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บทที่ 3 

ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับครูผู้สอน 
ระบบสารสนเทศเก่ียวกับครูของโรงเรียนซางตาครู้สศกึษา ปีการศกึษา 2557  
จะมีรายงานตามหวัข้อ ดังนี ้

1.  รายงานสรุปงานวิจัย 
2.  รายงานสรุปการสร้างส่ือเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนของครู 

 

รายงานสรุปงานวิจัย ประจ าปี 2557 
 
1.ม.อภิเดช   ผงัรักษ์  งานวิจยั เร่ือง การศกึษาผลการใช้กิจกรรมกลุม่การทดลองวิทยาศาสตร์  

ชัน้ประถมปีท่ี 5 

2.ครูวาสนา ผิวเกลีย้ง งานวิจยั เร่ือง พฒันาทกัษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกสะกดค าแบบแจกลกูค า  
ท่ีประสมด้วยสระตา่งๆของเด็กชายวรวิช    นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/1  

3.ครูจริน  นิยมจ้อย งานวิจยั เร่ือง การศกึษาผลการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุม่สาระ  
ภาษาตา่งประเทศ   (ภาษาองักฤษ) 

4.ครูพรประภา  งามเสกษ์ การพฒันาการอ่านออกเสยีงค าควบกล า้แท้และค าควบกล า้ไม่แท้ของนกัเรียน 
   ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4/1 
5.ครูพทุธชาด  สดุคะนงึ พฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2/3  

โดยใช้แบบฝึกการบวกและการลบจ านวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตัง้ไม่เกิน 1000 
6.ครูอรรวรรณ  ป่ินเพ็ชร์ การพฒันาทกัษะการอ่านโดยใช้หนงัสอืเสริมการเรียนรู้ อ่านเขียน เรียนไทย และ  
                                     แบบจดัความสามารถทางด้านการอ่านของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
7.ครูดวงกมล แสงอุไร ผลของการพฒันาชุดฝึกทกัษะทางภาษาที่สง่เสริมความสามารถในการเขียน  

ของนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
8.ครูกรกช  กิจบ ารุง การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/2  

วิชาภาษาไทย (เร่ืองค าควบกล า้) ด้วยวิธีการสอนแบบแบง่กลุม่สมัพนัธ์ 
9.ครูประทมุทิพย์ ศรีเผด็จ ส ารวจความพึง่พอใจในการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน 

แบบ storyline เร่ืองอาหารดีมีประโยชน์ของนกัเรียนขัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
10.ครูบุญสม  ไพศาลพานิช พฒันาชุดฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6/4 
11.ครูธนพรรณ  มงคลสกลุฤทธ์ิ   พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน 
     แบบ storylineเร่ืองอาหารดีมีประโยชน์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
12.ครูเรณู  ไตรวิทยากร การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนให้มีวินยัและความรับผิดชอบของนกัเรียน  
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ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5/3 
13.ครูบุษรา  ผดุผอ่ง การพฒันาเปลีย่นแปลงพฤติกรรมนกัเรียนเพื่อสง่เสริมความรับผิดชอบการสง่  

งานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3/1 โดยใช้การเสริมสร้างเจตคติในเชิงบวก 
กบัผู้ เรียน 

14.ครูสมลกัษณ์  บุญเพชร การศกึษาเจตคติตอ่วิชาคริสต์ศาสนาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
15.ม.ปัญญา  ปราบเสยีง ผลการใช้ชุดฝึกปฏิบติัการณ์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
16.ครูวิภาวี   ช่ืนสมบติั การสง่เสริมทกัษะการอ่านสะกดค าโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการอ่านสะกดค า  
   ของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2/4 
17.ครูพิไลวรรณ แววศรี การพฒันาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โดยใช้  
                                     คณิตคิดไว 
18.ครูกมลกร  คงแก้ว การพฒันาการเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1/1 ในวิชาแนะแนวเพื่อพฒันาพฤติกรรม  
   ในการด าเนินชีวิตด้วย 
19.ครูทรงศรี  ศรีฟ้า การพฒันาการอ่านและการเขียนสะกดค าของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/3  
20.ครูนวลจนัทร์  สดีอกบวบ การพฒันานกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1/1 ในวิชาแนะแนวเพื่อพฒันา  
    พฤติกรรมในการด าเนินด้วยวินยัเชิงบวก 
21.ม.วิศิษย์  ปัญญาฤทธ์ิ   ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษโดยการใช้บทเรียนเรียนโมดลู 
   ของนกัเรียน  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
22.ครูพฒันา  โปร่งมะณี ศกึษาผลการใช้แผนผงัความคิด (Mind Mapping) พฒันาทกัษะการเขียนเพื่อ 
   สือ่สารของนกัเรียนชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี 4 
23.ครูบรรจง หลาวเงิน การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกไม่ได้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี1 โดยใช้  
   ชุดแบบฝึกโจทย์ปัญหาการบวกพร้อมทัง้หาค าตอบ 
24.ครูวรรณทนา  หลอ่เลศิประดิษฐ์  การแก้ปัญหานกัเรียนท่ีไม่เก็บอุปกรณ์การปฏิบติัวิชาการงานในการ 
        จดัการเรียนการสอนให้เป็นระเบียบระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  
25.ครูวนัดี พว่งจาด การแก้ปัญหาการเขียนค าภาษาไทยไม่ถกูต้องของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา  
   ปีท่ี 5/1 –  5/4 โดยใช้แบบฝึกหดัคดัไทย 
26.ครูสนีุย์  ทรัพย์ศิริ การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสยีงค าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัเรียน  
   ชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี   6/2 
27.ครูพชัรินทร์  ค าฤาชยั การพฒันาทกัษะการอ่านสะกดค าโดยใช้วิธีสอนแบบเลน่ปนเรียนของนกัเรียนชัน้ 
                                      ประถมศกึษาปี1/4 นกัเรียนท่ีอ่านไม่ออก 
28.ครูนารี  นกัป่ี  การพฒันาการแสดงร าวงมาตรฐานเพลงหญิงไทยใจงามโดยใช้ความสามารถ  
   ทางนาฎยศพัท์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2/1  
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29.ครูนวลพรรณ  มะเมียงทอง การพฒันาความสามารถด้านการเขียนสะกดค าภาษาไทยของนกัเรียน 

                     ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1/2 โดยจดัการเรียนรู้แบบปฏิบติั 
30.ครูธนพร   เป่ียมอยู ่พฒันาทกัษะการอ่านและเขียนเศษสว่นชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5/1 -5/4 โดยแบบ  
   ฝึกการอ่านและเขียนเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
31.ครูนิลยา  พิเนตร ผลการพฒันาทกัษะทางภาษาที่สง่เสริมความสามารถด้านการอ่านของนกัเรียน  
   ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1/1 โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทย 
32.ครูปานทิพย์  ใจเอือ้ย การพฒันาทกัษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ 
   ประถมศกึษาปีท่ี 4/3 ด้วยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4ขัน้ตอน (ของโพลยา)  

ควบคูก่บัการใช้ค าถามกระตุ้นให้คิดและเสริมแรง 
33.ครูอรวรรณ  เพง่พิศ การพฒันาทกัษะการลบเลขของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/4  
34.ม.อนนัต์  ใจเอือ้ย การศกึษาพฤติกรรมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ของโรงเรียน  

ซางตาครู้สศกึษา ท่ีขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรายวิชาสขุศกึษา 
35.ครูแอมรา วงค์ค าขาว การพฒันาความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษโดยจดัการเรียนรู้  
    แบบเน้นงานปฏิบติัของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
36.ครูทิพรดา  อทัธนีย์  การแก้ปัญหาการเรียนวิชาภาษาองักฤษไม่ได้ของนกัเรียนชัน้  
    ประถมศกึษาปีท่ี 2/1 ในโรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
37.ครูเพลนิทิพย์  วชิรภชูยั การพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดค ายากโดยใช้ชุดพฒันา  
    ทกัษะการอ่านและเขียนสะกดค ายากของนกัเรียน  

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1/3 
38.ม.ฐากร  วฒันากลุ  การพฒันาความสามารถด้านดนตรีไทยโดยใช้การปฏิบติัเคร่ืองดนตรี  
    ไทยประเภทตีของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
39.ครูจีรนนัท์  เทียนประเสริฐ การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะวิทยาศาสตร์พืน้ฐานของนกัเรียนชัน้  
    มธัยมศกึษาปีท่ี 2/1   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา ชุดสารที่ใช้สารที่ใช้ใน 
    ชีวิตประจ าวนั 
40.ครูณชัชา  หนสูแีก้ว  การสอนเพื่อพฒันาในด้านทกัษะการอ่านและการฝึกประสมค าอ่าน  

วิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2/1 
41.ม.บญัชา  ไตรรส  พฒันาสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  
42.ครูอมรรัตน์  มณีศิริสานต์ ผลการจดัการรู้แบบเน้นปฏิบติัในการอ่าน –เขียนตวัภาษาองักฤษ  

-ภาษาไทยเบือ้งต้นของเด็กชายจิรเมธ ศิริชยั ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5/1 
43.ครูจนัจิรา  พนัธ์ุสมบติั การแก้ปัญหาการอ่านและสะกดค าศพัท์ภาษาองักฤษไม่ได้ของนกัเรียน  
    ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี1 โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่าน 
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44.ม.นิวตัร   ค ามี  การเสริมแรงด้วยความใกล้ชิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะของนกัเรียน  
    ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/3 
45.ครูมณีรัตน์  ชยัรัตนะ พฒันาทกัษะการอ่านและเขียนสะกดค าของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  

โดยใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดค า 
46.ครูกิตติยา   สตัยวณิช   การพฒันาสือ่กิจกรรมสง่เสริมการอ่านของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 
47.ครูพรศิริ  คณุประภา การศกึษาความรับผิดชอบในการเรียนวิชาสงัคมศกึษาของนกัเรียน  

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4/2 
48.ครูบุษกร  เละประยรู การพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยัโดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์  

ของนกัเรียนชัน้อนบุาล 2/1  โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
49.ครูปรารถนา  กรานแก้ว การปฏิบติัภาษาทา่นาฎยศพัท์โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผู้น ากลุม่  

    ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
50.ครูพีรดา ชยัวราสวสัด์ิ  ผลการใช้ชุดฝึกเพื่อแก้ปัญหาการเขียนหนงัสอืหวักลบัของนกัเรียน 

 ชัน้อนบุาล 3/1 
51.ครูสชุาดา  น้อยสอาด  ผลของการจดักิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติเพื่อสง่เสริมพฤติกรรมการ 

              กล้าแสดงออกของเด็กระดบัปฐมวยั ชัน้อนบุาล 3/1 
52.ครูปิยะดา  คล้อยเขษม การพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และพฒันาการกล้ามเนือ้มือในการวาด 
      ภาพโดยใช้ลายเส้นจากธรรมชาต ิ
53.ครูชนิดา  ณ นคร การพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และพฒันาการกล้ามเนือ้มือในการวาดภาพ  

โดยใช้ลายเส้นจากธรรมชาติ 
54.ครูพรพรหม เข้มตระกลู การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้เทคนิค 
       การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบติัของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
56.ม.ชาญสกล ทรัพย์มีขยั พฒันาการทกัษะบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยใช้ชุดฝึกหดัทกัษะการสร้าง  
                                         program paint  ของนกัเรียนชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี 2 
57.ม.รุ่งโรจน์  ปฐมทศัน์   การศกึษาพฤติกรรมการเรียนพลศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 
58. ม.กมัพล จาตพุรธรรม  ความพงึพอใจของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ตอ่การเรียน 

   การสอนวิชาดนตรีสากล กลุม่สาระศิลปะกรณีศกึษา  
   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

59.ครูปัทมกร  รัตนกสกิร   การเสริมสร้างลกัษณะนิสยัด้านการมีระเบียบวินยัโดยใช้นิทานประกอบภาพ  
      ของนกัเรียนชัน้อนบุาล 1/1 
60.ครูปรียานชุ  รุจิพืช การแก้ปัญหาการท าความส าคญัมหากางเขนไม่ได้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา  
   ปีท่ี 4 โดยใช้บทเพลงส าคญัมหากางเขน 
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รายงานสรุปการสร้างส่ือเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนของครู ปีการศกึษา 2557 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

นางสาวนิลยา  พิเนตร  เร่ืองค าตวัการันต์  
นางวาสนา  ผิวเกลีย้ง เร่ืองหนนิูดไม่อยากไปหาหมอ  
นางวิภาวี  ช่ืนสมบติั เร่ืองภาษาถ่ินภาคเหนือ 
นางสาวพรประภา งามเสกษ์ เร่ืองสภุาษิต-ค าพงัเพย  
นางวนัดี  พว่งจาด เร่ืองกาพย์ยานี 11  
นางมณีรัตน์  ชยัรัตนะ เร่ืองภาษาถ่ิน  
นางดวงกมล  แสงอุไร  เร่ืองเกมใบ้ค า  
นางอรวรรณ  ป่ินเพ็ชร  เร่ืองเพลงพืน้บ้าน 
นางนวลพรรณ  มะเมียทอง เร่ืองค าสมาส 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

นางสาวบรรจง  หลาวเงิน เร่ืองการนบัจ านวน  
นางสาวพทุธชาด สดุคนงึ  เร่ืองการวดัความยาว 
นางสาวทรงศรี  ศรีฟ้า  เร่ืองรูปเรขาคณิต  
นางปานทิพย์  ใจเอือ้ย  เร่ือง  E-learning เรขาคณิต 
นางธนพร  เป่ียมอยู ่เร่ืองการอ่าน-เขียนเศษสว่น  
นางบุญสม  ไพศาลพานิช เร่ืองตวัประกอบ  
นางสาวพิไลวรรณ แววศรี  เร่ืองนาฬิกาในกลุม่ประเทศอาเซียน  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

นางสาวเพลนิทิพย์ วชิรภชูยั เร่ืองท้องฟ้าแสนสวย  
นางอนงค์ภทัร์  ทรัพย์มีชยั เร่ืองสิง่เร้ากบัการเปลีย่นแปลง  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
นางอรวรรณ  เพง่พิศ  เร่ืองอากาศ 
นายปัญญา  ปราบเสยีง เร่ืองวงจรการไหลเวียนโลหิตด้วยระบบไฟฟ้า 
นายอภิเดช  ผงัรักษ์  เร่ืองวสัดแุละสมบติัของวสัด ุ
นางสาวจีรนนัท์  เทียนประเสริฐ เร่ือง หนงัสอืป๊อบอพัอยา่งงา่ย 
นางกมลกร  คงแก้ว  เร่ืองดาราศาสตร์  และอวกาศ  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

นางพชัรินทร์  ค าฤาชยั เร่ืองพระมหากษัตรย์ไทย  
นางสาวณชัชา  หนสูแีก้ว เร่ืองหน้าที่ของตนเองในครอบครัว 
นางสาวกรกช  กิจบ ารุง  เร่ืองการ์ตนูบางระจนั  
นางพรศิริ  คณุประภา เร่ืองหลกัฐานวตัถสุมยัสโุขทยั 
นางเรณู   ไตรวิทยากร เร่ืองการสถาปนากรุงรัตนโกสนิทร์และแอนนิเมชัน่  
นางบุษรา  ผดุผอ่ง  เร่ือง  พฒันาการของทวีปแอฟริกา 
นางสาวนวลจนัทร์ สดีอกบวบ เร่ืองกฎหมายนา่รู้  
นางสมลกัษณ์  บุญเพชร เร่ือง Chritmas Story เร่ืองราวของวนัคริสต์มาส 
นางสาวปรียานชุ  รุจิพืช  เร่ือง ศีลศกัด์ิสทิธ์ิ :ศีลสมรส 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

นางสาวปรารถนา กรานแก้ว เร่ืองนาฏยศพัท์  
นางสาวนารี  นกัป่ี  เร่ืองเพลงพระราชนิพนธ์ 
นางประทมุทิพย์  ศรีเผด็จ  เร่ืองการสเก็ตภาพลายเส้นแสงเงา 
นายนิวตัร  ค ามี  เร่ืองทศันศิลป์ในท้องถ่ิน  
นายฐากร  วฒันากลู เร่ืองเพลงพืน้บ้าน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
 

นายบญัชา  ไตรรส  เร่ือง กีฬาไทย ดาบสองมือ  
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

นางวรรณทนา  หลอ่เลศิประดิษฐ์ เร่ืองการท ากระทงทอง  
นางธนพรรณ  มงคลสกลุฤทธ์ิ   เร่ืองการจดัสวนถาดแบบตา่งๆ 
นายชาญสกล  ทรัพย์มีชยั   เร่ืองการค้นหาข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต 
นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์   เร่ืองการออกแบบตวัหนงัสอืแสงไฟใน  Photo Shop 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

นางจนัจิรา  พนัธ์ุสมบติั เร่ือง  Food  and  Drinks 
นางทิพรดา  อทัธนีย์  เร่ือง At  the Playground 
นางสาวพรพรหม เข้มตระกลู เร่ือง  The camouflage of animals 
นางสนีุย์  ทรัพย์ศิริ เร่ือง  Body parts 
นางสาวแอมรา  วงค์ค าขาว เร่ือง Occupation  
นางพฒันา  โปร่งมะณี เร่ือง  All about me 
นายวิศิษย์  ปัญญาฤทธ์ิ เร่ือง  What  will  they  buy? 
นางจริน   นิยมจ้อย เร่ือง Try to test  toeic / Hidden objects games 
 

งานอนุบาล 
 

นางสาวปัทมกร     รัตนกสกิร เร่ือง สอนแบบ...เพลงอนบุาล 
นางสาวปิยะดา     คล้อยเขษม  เร่ือง การสอนนบัเลข ด้วยเพลง “Five MonkeyS” 
นางบุษกร        เละประยรู  เร่ือง  “เลขคณิตคิดสนกุ   
นางสาวชนิดา       ณ  นคร   เร่ือง “อาชีพท่ีฉนัรู้จกั” 
นางสชุาดา      น้อยสะอาด เร่ือง  “การลบ” 
นางสาวพีรดา      ชยัวราสวสัด์ิ เร่ือง “การบวก” 


