
 

 

 

 

179 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1. นางอัศนีย์พร       มังคลาด 2560 -  สื่อสิ่งพิมพ์ 

-  สื่อเทคโนโลยี 
-สื่อการสอนการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
-การเขียนสารคดี 

ภาษาไทย 

2. นางศิริธร           อุตโม 2560 -  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  
-สื่อการสอนเรื่องนิราศนิรินทร ์
-สื่อการสอนเรื่องบทความ 
-สื่อการสอนเรื่องการเพิ่มค า 

ภาษาไทย 

3. นางนงค์พรรณ    สุคันธมาลา 2560 งานวิจัย -วิจัยในชั้นเรียนเรื่องอ่านถูกจะเขียนถูก 
-วิจัยในชั้นเรียนเรื่องอ่านถูกต้องเขียนถูกต้อง 

ภาษาไทย 



 

 

 

 

180 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
4. นางอุษณีย์          จันทร์สุริยา 2560 ชุดกิจกรรม 

 
 
 
-สื่อเทคโนโลยี  
 
 
 
 
 
 
- งานวิจัย 

-ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชา ท20204     
การใช้ห้องสมุด 1 
-ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชา ท20205    
การใช้ห้องสมุด 2 
-E-book ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา         
ท20205 การใช้ห้องสมุด 2 
- เว็บไซต์เรียนรู้ทักษะการใช้ห้องสมุด Online 
by KruUsanee 
-“7 Read & Share อ่านและบอกต่อเพ่ือสร้าง
พะเยาพิทยาคมเป็นสังคมแห่งการอ่านและ 
การเรียนรู้ 
-ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โ ดยใช้ ชุ ด
กิจกรรมการเรียนรู้  เรื่ อง ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติห้องสมุดโรงเรียนพะเยาพิทยาคม    
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ภาษาไทย 

5. นางปทิตตา         อนันต์กรณ์ 2560 สื่อการสอน -แบบฝึกทักษะการอ่านแบบมีวิจารณญาณ 
-การพัฒนาหลักสูตรการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 
 
 

ภาษาไทย 



 

 

 

 

181 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
6. นายพศิน           สาดสาร 2560 -สื่อสิ่งพิมพ์ 

 
 
 
-สื่อเทคโนโลยี (วีดิทัศน์) 

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

ภาษาไทย 

7. นางสาวอัชญานันท์  เจนใจ 2560 -งานวิจัย  
 
 
 
-เอกสารประกอบการสอน 
 
 
 
-สื่อเทคโนโลยี  
(Power Point) 

การปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมการเรียนให้มี 
วินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560  
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
-เอกสารประกอบการสอนเรื่องกลอนดอกสร้อย
ร าพึงในป่าช้า ม.2 
-เอกสารประกอบการสอนเรื่องการเขียน
จดหมาย ม.2 
- เรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ม.2 
- เรื่องค าสมาส สนธิ ม.2 

ภาษาไทย 

8. นางสาวน้ าผึ้ง       มั่งคั่ง 
 
 
 
 

2560 - งานวิจัย 
 
- นวัตกรรม 

- การใช้แอปพิเคชั่น Plickers ของนักเรียนชั้น 
ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
- การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนโคลงสี่สุภาพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาษาไทย 



 

 

 

 

182 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
9. นางชุติมา พู่ตระกูล 2560 -สื่อเทคโนโลยี  

(Power Point) 
-สื่อการสอน Power Point เรื่องเรียนรู้ 
ค าราชาศัพท์ 

ภาษาไทย 

10. นายปริญญา บุญปัญญา 2560 -สื่อเทคโนโลยี  
(Power Point) 
-งานวิจัย 

- สื่อ Power Point วิชา ท30202 ม.4 
- วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลของการการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแข่งขัน
ระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team Games 
Tournament : TGT) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ภาษาไทย 

11. นางดวงดารา       กมลบูรณ์ 2560 งานวิจัย - การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาการอ่าน
ออกเสียง ร ล ฟ ช และค าควบกล้ า 

ภาษาไทย 

12. นางจุฑามาศ  กรงจักร 2560 นวัตกรรม - วรรณกรรมสู่การอ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย 
13. นางสาววัชราภรณ์  แก่นรัตน์ 2560 - งานวิจัย 

 
 
 
- สื่อเทคโนโลยี         
- เอกสารประกอบการสอน 

- การแก้ปัญหาการแต่งกลอนสุภาพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม โดย ใช้ แบบฝึกหั ด เสริ มทักษะ
ประกอบ 
- สื่อ Power Point วิชาท23102,ท22102  
- กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า ม.2 
- ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ ม.2 
- โคลงสี่สุภาพ ม.3 

ภาษาไทย 



 

 

 

 

183 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
14. นางนฤมล  พันธุ 2560 - งานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
-เอกสารประกอบการสอน 
 
 
 
 
 
 
สื่อเทคโนโลยี 

-การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับ
ใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยาโดย
ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
-การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง ความ
พอเพียง เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่3 
 
-แบบฝึกทักษะการใช้ค าภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 
-แบบฝึกพัฒนาทักษะการใช้หลักภาษาไทยชุด
หมอภาษาเรื่องเก่งการใช้หลักภาษา 
-หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องความพอเพียง 
-หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่องส านวนสุภาษิต 
ค าพังเพย 
-บทเรียนส าเร็จรูปเรื่องรูปลักษณ์ของค าไทย 
-Power point เรื่อง ประโยคที่ซับซ้อน 
-Power point เรื่อง อิศรญาณภาษิต 

ภาษาไทย 

 



 

 

 

 

184 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1 นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์ 2560 สิ่งพิมพ์ เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคม

ศึกษา (เศรษฐศาสตร์) ชั้น ม.5 
สังคมศึกษา 

Power point เอกสารประกอบการสอน เรื่อง 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ชั้น ม.5 

สังคมศึกษา 

Power point เอกสารประกอบการสอน เรื่อง อาเซียน
ศึกษา ชั้น ม.5 

สังคมศึกษา 

2 นางมาริษา  สิงห์กา 2559 วิจัย   
2560 บทความ สุจริตน าไทยพ้นภัยคอร์รัปชั่น สังคมศึกษา 
2560 บทความ วินัยสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างคน สังคมศึกษา 

3 นายสมเดช  ชัยวร 2553 ICT คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอ านาจ
อธิปไตย 

สังคมศึกษา 

4 นายสมผัด  พรมจันทร์ 2560 ICT พระพุทธศาสนา หน้าที่พลเมือง 
กฎหมาย 

สังคมศึกษา 

5 นายมาโนชย์  มีมา  2560 ผลงานวิชาการ ชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะ ประเภททีมชาย ม.ต้น 

พระพุทธศาสนา 

6 นางสาวมาลัย  ฟักเขียว 2559 บทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนส าเร็จรูป เรื่องกลไกราคาใน เศรษฐศาสตร์ 
2560 Power point ระบบเศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ 



 

 

 

 

185 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
6 นางสาวมาลัย  ฟักเขียว (ต่อ)   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  

ทวีปอเมริกาเหนือ 
ทวีปอเมริกาใต้ 

7 นายวีรวัฒน์  พันธุกิ่ง 2560 สิ่งพิมพ์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “เหตุการณ์
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อ
ปัจจุบัน” 

ประวัติศาสตร์ 

วิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ประวัติศาสตร์ 

8 นางสาวปิโยรส  ใจเอ้ือ 2560 วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด
เศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

สังคมศึกษา 

สื่อการสอน เอกสารประกอบการเรียนสาระ
พระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 

สังคมศึกษา 

สื่อการสอน E-Book ประชาคมอาเซียน “เปิดโลก 
AEC” 

อาเซียนศึกษา 

9 นางสาวหัตถยากานต์  สุริยวงค์สกุล 2560 สื่อการสอน แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ 
- วิชาภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
- วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
- วิชาสังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 



 

 

 

 

186 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
9 นางสาวหัตถยากานต์  สุริยวงค์สกุล 2560 สื่อการสอน แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ 

- วิชาภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
- วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
- วิชาสังคมศึกษา 

สังคมศึกษา 

10 นางสาวณัชชณิช   ทิพกุล 2560 แบบเรียนส าเร็จรูป ความขัดแย้งและความร่วมมือใน
ศตวรรษท่ี 20 

ประวัติศาสตร์ ม.3 

11 นางสาวรุจิรา   กาจินา 2560 งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม  ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2560  เรื่อง รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้เทคนิค
การเล่นเกม 

สังคมศึกษา 

12 นายพร้อมพงษ์   ถิ่นล าปาง 2560 งานวิจัย การสร้างแบบฝึกเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง แผนที่ 

ภูมิศาสตร์ 

ผลงานวิชาการ การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับ
เหรียญทอง ปะเภทมัธยมศึกษาตอน
ปลาย(ระดับจังหวัด) 

 

ผลงานวิชาการ ชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ 
สรภัญญะ ประเภทชาย ระดับจังหวัด 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
13 นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร 2560 งานวิจัย การใช้แผนผังความคิดเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระหน้าที่
พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สังคมศึกษา 

สิ่งพิมพ์ ชุดการสอนสาระพระพุทธศาสนา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

สังคมศึกษา 

14 นายพันธกร  ตันติเพชราวรรณ์ 2560 งานวิจัย - การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่อง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้วย
กระบวนการประชุมสัมมนา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
- การจัดการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาด้วยกิจกรรมการกินขันโตก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
- การจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้วยแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
นอกเวลาเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 

ประวัติศาสตร์ 

สื่อการสอน ใบความรู้  
- การนับเวลา และศักราชที่ปรากฏใน
หลักฐานประวัติศาสตร์ 
- แนวคิดความเป็นมาของชนชาติไทย 
 

ประวัติศาสตร์ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
14 นายพันธกร  ตันติเพชราวรรณ์ (ต่อ) 2560 สื่อการสอน - รัฐโบราณในดินแดนไทย 

- สนธิสัญญาเบอร์นี่และเบาว์ริ่ง 
- การเขียนอักษรธรรมล้านนา 
PowerPoint ประกอบการเรียน 
- การปฏิรูปประเทศสมัย ร.5 
- การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 
- สถาบันพระมหากษัตริย์กับการ
สร้างสรรค์ชาติไทย 
- บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ 
- วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
- ประวัติศาสตร์เมืองพะเยา 

ประวัติศาสตร์ 

รูปภาพ 
- ประกอบการศึกษาเรื่องราวของเมือง
พะเยา 
- ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงสภาพ
ภูมิศาสตร์เมืองพะเยา 

 

ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือขอรับ
รางวัลอันทรงคุณค่า OBEC AWARDS
ครั้งที่ 7 

ประวัติศาสตร์ 
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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. นายมงคล  ครุฑนาค ปี 60 สื่อการสอน เทคนิคการจัดการแสดง นาฏศิลป์ 
2. นางกรรณิกา   ค าถิน ปี 60 สื่อการสอน นาฏยศัพท์และภาษาท่า นาฏศิลป์ 
3. นายกวี  บุญกว้าง ปี  60 สื่อการสอน การเรียนไวโอลีนขั้นพ้ืนฐาน ดนตรี 
4. นางอุบลวดี   พรมหสิงห์ ปี  60 สื่อการสอน ชุดพัฒนาฝึกทักษะการระบายสีขั้น

พ้ืนฐาน 
ทัศนศิลป์ 

5. นายอุดม  ไชยวุฒิ ปี  60 สื่อการสอน ทฤษฎีสีขั้นพ้ืนฐาน,สีกับจินตนาการ ทัศนศิลป์ 
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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 นางวิจิตรา ทาทอง 2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง “การใช้เหตุผล

เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมประกอบการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติมรหัส ค20206 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

คณิตศาสตร์ 

2 นางศศิธร ภักดิ์สันติพงศ์ 2560 สื่อการสอน เรื่องล าดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ 
3 นางจรัสศรี สุวรรณลพ 2560 สื่อการสอน แบบฝึกทักษะเรื่องสมการ คู่อันดับและกราฟ ความสัมพันธ์

ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติกับสามมิติเรื่องการบวกลบคูณ
หารจ านวนเต็ม 

คณิตศาสตร์ 

4 นางปรานอม ทศรฐ 2560 สื่อการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

คณิตศาสตร์ 

2560 งานวิจัย ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

คณิตศาสตร์ 

 5 น.ส.นิภาพร นิลประภา 1/2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนเรื่อง สถิติ คณิตศาสตร์ 
1/2560 งานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCSE ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

คณิตศาสตร์ 

2/2560 สื่อการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาก powerpoint เรื่อง ล าดับ คณิตศาสตร์ 
6 นางวันวิสาข์ พรรณกุล 2/2560 สื่อการสอน สื่อ Powerpoint เรื่องผลบวกของอนุกรมอนันต์ที่เป็น

อนุกรมเรขาคณิต 
คณิตศาสตร์ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
6 นางศิริชร นันทชาติ 1/2560 แบบฝึกทักษะ เซตและจ านวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คณิตศาสตร์ 

1/2560 แบบฝึกทักษะ ตรรกศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คณิตศาสตร์ 
2/2560 แบบฝึกทักษะ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คณิตศาสตร์ 
2/2560 Video Video ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานและ

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม จาก Youtube 
คณิตศาสตร์ 

8 น.ส.ณิชกุลย์  
อดุลย์พงศ์ไพศาล 

2/2560 งานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

คณิตศาสตร์ 

9 นายปรัชญา สัมมาทรัพย์ 2560 สื่อการสอน เลขยกก าลัง คณิตศาสตร์ 
10 น.ส.นิชาภร ต๊ะสมบัติ 1/2560 แบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้น ม.2  คณิตศาสตร์ 

2/2560 แบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะ เรื่อง  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว  ระดับชั้น ม.2  

คณิตศาสตร์ 

11 น.ส.สรัญญา มูลมาก 2/2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ค32102 
ชั้น ม.5 

คณิตศาสตร์ 

12 นายสุธิวัตร วงศ์ใหญ่ 2/2560 แบบฝึกทักษะ ฟังก์ชัน คณิตศาสตร์ 
13 น.ส.ดวงจันทร์ หลายแห่ง 1/2560 สื่อ+งานวิจัย การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

ด้วยเทคนิค KWDL เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
ส าหรับนักเรียนชั้น ม.2 

คณิตศาสตร์ 

14 น.ส.ศุภวรรณ ใจสุข 2/2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง เส้นขนาน คณิตศาสตร์ 
2/2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การแปรผัน คณิตศาสตร์ 
2/2560 สื่อการสอน ผังความคิดเรื่อง “เส้นขนาน” คณิตศาสตร์ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1 นางพวงบุหงา สุขสอน 2553 สิ่งพิมพ์.เอกสาร

ประกอบการสอน 
The interesting attractions in 
Thailand. 

ภาษาอังกฤษ 

2 นางพรรณทิพย์ ศักดิ์ศร 2560 สื่อการสอน เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง ภาษาอังกฤษ 
3 นางสาวทรัตชพร ทวีเดช 2560 วิจัยในชั้นเรียน การใช้สื่อภาพยนตร์ เพ่ือกระตุ้น

แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาษาอังกฤษ 

4 นางธนวรรณ กันค า 2559-2560 ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการเขียนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ภาษาอังกฤษ 

5 นายอานุพันธ์ เทพรักษา 2560 วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ชุด 
Writing for the Real World รายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา อ 31101 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม 

ภาษาอังกฤษ 

  6 นางอนุตตรา รักษาวงศ์ 2560 วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ภาษาอังกฤษ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
7 นางสาวชมัยพร สุวรรณ 2560 วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการ

สะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบ
การเทียบตัวอักษรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาษาอังกฤษ 

8 นางสิรินุช ตุมแก้ว 2560 วิจัยในชั้นเรียน ภาษาจีนยากไหม ภาษาจีน 
9 นายราชนุชา อินจันทร์ 2560 สื่อการสอน แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
10 นางบุษบา อริยะค า 2560 วิจัยในชั้นเรียน การการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 แผนการเรียน
ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

ภาษาญี่ปุ่น 

11 นายรณชัย วรรณรัตน์ 2560 วิจัยในชั้นเรียน การออกเสียงตัวอักษรฮิรางานะ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 

ภาษาญี่ปุ่น 

12 นางสาวกัญญารัตน์ โทวรรธนะ 2560 สื่อการสอน Power Point : Tenses 
Power Point : Modal verb 
Power Point : Passive Voice 

ภาษาอังกฤษ 

13 นางวรรณรดา จันต๊ะนา 2560 วิจัยในชั้นเรียน การใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ชุด Let’s 
visit Phayao Downtown เพ่ือพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม 
 

ภาษาอังกฤษ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
14 นางรวิกานต์ ลือวงค์ 2560 วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการ

อ่านภาษาอังกฤษรายวิชาภาษาอังกฤษ
อ่านวิเคราะห์(อ23213)ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ภาษาอังกฤษ 

15 นางอเนรี ใจวงศ์ 2560 วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนา
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด Grammar 
Through Tenses ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาษาอังกฤษ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1  นายสุวิทย์  เทพวงศ์ 2560 สื่อการสอน ข้อสอบออนไลน์ ฟิสิกส์ 

2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน ฟิสิกส์ 
2560 สื่อการสอน Power point การสอน ฟิสิกส์ 

2  นางสาวณัฐรินีย์   อภิวงค์งาม 2560 สื่อผสม สื่อผสมเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ฟิสิกส์ 
3  นายณัฐพงศ์  วงศ์ชัย 2560 แบบฝึกทักษะ 

และงานวิจัยในชั้นเรียน 
การใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการเปลี่ยน
หน่วย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
ฟิสิกส์ 1 ของนักเรียนกลุ่มอ่อน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ฟิสิกส์ 

2560 แบบฝึกทักษะ 
และงานวิจัยในชั้นเรียน 

การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์
ปัญหาทางฟิสิกส์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ร่วมกับ
เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ 2 
ขอ งนั ก เ รี ย นชั้ น มั ธ ยม ศึ ก ษ า ปี ที่  4 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 

ฟิสิกส์ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
3  นายณัฐพงศ์  วงศ์ชัย 2560 สื่อผสม สื่อผสม ประกอบการสอน รายวิชา 

ธรณีวิทยา 
ธรณีวิทยา 

3  นายณัฐพงศ์  วงศ์ชัย 2560 สื่อผสม สื่อผสม ประกอบการสอน รายวิชา  
ดาราศาสตร์ 

ดาราศาสตร์ 

2560 เอกสารประกอบการ
สอน 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา  
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 2 

ฟิสิกส์ 

4  นางสาวอีสซา  เดสสิ 2560 สื่อการสอน สื่อการสอนโดย PowerPoint วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
(ฟิสิกส์) 

5  นางลัดดาวัลย์  นันติตานนท์ 2560 งานวิจัย ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การศึกษาสเปกตรัม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4 หลังการเรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบ
สอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 

เคมี 

2560 งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการ
จัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เรื่อง
อะตอมและโครงสร้างอะตอม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียน
พะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

เคมี 

6 นางปริยากร  วงศ์ชัย 
  

2560 สื่อสิ่งพิมพ์ ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
แบบสืบเสาะเรื่องไฟฟ้าเคมี 
 

เคมี 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
6 นางปริยากร  วงศ์ชัย (ต่อ) 

 
2560 งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความพึงพอใจต่อวิชาเคมี 10 ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบ
สืบเสาะเรื่อง ไฟฟ้าเคมี 

เคม ี

7  นางพิมพ์ชนก  อินต๊ะวงศ์กา 2560 สื่อการสอน สื่อการสอน powerpoint ระบบภูมิคุ้มกัน 
และความหลากหลายทางชีวภาพ 

ชีววิทยา 

8  นางดารากร  จางคพิเชียร 2560 สื่อการสอน สื่อการสอน powerpoint เรื่องการ
ด ารงชีวิตของพืชและโครงสร้างของเซลล์ 

วิทยาศาสตร์ 

9 นางลักษณาวรรณ  พวงสุวรรณ 2560 โครงงานฐานวิจัย การศึกษาวัสดุเพาะเลี้ยงที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของหนอนด้วงงวงมะพร้าว 

ชีววิทยา 

10 นางสุญาณี  ปัญญา 2560 งานวิจัย การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ที่มีระดับผล
การเรียนต่างกัน 

เคมี 

10 นางสุญาณี  ปัญญา 2560 งานวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาเคมี  เรื่อง ก๊าซ  
ของเหลวและของแข็ง โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ท่ี  4  ปีการศึกษา 2560 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
10 นางสุญาณี  ปัญญา (ต่อ) 2560  งานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 

ชีววิทยา 

2560 สื่อการสอน สื่อการสอน powerpoint  ชีววิทยา 
2560 สื่อการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การถ่ายทอด

ทางพันธุกรรม ส าหรับนักเรียนชั้น ม. 6 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 

ชีววิทยา 

12  นางจีรพา  กันทา 2560 สื่อผสม และงานวิจัย การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ (ว22101) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
การจ าแนกสาร เรื่อง การแยกสาร ธาตุ 
สารประกอบ และกัมมันตรังสี 

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

13  นางวิลัยพร ชัยเมือง 2560 สื่อการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องความ
ผิดปกติของโครโมโซมและยีน 

วิทยาศาสตร์ 

2560 สื่อการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

วิทยาศาสตร์ 

2560 สื่อการสอน ชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

2560 สื่อการสอน ชุดกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

 
วิทยาศาสตร์ 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
13 นางวิลัยพร ชัยเมือง (ต่อ) 2560 งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน และ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   

วิทยาศาสตร์ 

2560 งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด
อย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

14 นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรอินทร์ 2560 สื่อการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การ
รับรู้และการตอบสนอง 

ชีววิทยา 

2560 สื่อการสอน สื่อการสอน เว็บบล็อค “Kru Aey Biology”
ทีw่ww.japetin.wordpress.com  

ชีววิทยา 

15 นางกนกพร  ช านาญยา 2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การ
เคลื่อนที่ของวัตถุ 

วิทยาศาสตร์ 

2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  
หน่วยของชีวิต 

วิทยาศาสตร์ 

2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนเรื่อง 
กระบวนการด ารงชีวิตของพืช 

วิทยาศาสตร์ 

http://www.japetin.wordpress.com/


 

 

 

 

200 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
15 นางกนกพร  ช านาญยา (ต่อ) 2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  

สารและสมบัติของสาร 
วิทยาศาสตร์ 

2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  
สารละลายกรด – เบส 

วิทยาศาสตร์ 

2560 สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  
พลังงานความร้อน 

วิทยาศาสตร์ 

2560 งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านหรือ
การไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

วิทยาศาสตร์ 

16 นายวิรัตน์  ไชยสุ 2560 สื่อการสอน Learning Object เพ่ือศึกษาสารประกอบ
อินทรีย์และสารชีวโมเลกุล 

เคมี 

2560 งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง
สารประกอบอินทรีย์ โดยใช้สื่อ Learning 
Object 

เคมี 

17 นางสาวกนกวรรณ ณ ล าพูน 2560 สื่อการสอน powerpoint เรื่อง สารและสมบัติของสาร,
สารละลาย, สารละลายกรด-เบส, บรรยากาศ
และลมฟ้าอากาศ, การเคลื่อนที่, การ
ด ารงชีวิตของพืช และโครงสร้างของเซลล ์

วิทยาศาสตร์  

2560 งานวิจัย ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 

วิทยาศาสตร์ 



 

 

 

 

201 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
18 นายสุทัศน์  บุญเลิศ 2560 งานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

ชีววิทยา 

2560 สื่อการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เซลล์ของ
สิ่งมีชีวิต 

ชีววิทยา 

2560 งานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยา เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด และ
ระบบภูมิคุ้มกัน โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E ร่วมกับการเรียนเชิงรุก (Active 
Learning) 

ชีววิทยา 

19 นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า 2560 วิทยานิพนธ์ การประยุกต์โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่อง
ตรวจวัด ส าหรับการลดขนาดการ
วิเคราะห์แบบไทเทรต (THE 
APPLICATION OF MOBILE PHONE AS 
THE DETECTOR FOR DOWN 
SCALING TITRIMETRIC ANALYSIS) 
 
 
 
 

เคมี 



 

 

 

 

202 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
19 นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า (ต่อ) 2560 งานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความพึงพอใจต่อวิชาเคมี 10 ของนักเรียน
ชั้น ม.5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการ
จ าแนก ทักษะการก าหนดและควบคุมตัว
แปร และทักษะการก าหนดสมมติฐาน 

เคม ี
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1 นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์ 2560 บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการ
วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เทคโนโลยี 

2560 เกมส่งเสริมการเรียนรู้ เกมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง 
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C 
โดยใช้โปรแกรม Kahoot 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เทคโนโลยี 

2560 Present station Power Point ประกอบการสอนเรื่อง “ 
การเขียนโปรแกรมด้วย Dev C++ 

เทคโนโลยี 

2560 Present station Power Point ประกอบการสอนเรื่อง “ 
ค าสั่ง MySQL และฐานข้อมูล” 

เทคโนโลยี 

2560 วิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาเทคโนโลยี 1 ด้วยโปรแกรม 
kahoot ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8-4/10 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 
 

เทคโนโลยี 



 

 

 

 

204 
ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
2 นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา 2560 วิจัย การปรับพฤติกรรมการเรียนใหน้ักเรียนมีวินัย

และความรับผิดชอบ ของนักเรยีนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

เทคโนโลยี 

3 นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา 2560 วิจัย ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
เทคโนโลยี 1  ระดับชั้น ม.4 

เทคโนโลยี 

4 นางสาวสุพัฒน์ ยังมั่ง 2560 วิจัย การท างานเดี่ยวกับงานกลุ่มอย่างไหน
ดีกว่ากัน ระดับชั้น ม.2 

เทคโนโลยี 

5 นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ 2560 วิจัย การเข้าเรียนสายของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
รายวิชาการสร้างงานมัลติมีเดีย 

เทคโนโลยี 

6 นายยศ  กันทายวง 2560 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มี
วินัยและความรับผิดชอบ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 

เทคโนโลยี 

7 นายวรันย์ ปัญญา 2560 วิจัย พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อ
รายวิชาคอมพิวเตอร์ (วิชาการสร้างโฮมเพจ 
ง.20243) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เทคโนโลยี 

2560 วิจัย ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อ
ประกอบการสอนรายวิชา เทคโนโลยี 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เทคโนโลยี 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
8 นายอภิวัฒน์ พวงล าใย 2560 วิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดย Google 

Apps วิชาการสร้างงานมัตติมีเดีย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

เทคโนโลยี 

9 นางราตรี ค าปัน 2560 วิจัย ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ชุมนุม Samsung Discovery 
Club 

เทคโนโลยี 

10 นางจิรปรียา  ชัยทะ 2560 วิจัย การใช้แบบทดสอบออนไลน์ในแก้ปัญหา
นักเรียนขาดเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

เทคโนโลยี 

11 นางพัชรี สารงาม 2560 วิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดย Google 
Apps วิชาเทคโนโลยี 2 ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เทคโนโลยี 

12 นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์ 2560 วิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดย Google 
Apps วิชาการออกแบบงานกราฟิก 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เทคโนโลยี 

13 นางสาวจิรสุดา  กุมาลี 2560 วิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  5/4  
ในเรื่องการไม่ส่งงาน 

เทคโนโลยี 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ข้อมูลสื่อการสอน/งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของบุคลากรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
1 
 
 

นางสุนิศา  หงษ์ทอง 2560 งานวิจัย วิจัยในชั้นเรียน  เรื่องท่ี 1 ทัศนคติของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560ท่ีมีต่อ
การเรียนวิชากิจกรรมแนะแนว 
วิจัยในชั้นเรียน  เรื่องท่ี 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

- 

สื่อการสอน website : เรื่อง   TCAS 61, TCAS 61 R1-5, 
TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆในระบบรับตรง 
website : เรื่อง  O-NET, วิชาสามัญ, ระบบรับ
ตรงของสถาบันการศึกษาต่างๆ GAT / PAT 

กิจกรรม 
แนะแนวระดับชั้น ม.6 

2 นางเกศิรินทร์  รัตนรักษ์มงคล 2560 สื่อการสอน โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาทักษะ
การตัดสินใจและการแก้ปัญหา เพ่ือการเรียนต่อ 

กิจกรรม 
แนะแนวระดับชั้น ม.5 

3 นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล 2560 สื่อการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการเข้ามหาวิทยาลัย
ในระบบ T-CAS 

กิจกรรมแนะแนว 

2560 ผลงานทางวิชาการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา YC ม.4 – ม.6 จังหวัดพะเยา 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ปีท่ีจัดท า ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน สาขาวิชา 
5 นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล 

(ต่อ) 
2560 ผลงานทางวิชาการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา YC ม.4 – ม.6 เหรียญทอง
อันดับ 4 ระดับภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4 นางสาวปนัสยา แก่นพล 2560 สื่อการสอน การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

กิจกรรม    แนะแนว 
 

5 นางอภิญญา  โยธามาศ 2560 สื่อการสอน วีดิทัศน์ เส้นทางศึกษาต่อเมื่อจบ ม.3  สายสามัญ  
สายอาชีพ  4 เหล่าทัพ สายเฉพาะทาง กีฬา 
นาฏศิลป์  เตรียมวิศวกรรม วีดีทัศน์เทคนิคการ
เลือกแผนการเรียน 

กิจกรรมแนะแนว 
 

 

2560 ผลงานทางวิชาการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา YC ม.4 – ม.6 จังหวัดพะเยา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2560 ผลงานทางวิชาการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา YC ม.4 – ม.6 เหรียญทอง
อันดับ 4 ระดับภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6 นางอริสาพร  แสงแก้ว 2560 สื่อสิ่งพิมพ์ ใบความรู้ เรื่อง  จุดเด่น  จุดด้อย 
ใบความรู้ เรื่อง  การปรับตัว 
ใบความรู้ เรื่อง  อาชีพที่ฉันรู้จัก 

แนะแนว 

สื่อเทคโนโลยี เรื่อง  ระดับ  EQ, เรื่อง  ข่าวสารเทคโนโลยี แนะแนว 
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ด้านที่  4 สารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ 

 

สารสนเทศจ านวนนักเรยีน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานนักเรยีน และผลงานครู 

 


