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
ศิลปะ
นายปรีชา ออกกิจวัตร
3
ศิลปะ
4
สังคมศึกษาฯ นางสาววิไล เดชตุ้ม
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรัทธาสมุ
1 ทร
สังคมศึกษาฯ นายสุธี เสมอจิตร์
การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Power Point เรื่อง กฎหมายอาญา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท2ี่ 4/5-6
สังคมศึกษาฯ นางภัคจิรา ชูนิตย์
การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.3 เรื่อง การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่ว3มมือ

80 สังคมศึกษาฯ นายสกล สุขสวัสดิ์

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การไม่ส่งงาน/การบ้าน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ม.3/3 ปีการศึกษา 2562

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
(Constructionism)
วิชาหน้าที่พลเมือง (ส30232) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรัทธาสมุทร

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น ม.2/9 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
81 สังคมศึกษาฯ นางสาวนภศร มิลินทานุช ความรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้ผังความคิด (Mind Mapping) ในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิต
ในสังคม
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82 สังคมศึกษาฯ นางจีรมิตร รัตนสมัย
83
84
85
86
87
88

สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ

นางสุนิสา น้อยถนอม
นางวลีรัตน์ เนียมหอม
นายอดิศักดิ์ เนียมหอม
นางศิริพร เอี่ยมเจริญ
นายอรรถวิทย์ ธรรมสวัสดิ์
นายสมบัติ ศรีบรรจง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ในรายวิชา ส22101 สังคมศึกษาโดยใช้กราฟิก
Web Diagram และ
Matrix Diagram ของนักเรียนชั้น ม.2/11
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัตศิ าสตร์ของนักเรียน ม.1 ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรี
7 ยน
วิธีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฤหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก วิชาสังคมศึกษา ส21101 ของนักเรียน ม.1 โรงเรียนศรัท8ธาสมุทร

การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ของนั
9 กเรียน ม.2
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น ม.5 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิ
10ก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น ม.3 เรื่อง ภูมิศาสตร์ (อเมริกาเหนือ-ใต้ และเครื่องมือภูมิศาสตร์)11
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 5 ส33101 ของนักเรียนชั้น ม.6 ด้วยการใช้นวัตกรรม การสอบย่อยและการจัด12
กิจกรรมเสริม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของ
89 สังคมศึกษาฯ นางสาวศิริภา กาญจนวะสิต
นักเรียนชั้น ม.5 ด้วยการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซฺปปา
13
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาความสามารถในการคิด โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เรื่อง
90 สังคมศึกษาฯ นายสมภพ ทองคงหาญ วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน วิชาสังคมศึกษา สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดาเนินชีวิตในสังคม ชั้น ม.1 รหัสวิชา ส21101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
14
91 แนะแนว
นางสาวเพ็ญทิพย์ ศรีสมุทร ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการพัฒนาการตั้งเป้าหมายชีวิตของนักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร
1
นางสาวพรรณิภา พวงสวัสดิ์ รายงานผลการวิ
92 แนะแนว
การให้คาปรึกษากลุ
่มตามแนวทฤษฎี
เผชิญความจริโดยใช้
งต่อพฤติ
กรรมรับเคาะห์
ผิดชอบด้
ยนของนักเรีคยลินชักภาพและ
้น ม.3 ภาคเรียนที2่ 1 ปีการศึกษา 2562
เคราะห์
จริตนิสัย 6 HABITSCAN
โปรแกรมวิ
นิสัยาด้นการเรี
วยระบบทดสอบบุ
93 แนะแนว

ดร.กาญจนา นาคปัจฉิมสกุล

สมรรถนะ
รายบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

94 สุขศึกษาฯ

นายวศิน มั่นคง

ปัญหาการเข้าห้องเรียนช้าวิชาพลศึกษา (โรคติดต่อในท้องถิ่น) กรณีศึกษา : นักเรียนชั้น ม. 3/9 โรงเรียนศรัทธา
สมุทร

3

95 สุขศึกษาฯ
96 สุขศึกษาฯ

นายมนตรี สงวนงาม
นายจารึก กฤตนันท์

97 สุขศึกษาฯ

นายนาพล โพธิ์ทอง

98 สุขศึกษาฯ

นางสาวนิศารัตน์ หาญกิจ

ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้าท่าฟรีสไตล์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้าท่าฟรีสไตล์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาและฝึกทักษะการเล่นกีฬาบาสเกตบอล (การเลี้ยงลูก) โดยใช้แบบฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายของ
นักเรียนชั้น ม.3/4
การฝึกทักษะลูกหน้ามือและหลังมือกีฬาเทเบิลเทนนิส นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร

