
 

 

 

 

187 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1. นางอัศนีย์พร       มังคลาด 2559 สื่อสิ่งพิมพ์ 

สื่อเทคโนโลยี 
-สื่อการสอนการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
-การเขียนสารคดี 

ภาษาไทย 

2. นางศิริธร           อุตโม 2559 สื่อสิ่งพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อเทคโนโลยี 

-สื่อการสอนประกอบบทเรียนชั้น ม.4 เรื่อง 
ทุกข์ของชาวนา 
-สื่อการสอนประกอบบทเรียนชั้น ม.4 เรื่อง 
มหาเวสสันดรชาดก 
-สื่อการสอนประกอบบทเรียนชั้น ม.4 เรื่อง 
มงคลสูตร 
-สื่อการสอนประกอบบทเรียนชั้น ม.4 เรื่อง 
หัวใจชายหนุ่ม 
-สื่อการสอนประกอบบทเรียนชั้น ม.4 เรื่อง
โวหาร 
-สื่อการสอนเรื่องอิเหนา  
-สื่อการสอนเรื่องนิราศนิรินทร์ 
-สื่อการสอนเรื่องบทความ 
-สื่อการสอนเรื่องการเพิ่มค า 

ภาษาไทย 

3. นางนงค์พรรณ    สุคันธมาลา 2559 งานวิจัย -วิจัยในชั้นเรียนเรื่องอ่านถูกจะเขียนถูก 
-วิจัยในชั้นเรียนเรื่องอ่านถูกต้องเขียนถูกต้อง 

ภาษาไทย 

4. นางอุษณีย์          จันทร์สุริยา 2559 ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการใช้ห้องสมุด ภาษาไทย 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
5. นางปทิตตา         อนันต์กรณ์ 2559 สื่อการสอน -แบบฝึกทักษะการอ่านแบบมีวิจารณญาณ 

-การพัฒนาหลักสูตรการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 

ภาษาไทย 

6. นายพศิน           สาดสาร 2559 สื่อสิ่งพิมพ์ 
 
 
 
 

สื่อเทคโนโลยี (วีดิทัศน์) 

-แบบฝึกทักษะ GAT-PAT 
-แบบฝึกทักษะเรื่องการสร้างค าไทย 
-แบบฝึกทักษะเรื่องระดับภาษา 
-แบบฝึกทักษะเรื่องค าราชาศัพท์ 
-แบบฝึกทักษะเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่น 
-สื่อวีดิทัศน์เรื่องกาพย์เห่เรือ 
-สื่อวีดิทัศน์เรื่องสามัคคีเภทค าฉันท์ 

ภาษาไทย 

7. นางสาวอัชญานันท์  เจนใจ 2559 เอกสารประกอบการสอน 
 
 
 

สื่อเทคโนโลยี 
(Power Point) 

 

-เอกสารประกอบการสอนเรื่องกลอนดอกสร้อย
ร าพึงในป่าช้า ม.2 
-เอกสารประกอบการสอนเรื่องการเขียน
จดหมาย ม.2 
-สื่อPower Point เรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาส
ธารทองแดงม.2 
-สื่อ Power Point เรื่องค าสมาส สนธิ ม.2 

ภาษาไทย 

8. นางสาวน้ าผึ้ง       มั่งคั่ง 
 
 
 

2559 สื่อสิ่งพิมพ์ 
 

สื่อเทคโนโลยี (วีดิทัศน์) 
 

- แบบฝึกเรื่องการแต่งค าประพันธ์  และแบบ
ฝึกเรื่องประโยค 
-จดหมายถึงใครคนหนึ่ง 
-หัวใจเลือกคู่ 

ภาษาไทย 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
8. นางสาวน้ าผึ้ง       มั่งคั่ง 

 
 
 
 
 
 
 

 สื่อเทคโนโลยี 
(Power Point) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัย 

-เปิดโลกวจีครูกวีศรีสุนทร 
-มัสยาท้าประลอง 
-สื่อวีดีโอน าเสนอเรื่อง  อิเหนา 
-สื่อแอนนิเมชั่นน าเสนอเรื่อง  พระเวสสันดร 
-เพลง เมียเช่า  ส าหรับการสอนเรื่อง อิทธิพล
ของภาษาต่างประเทศ 
-สื่อวีดีโอสอน “เรยา” สอนเรื่อง  มงคลสูตรค า
ฉันท์ 
-สื่อเสริมก าลังใจ  เรื่อง  นิคผู้ชายมีแต่ตัว 
-สื่อวีดีโอ “กาท่ีอยากเป็นหงส์” สอนเรื่อง      
วัจนภาษากับอวัจนภาษา 
-กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
-กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน 
-การเขียนโครงเรื่อง 
-การเขียนแผนที่ความคิด 
-การเขียนย่อความ 
-การเขียนอ้างอิง 
-การเปลี่ยนแปลงของภาษา 
-การอ่านสารคดี 
-ค าราชาศัพท์ 
-บทเสภาสามัคคีเสวก  
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
8. นางสาวน้ าผึ้ง       มั่งคั่ง 

 
 
 
 
 
 
 

  -ชนิดของค า  ค าสรรพนาม 
-บทพากย์เอราวัณ 
-บรรยาย  อธิบาย  พรรณนา 
-นิทานพื้นบ้าน 
-ราชาธิราช 
-เสียงในภาษาไทย 
-วัจนภาษาและอวัจนภาษา 
-อิศรญาณภาษิต 
-ประโยคซับซ้อน 
- วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้แบบฝึกประโยค
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
- วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการติดตามนักเรียนที่ส่ง
งานไม่ครบ        

 

9. นางชุติมา พู่ตระกูล 2559 เอกสารประกอบการสอน 
 

สื่อเทคโนโลยี 
(Power Point) 

งานวิจัย 

-เอกสารประกอบการสอนเรื่องอิเหนาตอน ศึก
กะหมังกุหนิง 
-สื่อการสอน Power Point เรื่องอิเหนาตอน 
ศึกกะหมังกุหนิง 
-วิจัยในชั้นเรียนเรื่องปัญหาการอ่านและการ
เขียนสะกดค าของนักเรียนชั้น ม.4/1  
 
 

ภาษาไทย 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
10. นายปริญญา บุญปัญญา 2559 เอกสารประกอบการสอน 

 
สื่อเทคโนโลยี 

(Power Point) 
งานวิจัย 

- ปริศนาปริทัศน์ วิสัชนาไวยกรณ์ไทย ม.6 
- วรรณนานิทัศน์ แถลงอรรถ ม.6 
- สื่อ Power Point วิชา ท33210 ม.6 
- สื่อ Power Point วิชา ท30202 ม.4 
- วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลของการการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิคการแข่งขัน
ระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team Games 
Tournament : TGT) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนพะเยา   พิทยา
คม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ภาษาไทย 

11. นางดวงดารา       กมลบูรณ์ 2559 งานวิจัย - การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาการอ่าน
ออกเสียง ร ล ฟ ช และค าควบกล้ า 

ภาษาไทย 

12. นางสาวเมธาพร    ชีวชยากรณ์ 2559 งานวิจัย 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

 
 

สื่อเทคโนโลยี 
(Power Point) 

 เอกสารประกอบการสอน 

- การศึกษาการจัดการเรียนรู้รูปแบบค้นพบ 
(Discovery Met hed) เรื่องค าราชาศัพท์
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
แบบฝึกทักษะ 
- สื่อ Power Point วิชาท22101,ท22102 ม.2 
- สื่อ Power Point วิชา ท32202 ม.5 
- กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า 

ภาษาไทย 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1 นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์ 2559 สื่อการสอน -  เศรษฐกิจระหว่างประเทศส าหรับ 

นักเรียนชั้น ม.ปลาย (Power point) 
-  การก าหนดค่าจ้างและค่าแรงในตลาด  
(Power point) 
-  ภัยธรรมชาติของโลก(Power point) 
- เอกสารประกอบการสอนวิชาสังคม 
ศึกษา ระดับม.5 
-  บทเรียน E-learning เรื่อง สภาพแวดล้อม
ทางภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
-  แบบเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  
อาเซียนศึกษา 

สังคมศึกษา 

2 นายวีรวัฒน์  พันธุกิ่ง 2559 สื่อการสอน 
 
 

งานวิจัย 

- สารคดีประวัติศาสตร์ วิดีโอ ม.6 
- ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อารยธรรมโบราณ ชั้น 
ม.6 
- งานวิจัย เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาประวัติศาสตร์กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
อารยธรรมยุคโบราณ 
 

สังคมศึกษา 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
3 นางมาริษา  สิงห์กา 2559 สื่อการสอน 

งานวิจัย 
- ภูมิศาสตร์น่ารู้    (Power point) 
- รายงานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้สถิติการ
ฝากออม 

สังคมศึกษา 
เศรษฐศาสตร์ 

4 นางสาวมาลัย  ฟักเขียว 2559 สื่อการสอน - หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
- ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
- บทเรียนส าเร็จรูปเรื่องกลไกราคา 

สังคมศึกษา 

5 นางญาติกา  ไชยจ าเริญ 2559 สื่อภาพยนตร์สั้น 
สื่อการสอน 

งานวิจัย 
 

งานวิจัย 

- ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม 
- เครื่องมือภูมิศาสตร์ 
- การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ส่งงานของนักเรียนรายบุคคล 
- เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

ศาสนา ศีล
ธรรมฯ 

ภูมิศาสตร์ 
สังคมศึกษา 

 

6 นางสาวหัตถยากานต์  สุริยวงศ์สกุล 2559 สื่อการสอน - ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมของไทย 
(Power point) 
- เศรษฐศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น ม.5 
- พระพุทธศาสนาส าหรับนักเรียนชั้นม.4 

สังคมศึกษา 

7 นางมณฑา  นนท์ศรี 2559 สื่อการสอน - ภูมิศาสตร์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตที่ดีในสังคม พระพุทธศาสนา 
เศรษฐศาสตร์ 

สังคมศึกษา 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
8 นางสาวปิโยรส  ใจเอ้ือ 2559 สื่อการสอน 

 
 
 
 
 
 

งานวิจัย 

- เอกสารประกอบการเรียน เรื่องพระพทธ
ศาสนา ม.6 
- เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
- เอกสารประกอบการเรียน เรื่องเศรษฐศาสตร์ ม.6 
- เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ ม.6 
- โลกในศตวรรษท่ี 21(Power point) 
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียน 
ม.6 สาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอน 

สังคมศึกษา 

9 นางสาวณภาภรณ์  พนมฤทธิ์ 2559 สื่อการสอน สื่ออนิเมชั่นสามมิติ เรื่อง “เลิกเถอะ..บุหรี่”
(Smoking Kills) 

สังคมศึกษา 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์  งานวิจัย 

 
 

สื่อการสอน 

- การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 
- Power Point เรื่องทัศนธาตุ ,วัสดุอุปกรณ์ , 
ผลงานศิลปินที่มีชื่อเสียง,การออกแบบโฆษณา ,
ตัวละครในแบบเรียนภาษาไทย,การ
วิพากษ์วิจารณ์ผลงาน 
- วีดีทัศน์  เรื่อง  เทคนิคสีโปสเตอร์  สีชอล์ค   
สีน้ า  สีอะครีลิค  สีไม้ 

 

2. นายกวี  บุญกว้าง  สื่อการสอน 
งานวิจัย 

- Power Point เรื่องดนตรีไทย ดนตรีสากล 
- การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10  โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

 

3. นายอุดม  ไชยวุฒิ  สื่อการสอน - ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองการเขียนภาพระบายสี  
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1 นางนงลักษณ์ พรหมสิทธิ์ 2559 วิจัยในชั้นเรียน 

 
Power point 

แบบฝึกการแก้ปัญหา 

- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง โจทย์ปัญหาการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
- คู่อันดับและกราฟ 
- การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค
แบบโพลยา 

คณิตศาสตร์ 

2. นายส าเริญ ปัญญาใจ 2559 Power point - จ านวนเต็ม คณิตศาสตร์ 

3. นางศศิธร ภักดิ์สันติพงศ์ 2559 วิจัยในชั้นเรียน 
 

Power point 
แบบฝึก 

- การศึกษาเจตคติของนักเรียนที่ทีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 
- ค่ากลางของข้อมูล 
- ใบงานสาระล าดับและอนุกรม 

คณิตศาสตร์ 

4 นางจรัสศรี สุวรรณลพ 2559 Power point - ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 
3 มิติ 
 
 

คณิตศาสตร์ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
5 นางวิจิตรา ทาทอง 2559 วิจัยในชั้นเรียน 

Power point 
-รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุด
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการให้เหตุผล
เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 
- ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ , การให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 

คณิตศาสตร์ 

6 นางสาวไสว   ศักดิ์ศร 2559 วิจัยในชั้นเรียน 
 

Power point 

- การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึก
เสริมทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 
เรื่อง การบวก และการลบเศษส่วน 
- จ านวนเต็ม 

คณิตศาสตร์ 

7 นางปรานอม   ทศรฐ 2559 วิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 

แบบฝึกทักษะ 
Power point 

สื่อ GSP 

- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความ
คงทนในการเรียนรู้และเจตคติต่อคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง การ
แปลงทางเรขาคณิต ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ GSP และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ 
- เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับจ านวนจริง 
- การแปลงทางเรขาคณิต 
 
 

คณิตศาสตร์ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
8. นายอนุวัฒน์  ค าฟู 2559 วิจัยในชั้นเรียน 

 
แบบฝึก 
ใบงาน 

- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 32102 โดยใช้วิธีการ
สอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
- เลขยกก าลัง 
- ตรีโกณมิต,ิ ความน่าจะเป็น  

คณิตศาสตร์ 

9 นางวันวิสาข์พรรณกุล 2559 วิจัยในชั้นเรียน - เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับและ
อนุกรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
- เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
กับชีวิตประจ าวัน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น  โดยใช้โปรแกรม Excel  

คณิตศาสตร์ 

10 นายสงคราม    ชินสงคราม  Power point - เรื่องภาคตัดกรวย คณิตศาสตร์ 
11 นางสาวนิภาพรนิลประภา  วิจัยในชั้นเรียน 

 
 

วีดิทัศน์ 

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เจตคติต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติเบื้องต้น โดยใช้สื่อ
ประสม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
- เรื่อง ล าดับและอนุกรม 

คณิตศาสตร์ 

12 นายจิรพันธ์  จันจินะ 2559 Power point - Power point ของ Page บน Application 
Facebook 
 

คณิตศาสตร์ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
13 นายปรัชญา     สัมมาทรัพย์    2559 วิจัยในชั้นเรียน 

 
วีดิทัศน์ 

- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ GAM 
- การเรียงสับเปลี่ยน 

คณิตศาสตร์ 

14 นายสุธิวัตร   วงศ์ใหญ่ 2559 วิจัยในชั้นเรียน 
 
 

Power point 
 

แบบฝึก 

- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เรื่องโจทย์ปัญหาฟังก์ชันด้วยวิธีสอนแบบใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
- ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เมทริกซ์ เรขาคณิต
วิเคราะห์และภาคตัดกรวย 
- แบบฝึกการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้
เทคนิคแบบโพลยา 

คณิตศาสตร์ 

15 นางประภากรชาวเมือง 2559 วิจัยในชั้นเรียน - การช่วยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 10 คน เข้าใจการประยุกต์ของสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ถูกต้อง 

คณิตศาสตร์ 

16 นางสาวสรัญญามูลมาก 2559 วิจัยในชั้นเรียน 
 

วีดิทัศน์ 
Power point 

- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความ
น่าจะเป็น โดยใช้เกมบันไดงู (snake and 
ladder game)  
- การทดลองสุ่ม 
- ความน่าจะเป็น 

คณิตศาสตร์ 

 

 

 



 

 

 

 

200 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
17 นางศิริชรนันทะชาติ 2559 วิจัยในชั้นเรียน 

 
 
 
 

Video 
Power point 

 

- พัฒนาความสามารถด้านการคิด  โดยใช้วิธีการสอนแบบ
ร่วมมือแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ (STAD) ในรูปของแบบฝึกทักษะ
เน้นการคิดและใช้การเสริมแรง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค
31101 เรื่อง เซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 - รายงานการจัดการศึกษารายกรณีการพัฒนา
ความสามารถด้านการคิด วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค
30201   เรื่อง ตรรกศาสตร์ เรืองย่อย ประพจน์และการ
เชื่อมประพจน์ โดยใช้แบบฝึกทักษะเน้นการคิด ใช้การ
เสริมแรงและวิธีการสอนแบบร่วมมอืแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ 
(STAD) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
- ประกอบการสอรน วิชาคณิตสาสตร์พื้นฐานและ
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 และ  ภาคเรียนท่ี 2 
- เซต ตรรกศาสตร ์

คณิตศาสตร์ 

18 นางสาวภัสราภรณ์  ชัยเดช 2559 วิจัยในชั้นเรียน 
 

- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
การวิจัยบทเรียน 
- ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 

คณิตศาสตร์ 

20 นางนิชาภรต๊ะสมบัติ 2559 วิจัยในชั้นเรียน - ล าดับและอนุกรม 
- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้
การวิจัยบทเรียน 

คณิตศสตร์ 

21 นางสาวดวงจันทร์คนอยู่ 2559 วิจัยในชั้นเรียน 
Power point 

วีดิทัศน์ 

- อัตราส่วนและร้อยละ 
- ทฤษฏีบทพีทาโกรัสและการแปลงทางเรขาคณิต 
- เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
19 นายเสน่ห์อยู่สุข 2559 วีดิทัศน์ 

วิจัยในชั้นเรียน 
- เรื่อง ความเป็นมาของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
- การศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ
การเรียน คณิตศาสตร์  เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการเรียนด้วย เทคนิค 
K-W-D-L และการเรียนแบบปกติ 
- การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฏี
กราฟ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

คณิตศาสตร์ 

22 นางสาวณิชกุลย์ อดุลย์พงศ์
ไพศาล 

2559 วิจัยในชั้นเรียน 
 

Power point 
 

- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
- สถิติ, ความน่าจะเป็น, วงกลม, ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

23 นางสาวลินดาวงศ์ดาว 2559 วิจัยในชั้นเรียน 
Power point 

เอกสารประกอบการเรียน 

- การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง 
- การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง,การให้เหตุผล
เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม ,วงกลม 
- การแปรผัน,การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและ
สี่เหลี่ยม 

คณิตศาสตร์ 

 

 

 



 

 

 

 

202 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
24 นางสาวอัญชลีวงศ์ไชย 2559 วิจัยในชั้นเรียน 

Power point 
เอกสารประกอบการเรียน 

- พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 
- พ้ืนที่ผิวและปริมาตร , อสมการ , กราฟ 
- การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
รายวิชา ค 20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ,เรื่อง 
พาราโบลารายวิชา ค 20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

คณิตศาสตร์ 

25 นายระวีศักดิ์ช่างเย็บ 2559 Power point - เรื่องรูปเรขาคณิต 
 

คณิตศาสตร์ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1 นางสาวเปรมจิต ธุระงาน 2559 วิจัยในชั้นเรียน 

แผนการสอน 
- ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษา 
- พลศึกษาและสุขศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

2 นายนิรันดร์เป็งโท 2559 แผนการสอน - พลศึกษาและสุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 
3 นายศุภพงษ์  ชัยทัศน์ 2559 แผนการสอน - พลศึกษาและสุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 
4 นายประสงค์  อ่ินค า 2559 แผนการสอน - พลศึกษาและสุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 
5 นางสาวพรเมษา  กรรณทรา 2559 วิจัยในชั้นเรียน 

แผนการสอน 
- ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษา 
- พลศึกษาและสุขศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

6 นายพงศกร  หงษ์ระนัย 2559 แผนการสอน - พลศึกษาและสุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 
7 นายอนุรักษ์  ยอดวงศ์ 2559 แผนการสอน - พลศึกษาและสุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 
8 นายเหมราช  เมืองซื่อ 2559 แผนการสอน - พลศึกษาและสุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 
9 นางสาวกันยา  กันทะ 2559 วิจัยในชั้นเรียน 

แผนการสอน 
- ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
เรียนการสอนวิชาสุขศึกษา 
- พฤติกรรมไม่ส่งงานของนักเรียนใน
ชั้น ม.1/10 ปีการศึกษา 2559 

สุขศึกษา 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กลุ่มสาระภาษต่างประเทศ 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1. น.ส.อรุณรุ่ง สุขส าราญ 2559 Power Point - Signs and Notices 

- Grammar M.4 
- Grammar M.4 

ภาษาอังกฤษ 

2. นางธนวรรณ กันค า 2559 วิชาการ 
 
 

วิจัย 

- แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษชุด 
Grammar in Use ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
- ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่อสารเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม ปีการศึกษา 2/2559 

ภาษาอังกฤษ 

3. นายราชนุชา อินจันทร์ 2559 แบบฝึกทักษะ - English Grammar in Use 
 
 
 
 
 
 

ภาษาอังกฤษ 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
4. นายอานุพันธ์ เทพรักษา 2559 งานวิจัย 

 
 
 
 
 

สื่อการสอน 

- การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ชุด 
Writing for the Real World รายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 รหัสวิชา อ
31101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
- แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร ชุด Writing for the 
Real World รายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 1 รหัสวิชา อ31101 ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม  

ภาษาอังกฤษ 

5. นางรวิกานต์  ลือวงค์ 2559 วิจัย - การพัฒนาทักษะการอ่านวิเคราะห์โดย
ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
(English Reading Skill Exercise)
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่านวิเคราะห์ (อ 
23213 ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 

ภาษาอังกฤษ 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
6. นางอเนรี  ใจวงศ์ 2559 เอกสารสิ่งพิมพ์ 

 
วิจัย 

- แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชุด 
Grammar Through Tenses 
- รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ ชุด   
Grammar Through Tenses 

ภาษาต่างประเทศ 

7. นางศศิณัฏฐ์อินต๊ะ 2559 วิจัย 
 
 

วิจัยในชั้นเรียน 

- An Error Analysis of Thai Student 
Using “Dou” Adverbs In Chinese 
Language 
- รายงานการใช้ชุดแบบฝึกการฟังและ
การอ่านออกเสียงพยัญชนะและสระใน
ระบบพินอินส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม จังหวัดพะเยา 

ภาษาต่างประเทศ 
 
 

ภาษาจีน 

8. นางสาวอภิรยา แก้วสาร 2559 สื่อการสอน  - สื่อการสอน วิชา อ21213- 21214 
- สื่อการสอน วิชา อ31101- 31102 

ภาษาอังกฤษ 

9. นางบุษบา  อริยะค า 2559 วิจัย - การศึกษาพฤติกรรม การส่งงานของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น 

ภาษาญี่ปุ่น 

10. นางสาวกัญญารัตน์  โทวรรธนะ 2559 สื่อการสอน - Mini Board Game 
 
 

ภาษาอังกฤษ 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
11. นายทรงศักดิ์  แก้ววิลัย 2559 เอกสาร 

 
วิจัย 

 
 
 
 

สื่อการสอน 

- เอกสารประกอบการเรียนภาษาเมียน
มาเบื้องต้น 
- ปัญหาการเขียนอักษรเมียนมาไม่
สวยงามและไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม ที่เรียนวิชาภาษาเมียนมาเพ่ิมพูน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
- บัตรค าพยัญชนะภาษาเมียนมา 
- บัตรค าศัพท์ภาษาเมียนมา 
- บัตรค าตัวเลขภาษาเมียนมา 
- Power Point ประกอบการสอน 
รายวิชา I20202 
- Power Point ประกอบการสอน 
รายวิชา I30202 
- Power Point ประกอบการสอน 
รายวิชา ต 33243 – ต 33244 
- Power Point ประกอบการสอน 
รายวิชา ต 31241 – ต 31242 

ภาษาเมียนมา 

12. นายรณชัย   วรรณรัตน์ 2559 วิจัย - ปัญหานักเรียนขาดคุณธรรมจริยธรรม ภาษาญี่ปุ่น 
13. นางสาวสุดารัตน์  ดอนลาดลี 2559 สื่อการสอน - Occupations Media ภาษาอังกฤษ 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1 นางวิลัยพร ชัยเมือง  2559 วิจัยในชั้นเรียน - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
- ผลของการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
เรื่อง พลังงานไฟฟ้ามาจากไหน 

วิทยาศาสตร์ 

2 นายวินัย  ตาระกา 2559 สื่อการเรียนการสอน 
วิจัยในชั้นเรียน 

- ชุดการสอนเรื่อง หินและแร่ 
- การพัฒนาตนเองของผู้เรียน 

วิทยาศาสตร์ 

3 นางสุมิตราจันแย้ 2559 สื่อการเรียนการสอน 
 
 
 

วิจัยในชั้นเรียน 

-เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง โครงสร้าง
และหน้าที่ของพืชดอก 
-เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง 
- รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
รายวิชา ว30244 ชีววิทยา4 เรื่องกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง 

ชีววิทยา 

4 นางนงคราญ ยะตา 2559 Power point ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
สารเคมีในสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์และการ
เจริญเติบโต การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

ชีววิทยา 

 

 



 

 

 

 

209 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
5 

 
นางกนกพร  ช านาญยา 
 
 
 
 

2559 Power point 
 
 

วิจัยในชั้นเรียน 
 
 

งานวิจัย 
และบทความวิชาการ 

- สารและสมบัติของสาร สารละลายกรด เบส 
พลังงานความร้อน หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
กระบวนการด ารงชีวิตของพืช บรรยากาศ 
- การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้าน 
หรือการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที1่/14 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
- ชุดโครงงาน “การพัฒนาวิธีการเพาะปลูก
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบัวหลวง” ใน
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา จ านวน 1 เรื่อง คือ 
ซีเรียลเมล็ดบัว 

วิทยาศาสตร์ 

6 นางนิตยา ทาเป๊ก 2559 Power point 
วิจัยในชั้นเรียน 

- การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ 
-การพัฒนาความสามารถการค านวณสูตรทาง
ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นเสียง โดยใช้การเรียนรู้ แบบ
แผนผังมโนทัศน์ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม จังหวัดพะเยา 
-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ
ต่อตัวต้านทานและกฎของโอห์ม โดยใช้ แบบ
ฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5/13 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 
 

ฟิสิกส์ 

 

 

 



 

 

 

 

210 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
7 นางดารารัตน์  ทิพวรรณทรัพย์ 2559 Power point   - พันธุกรรม ความหลากหลาย ระบบนิเวศ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาศาสตร์ 

8 นางสาวอาภัทธา  บุญยัง 2559 สื่อการเรียนการสอน 
 
 

วิจัยในชั้นเรียน 

-แบบฝึกการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
-ชุดการสอนเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 
- การศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 

วิทยาศาสตร์ 

9 นางจามจุรีพรหมเผ่า 2559 Power point   
 

- คลื่นกล เสียง แสง ไฟฟ้าสถิตย์ ไฟฟ้ากระแส 
และแม่เหล็กไฟฟ้า 

ฟิสิกส์ 

วิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัย 
และบทความวิชาการ 

 

 

-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แสง
และทัศนอุปกรณ์โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม จ.พะเยา 
-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ไฟฟ้ากระแส  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม  จังหวัดพะเยา 
- ชุดโครงงาน “การพัฒนาวิธีการเพาะปลูก
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบัวหลวง” ใน
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา จ านวน 1 เรื่อง คือ 
ลิ้นชักบ าบัดน้ าเสีย 

 

 

 



 

 

 

 

211 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
10 นางยอดกุศล  ศรีทัน 2559 สื่อการเรียนการสอน 

 
วิจัยในชั้นเรียน 

- ชุดกิจกรรมการสอน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.
3 (พลังงานไฟฟ้า) 
- การศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 

 

11 นางสาวจิรัชยา วงศ์ราษฎร์ 2559 Power point - บทน า การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการ
เคลื่อนที่ การเคลื่อนท่ีแบบต่างๆ 
ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

ฟิสิกส์ 

12 นางสาวสุกัญญา   เพ็ชรอินทร์ 2559 สื่อการสอน 
 

Power point 
 
 
 
 
 

วิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 

- สื่อการสอน Google Apps เรื่องการรับรู้
และการตอบสนองท่ี gg.gg/sukanyappk 
- การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต  ระบบประสาท
และอวัยวะรับความรู้สึก  ระบบต่อมไร้ท่อ 
และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืช การสังเคราะห์แสง การสืบพันธุ์
ของพืชดอกและการเจริญเติบโต การควบคุม
การเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช 
- การพัฒนาสื่อการสอน Google Apps วิชา
ชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบประสาท
และอวัยวะรับความรู้สึก ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
 

 ชีววิทยา 

 

 

 



 

 

 

 

212 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
13 นายณัฐพงศ ์ วงศ์ชัย 2559 Power point 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิจัยในชั้นเรียน 

รายวิชา ฟิสิกส์ 1 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  
บทน า การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการ
เคลื่อนที่ การเคลื่อนท่ีแบบต่างๆ 
รายวิชา ฟิสิกส์ 2 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งาน
และพลังงาน โมเมนตัมและการชน การ
เคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลและสภาพยืดหยุ่น 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ สอวน. 2 หน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง ทรงกลมท้องฟ้าและการบอก
ต าแหน่งฤดูกาลและการบอกเวลา ดาว
เคราะห์และการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ ดาว
ฤกษ์และสมบัติของดาวฤกษ์กล้องโทรทรรศน์
และเทคโนโลยีอวกาศ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่อง  
การเคลื่อนที่ สนามของแรง 
- การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล (CAR1) 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4รายวิชา 
ฟิสิกส์ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
- ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา วิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง
แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ฟิสิกส์ 

 

 

 



 

 

 

 

213 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
14 นางสาวลัดดาวัลย์บุญคุ้ม 2559 วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
วิชา ว30228 เคมี 8 เรื่อง มวลและปริมาณ 
โดยใช้แบบฝึกหัด 

เคมี 

15 นายสุทัศน์ บุญเลิศ 2559 วิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 

งานวิจัย 
และบทความวิชาการ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสลาย
สารอาหารระดับเซลล์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้
เป็นกลุ่ม 
- ชุดโครงงาน “การพัฒนาวิธีการเพาะปลูก
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบัวหลวง” ใน
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาจ านวน 3 เรื่องได้แก่  

ชีววิทยา 

15 นายสุทัศน์ บุญเลิศ 2559      งานวิจัย 
และบทความวิชาการ 

1) ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชใน
การก าจัดหอยเชอรี่ 
2) การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ
จากใบบัวหลวงในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
Staphylococcus aureus 
3) การศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบ
ที่เหมาะสมต่อการผลิตชาจากกลีบดอกบัว
หลวง 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

214 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
16 นางอรชร  ถาค า 2559 Power point 

 
 
 
 
วิจัยในชั้นเรียน 

 

- การถ่ายทอดทางพันธุกรรม  ยีนและ
โครโมโซม  พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง 
DNA วิวัฒนาการ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ประชากร มนุษย์กับความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของ
นักเรียนต่อวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6  เรื่องการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม 

ชีววิทยา 
 

17 นางสุญาณี ปัญญา 2559 วิจัยในชั้นเรียน 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ 
ของนักเรียนต่อวิชาเคมี เรื่องตารางธาตุ 
โดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์ 

เคมี 

18 นางจีรพา กันทา 2559 Power point 
 

 

- ธาตุและสารประกอบ  การแยกสาร   โลก
และการเปลี่ยนแปลงของโลก อาหารและ
สารอาหาร   ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และ 

วิทยาศาสตร์ 

18 นางจีรพา กันทา 2559 วิจัยในชั้นเรียน สัตว์  แสงกับการมองเห็น 
- บทเรียนส าเร็จรูป วิชาวิทยาศาสตร์ 4 ระบบ
ย่อยอาหารของมนุษย์ 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

215 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
19 นายวิรัตน์  ไชยสุ 2559 สื่อการเรียนการสอน 

 
วิจัยในชั้นเรียน 

- แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาเคมี 
เรื่อง กรด เบส 
-การใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชา
เคมี เรื่อง กรด เบส 
-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง 
การสอนตามโมเดลการเรียนรู้คอนสตรักวิซึม
กับการสอนตามคู่มือครู สสวท. 

เคมี 

20 นางปริยากร  วงศ์ชัย 2559 Power point 
 
 
 
 
 

วิจัยในชั้นเรียน 
 

- รายวิชา เคมี 3 หน่วยการรู้ เรื่องอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด -เบส
 รายวิชา เคมี 4 หน่วยการรู้ เรื่อง
ไฟฟ้าเคมี ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ใน
อุตสาหกรรม รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
(เคมี) เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 
-การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล (CAR)  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา 
เคมี 9 ในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2559 
-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)เรื่อง 
  

เคมี 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
20 นางปริยากรวงศ์ชัย 2559  กรด – เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา 2559 
-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
พึงพอใจต่อวิชาเคมี 10 ของนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แบบสืบเสาะ 
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าเคมี   
ปีการศึกษา 2559 

 

21 นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า 2559 แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์  แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เคมี 
22 นายสุวิทย์เทพวงศ์ 2559 สื่อการเรียนการสอน ระบบสุริยะจักรวาล การเปลี่ยนแปลงของแผ่น

ธรณีภาค ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่
แบบหมุน งานและพลังงาน 

ฟิสิกส์ 

23 นางลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ 2559 Power point 
งานวิจัย 

และบทความวิชาการ 

- ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 
- ชุดโครงงาน “การพัฒนาวิธีการเพาะปลูก
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบัวหลวง” ใน
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา จ านวน 1 เรื่อง 
ได้แก่การศึกษาการกระตุ้นการงอกของเมล็ด
บัวหลวง 
 
 

ชีววิทยา 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
24 นางสาวณัฐรินีย์อภิวงค์งาม 2559 Power point 

 
 
 

วิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 

งานวิจัย 
และบทความวิชาการ 

- การเคลื่อนที่ สนามของแรง คลื่น แสง เสียง 
ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ 
ของไหล ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาฟิสิกส์
เพ่ิมเติม เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง โดยการใช้ 
Mind Map ร่วมกับ การทดลอง 
- การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชา
ฟิสิกส์เรื่องการคลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
- ชุดโครงงาน “การพัฒนาวิธีการเพาะปลูก
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบัวหลวง” ใน
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา จ านวน 1เรื่อง 
ได้แก่สบู่ก้อนจากบัวหลวง 

ฟิสิกส์ 

25 นางสาวกนกวรรณ ณ ล าพูน 2559 Power point 
 
 
 

วิจัยในชั้นเรียน 
 

 

- การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สารรอบตัว 
สารละลาย สารละลายกรด - เบส บรรยากาศ 
ลมฟ้าอากาศ แรงและการเคลื่อนที่ เซลล์ของ
สิ่งมีชีวิต และการด ารงชีวิตของพืช 
- การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

วิทยาศาสตร์ 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
25 นางสาวกนกวรรณ ณ ล าพูน 2559 งานวิจัย 

และบทความวิชาการ 
- ชุดโครงงาน “การพัฒนาวิธีการเพาะปลูก
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบัวหลวง” ใน
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่  
1) ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชใน
การก าจัดหอยเชอรี่ 
2) การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ
จากใบบัวหลวงในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
Staphylococcus aureus 
3) การศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบ
ที่เหมาะสมต่อการผลิตชาจากกลีบดอกบัวหลวง 

 

26 นางพิมพ์ชนก   อินต๊ะวงศ์กา 2559 Power point 
วิจัยในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 

งานวิจัย 
และบทความวิชาการ 

การย่อยอาหาร 
-การใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ “TAI 
(Team Assisted Individualization)”  เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ลักษณะ
ทางพันธุกรรมนอกกฎเมนเดล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
2.ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร ์
- ชุดโครงงาน “การพัฒนาวิธีการเพาะปลูก
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบัวหลวง” ใน
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา จ านวน 1 เรื่อง คือ 
กระดาษจากใยบัว 

ชีววิทยา 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
27 นางสาวอีสซา   เดสสิ 2559 Power point งานและพลังงาน  คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

และ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

220 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1 นายปิติ   โกฎยา 2559 สื่อการสอน - สื่อวีดีทัศน์ Power point 

เรื่องงานเกษตร 
การงานอาชีพ 

2 นายผดุงศิลป์   เทพจันทร์ 2559 สื่อการสอน - เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การ
เลี้ยงปลาน้ าจืด 

การงานอาชีพ 

3 นายวิทวัส     วงค์คม 2559 สื่อการสอน - เอกสารประกอบการสอน ใบงาน 
เรื่อง การเลี้ยงปลาสวยงาม  
เรื่อง การจัดตกแต่งบ้านและตกแต่งบ้าน  
เรื่อง งานช่างในบ้าน 

การงานอาชีพ 

4 นายกิตติภณ    เพียรจริง 2559 สื่อการสอน - เอกสารประกอบการสอน   
เรื่องการเพาะเห็ด 

การงานอาชีพ 

5 นายบรรลือ   มาคะสิระ 2559 ผลงานทางวิชาการ - เอกสารประกอบการสอน เรื่อง
วงจรไฟฟ้า 

การงานอาชีพ 

6 นายสิรวงษ์   วงศ์ไชย 2559 ผลงานทางวิชาการ - เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
เรื่อง การออกแบบลายผ้า 

การงานอาชีพ 

7 นายพรรณนันทน์    พงศ์กรวรรณ 2559 สื่อการสอน - เครื่องมือที่ใช้ในการท างานช่าง การงานอาชีพ 
8 นางเสาวลักษณ์    พันธ์พัฒนกุล 2559 สื่อการสอน - ใบงานการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน   

 
การงานอาชีพ 

 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

9 นายประภาส    ปิยะโกศล 2559 สื่อการสอน - สื่อวิดีทัศน์Power point เรื่องงานช่าง
พ้ืนฐาน 
คู่มือประกอบการเรียนงานช่างพ้ืนฐาน 

การงานอาชีพ 

10 นางนัยนา   ประวงศ์เทพ 2559 สื่อการสอน - เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
เรื่อง การวางแผนการท างาน 
เรื่อง การท าความสะอาด 
เรื่อง การจัดตกแต่งบ้าน 
เรื่อง  การซ่อมแซมเสื้อผ้า 

การงานอาชีพ 

11 นางสุกัลยา    ชัยทัศน์ 2559 สื่อการสอน - โปรแกรมช่วยสอนวิชาพิมพ์ไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ 

การงานอาชีพ 

12 นางผุสดี    วัชรสกุลวงศ ์ 2559 สื่อการสอน - โปรแกรมช่วยสอนวิชาพิมพ์ไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ 

การงานอาชีพ 

13 นางอารีรัตน์    นาแพร่ 
 

2559 สื่อการสอน - โปรแกรมช่วยสอนวิชาพิมพ์ไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ 

การงานอาชีพ 

14 นางรัตนาภรณ์    ภิญโญฤทธิ์ 2559 สื่อการสอน - เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
เรื่อง การวางแผนการท างาน 
เรื่อง การท าความสะอาด 
เรื่อง การจัดตกแต่งบ้าน 
เรื่อง  การซ่อมแซมเสื้อผ้า 

การงานอาชีพ 

15 นางสาวจันทร์จิรา   เตชะวงศ์ 2559 สื่อการสอน - เอกสารประกอบการสอน ใบงาน 
เรื่อง งานประดิษฐ์ 

การงานอาชีพ 

 
 

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
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สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1 นายวัชระ  การสมพจน์ 2559 เอกสารประกอบการ

สอน 
 

- เอกสารประกอบการสอน วิชา
“เทคโนโลยี 1” 

- เอกสารประกอบการสอน วิชา “ชุด
กล่องสมองกล” 

คอมพิวเตอร์ 

2 นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์ 2559 วิจัยในชั้นเรียน 
 
 

 
 

บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

แบบทดสอบส่งเสริม
การเรียนรู้ 

เอกสารประกอบการ
สอน 

Power point 

- วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโปรแกรม 
kahoot 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4/8-4/10ปีการศึกษา 2559โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 
- วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการสอนซ่อมเสริม
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4/7-4/10ปีการศึกษา 2559โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 
- บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการ
วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมส าหรับ 
 

คอมพิวเตอร์ 

 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
2 นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์ 2559  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  



 

 

 

 

223 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

- แบบทดสอบส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง 
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Cส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
โปรแกรม Kahoot 
- เอกสารประกอบการสอนเรื่อง “ การ
เขียนโปรแกรมด้วยC# ” 
- เอกสารประกอบการสอนเรื่อง “ การ
เขียนโปรแกรมด้วยDev C++ ” 
- เอกสารประกอบการสอนเรื่อง “ค าสั่ง
My SQL และฐานข้อมูล” 
-เรื่องหลักการน าเสนอข้อมูล 

3 นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา 2559   Power point - เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
4 นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา 2559 PowerPoint 

 
 

วิจัยในชั้นเรียน 
บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน 

-เรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม่ อินเตอร์เน็ต 
- การพัฒนาการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
ใช้งานโปรแกรม Google SketeUP 
 
 

คอมพิวเตอร์ 

 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

5 นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง 2559 สื่อการเรียนการสอน
ช่วยสอนผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
PowerPoint 

 
 
 
 
 

ใบงาน 
 

วิจัยในชั้นเรียน 

- วิชา การสร้างโฮมเพจมัธยมศึกษาปีที่ 2 
- วิชา มัลติมีเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
- วิชา ฐานข้อมูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
- เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์  วิชา
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
- เรื่อง การสื่อสาร การส่งข้อมูลอนุกรม 
ขนาน  วิชาเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
- เรื่อง ระบบเทคโนโลยี  วิชาเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
- เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์  วิชา 
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
- เรื่อง การสร้างภาพ 1 นิ้ว  วิชา 
มัลติมีเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
- การพัฒนาการเรียนรู้ สาระที่ 2 และ 
สาระที่ 3 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 
- การปรับพฤติกรมการเข้าเรียนให้ตรง
เวลาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2/3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

คอมพิวเตอร์ 

 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

6 นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ 2559 สื่อการเรียนการสอน
ช่วยสอนผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
Power point 

-สื่อการสอนเว็บบล็อก “แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับครูยอด” ที่ 
www.kruyord.wordpress.com 
- สื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยี DLIT  ที่ 
http://gg.gg/surinppk 
-เรื่องกระบวนการเทคโนโลยี และ ระบบ
เทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร์ 

7 นายวรันย์  ปัญญา 2559 วิจัยในชั้นเรียน - พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู
คอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2559 

คอมพิวเตอร์ 

8 นายอภิวัฒน์  พวงล าใย 2559 วิจัยในชั้นเรียน - เรื่องท่ี ๑ การใช้สื่อสังคมออนไลน์กับ
การเรียนการสอนPower point เรื่อง
คอมพิวเตอร์กับงานมัตติมิเดีย  

คอมพิวเตอร์ 

9 นายยศ  กันทายวง 2559 บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน 
Power point 

-สื่อการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ที่ 
http://www.ppk.ac.th/kruyoth/index.html 
- Visual C# ,การสร้างเกมด้วยโปรแกรม
GameMaker8 
- เรื่องการเขียนโปรแกรม ด้วย Visual 
C# 

 
 

คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

http://www.kruyord.wordpress.com/
http://gg.gg/surinppk
http://www.ppk.ac.th/kruyoth/index.html


 

 

 

 

226 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
10 นางราตรี  ค าปัน 2559 Power point 

 
- เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- เรื่องอินเตอร์เน็ต 
- เรื่องซอฟต์แวร์ 
- การสร้างงานมัลติมีเดียโดยเทคนิค 
Shape Tween 
- การสร้างงานมัลติมีเดียโดยเทคนิค 
Motion Tween 
- การสร้างงานมัลติมีเดียโดยเทคนิค 
Guide Layer 

คอมพิวเตอร์ 

11 นางจิรปรียา  ชัยทะ 2559 วิจัยในชั้นเรียน 
 

Power point 

- เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการ
ออกแบบและเทคโนโลยีด้วยเว็บไซต์ 
gg.gg/comppk_krunink 
- เรื่องระดับของเทคโนโลยี 
- เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์ 
- เรื่องโปรแกรมแปลภาษา 
- เรื่องการประยุกต์ใช้ภาษาระดับสูง 
- เรื่องแนวคิดและหลักการโปรแกรม 
 
 
 
 

คอมพิวเตอร์ 

 

 



 

 

 

 

227 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
12 นางพัชรี  สารงาม 2559 สื่อการเรียนการสอน

ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

Power point 
 
 
 

วิจัยในชั้นเรียน 

- บทเรียนออนเว็บ Google Site site-
by-krunui 
- เพจ:  ครูนุ้ยมัลติมีเดีย 
- เรื่อง  ซอฟต์แวร์ 
- Power point เรื่อง  เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
- Power point เรื่อง  อินเตอร์เน็ต 
- เรื่อง   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยสื่อออนเว็บ  เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยใช้ Google site 

คอมพิวเตอร์ 

13 นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์ 2559 วิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 

PowerPoint 
 
 
 

ใบงาน 

- เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
การสร้างงานบนเครือข่าย โดยใช้
โปรแกรม Dreamweaver 
- เรื่องการสร้างงานบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
- เรื่องการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ 
- เรื่องการออกแบบภาพกราฟิก 
- เรื่องการโปรแกรมเบื้องต้น 
 

คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

228 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
13 นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์ 2559  - การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการสร้าง

เว็บไซต์ 
- การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการสร้าง
เกมคอมพิวเตอร์ 
- การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
- การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น 

 

14 นางสาวจิรสุดา  กุมาลี 2559 วิจัยในชั้นเรียน 
 
 

สื่อการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

วีดิทัศน์ 
Power point 

- การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  5/4  โรงเรียนพะเยา
พิทยาคมในเรื่องการไม่ส่งงาน 
- สื่อการสอน เว็บไซต์ เนื้อหาและต ารา 
วิชา ง32102 เทคโนโลยี 2 
- เรื่องเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
- เรื่อง  กระบวนการเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 

about:blank


 

 

 

 

229 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

  

 
ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา หมายเหตุ 

1 นางเกศิรินทร์  รัตนรักษ์มงคล 2559 สื่อสิ่งพิมพ์ พัฒนาทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
เพ่ือการเรียนต่อ ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

แนะแนว ผลงาน 

2559 วิจัยในชั้นเรียน การวางแผนด้านการเรียนต่อที่ดีกับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5  

แนะแนว วิจัยในชั้นเรียน 

2 นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล 2559 วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการเรียนของนักเรียนชั้น ม.4/2 
โดยใช้ โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 

 
แนะแนว 

 
วิจัยในชั้นเรียน 

2559 วิจัยในชั้นเรียน ผู้เรียนไม่สามารถส ารวจครอบครัวตัวเองได้  
แนะแนว 

 
วิจัยในชั้นเรียน 

3 นางสาวปนัสยา  แก่นพล 2559 วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาวินัยด้านความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของชั้น ม .2 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
ที่มีพฤติกรรมหนีเรียนในบางรายวิชา 

 
แนะแนว 

 
วิจัยในชั้นเรียน 

4 นางอภิญญา  โยธามาศ 2559 วิจัยในชั้นเรียน ความต้องการการบริการแนะแนวของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
(มัธยมศึกษาปีที่ 3) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

แนะแนว วิจัยในชั้นเรียน 

 
 
 


