
ผลงานวิจัยที่ผานการพิจารณาใหนําเสนอภาคบรรยาย 
ในการสัมมนาวิชาการของคณะศึกษาศาสตร  

เรื่อง การวิจัยในสถานศึกษา: การวิจัยเพื่อปวงชน 
วันที่  22 - 23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สถานทีน่ําเสนอ  หองประชุม 1 อาคาร 3 คณะศกึษาศาสตร 

วัน - เวลา ลําดับ
ที่ ชื่อผูวิจัย/สถาบัน ชื่องานวิจัย 

1 

นางปาจรีย  นคิมภักดิ์ 
ร.ร. อนุบาลจมุพลโพน
พิสัย  
จ. หนองคาย 

การแกปญหาการอานและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันโดยใชแบบฝกทักษะการอานและเขียน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษของนักเรียน    ชั้นประถมศึกษาปที ่4  
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 

2 
น.ส. ธนัชพร  บุญปน 
ร.ร. บานพระบาทนาหงส 
จ. หนองคาย 

การพัฒนาทักษะการฟงและการพูดวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 โดยใชเพลงและเกมจัดกิจกรรม
การเรียนรู 

3 
นางอมรรัตน  โพธิ์ตระการ 
ร.ร. ศรีชมภูวิทยา 
จ. หนองคาย 

การพัฒนาความสามารถในการอานเพื่อการสื่อสารโดยใชบท
อานประกอบการตูน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
ศรีชมภูวิทยา 

4 
นายถิรวุฒิ ทองประดิษฐ 
ร.ร.บานนากั้ง 
จ.หนองคาย 

การพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชส่ือ CAI ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนบานนากั้ง 

 วันที่ 22 พ.ย. 2549  
13.00 - 16.00 น. 

5 
นางพรนภัส ทองประดิษฐ 
ร.ร.บานนากั้ง 
จ.หนองคาย 

การแกไขปญหาการอานคําศพัทภาษาอังกฤษ โดยใชเกม 
Bingo ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1/1 โรงเรียนบานนากั้ง 

1 
นางสาวบัวพันธ ผิวทอง 
ร.ร.เทศบาล 2 วัดทินกร
นิมิต จังหวัดนนทบุรี 

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรียนรู 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทินกร
นิมิต เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 วันที่ 23 พ.ย. 2549  
9.00 - 12.00 น. 

2 
นางกัญญารัตน สะวิสัย 
ร.ร.นาหนังพัฒนศึกษา 
จ. หนองคาย 

ผลการใชแถบบันทึกเสียงเพื่อแกปญหาการจาํเนื้อหาและการใช 
Tenses (12 Tenses) 



 2

สถานทีน่ําเสนอ  หองประชุม 1 อาคาร 3 คณะศกึษาศาสตร 

วัน - เวลา ลําดับ
ที่ ชื่อผูวิจัย/สถาบัน ชื่องานวิจัย 

3 
กาญจนา ทองลวน 
โรงเรียนบานนาเหวอโนน
อุดม จ.หนองคาย 

การแกปญหาการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4/1 โรงเรียนบานนาเหวอโนนอุดม 

4 
นางสาวรําพึง นฤทุกข 
ร.ร.หนองปลาหมอ
วิทยาคม จ.สุโขทัย 

การศึกษาผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดานการอานโดย
ใชวธิีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา (Concentrated 
Language Encounter) หรือ  CLE ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 

 

5 
นางสาววิลาส นพเกา 
ร.รบานกุดแกลบ  
จ.หนองคาย 

การแกปญหาการอานออกเสียงอีกษรภาษาองักฤษตัว F, H, L, 
R, V, X, Z, Ch, Sh, Th ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 
โรงเรียนบานกุดแกลบ 

1 
นางพิมพา คลังชํานาญ 
ร.ร.บานนาหนัง 
จ.หนองคาย 

การแกปญหาการอานออกเสียงคําศัพทที่มีอักษร S และ F เปน
พยัญชนะตน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบาน
นาหนัง 

2 
นางสาวจันจิรา แสนขวา 
ร.ร.บานทาหนองพันทา 
จ.หนองคาย 

การใชเพลงและเกมเพื่อสรางทัศนคติที่ดีและความเชือ่มั่นในการ
เรียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 โรงเรียน
บานทาหนองพนัทา 

3 
นางเสาวภา สุขเฉลิมชัย 
ร.ร.รมธรรมานุสรณ 
จ.หนองคาย 

การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําพยางคเดียวที่มีพยัญชนะ
ตนตางกันแต มีสระและตัวสะกดเหมือนกัน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนรมธรรมานุสรณ 

4 
นายสมเกียรติ พรหมสุภา 
ร.ร.บานกุดแกลบ 
จ.หนองคาย 

ผลการใชแบบฝกเพื่อพัฒนาการเขียนคําศัพทของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานกุดแกลบ 

 วันที่ 23 พ.ย. 2549  
13.00 - 16.00 น. 

5 
นางศรีนวล บุญธรรม 
ร.ร.สันทรายวิทยาคม  
จ.เชียงใหม 

การใชส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อสงเสริมความเขาใจในการ
อานภาษาอังกฤษเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม 
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สถานทีน่ําเสนอ  หองประชุมประเสรฐิ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร 

วัน - เวลา ลําดับ
ที่ ชื่อผูวิจัย/สถาบัน ชื่องานวิจัย 

1 
นางมาฆวรรณ คําพูล 
โรงเรียนบานผือ 
จ.หนองคาย 

การแกปญหาการใชรูปประโยค There is และ There are โดย
ใชแบบฝกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานผือ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 

2 

นางสาวสุกัญญา  
แกวคําแสน 
ร.ร.บานผือ 
จ.หนองคาย 

การพัฒนาทักษะการเขียน A-Z โดยใชแบบฝกทักษะ ของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 

3 
นางรัชนี สีหามาตย 
ร.ร.บานโคกถอนวิทยา 
จ.หนองคาย 

การแกปญหาการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกการ
เขียนถอดรหัสคํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

4 
นางอนงค สัตนาโค 
ร.ร.บานดงกําพี้ 
จ.หนองคาย 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการใชเพลง 

5 
นางทองปาน  สีหามาตย 
ร.ร.บานเซิม 
จ.หนองคาย 

การแกปญหาการอาน การเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษที่
คลายคลึงกัน โดยใชแบบฝกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
2/2   โรงเรียนบานเซิม 

 วันที่ 22 พ.ย. 2549  
13.00 - 16.00 น. 

6 

นางสาวสุกัญญา  
สอนนาลา 
ร.ร.รมธรรมานุสรณ 
จ.หนองคาย 

การแกไขปญหาการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษที่ขึ้นตน
ดวย "Sh" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1/3  โรงเรียนรมธรรมา
นุสรณ 

1 
นางปยะพร  พลูลาภผล 
ร.ร. เทศบาลวัดละหาร 
จ. นนทบุรี 

ผลการพัฒนาทักษะการบวกโดยใชชุดการสอน เร่ือง การบวก
จํานวนไมเกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/5 
โรงเรียน เทศบาลวัดละหาร 

2 
น.ส. ชาริณี  คําใส 
ร.ร. เทศบาล 4 วัดไชย
สุรินทร จ. เพชรบุรี 

การแกปญหาในเรื่องการวัดขนาดของมุมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร โดยใชใบ
ความรู 

 วันที่ 23 พ.ย. 2549  
9.00 - 12.00 น. 

3 

นายโศภิต วงศคูณ 
ร.ร.เทศบาล 2 พิบูลวิทยา
คาร เทศบาลเมืองพบิูลม ัง
สาหาร จ.อุบลราชธาน ี

การพัฒนาการบวกโดยใชแบบฝกทักษะการบวกแบบระบบ
น้ําประปา (Water Tab Method) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวทิยาคาร จังหวดัอุบลราชธานี 
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สถานทีน่ําเสนอ  หองประชุมประเสรฐิ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร 

วัน - เวลา ลําดับ
ที่ ชื่อผูวิจัย/สถาบัน ชื่องานวิจัย 

4 
นางวิลาวรรณ พรมดี 
ร.ร.เทศบาล 1 (บานโพธิ์
กลาง) จ. อุบลราชธาน ี

การพัฒนาคิดเลขเร็วจากเกมคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บานโพธิ์กลาง) 

 

5 
นางจินตนา คําบุง 
ร.ร.เทศบาล 5 (วัดพันป)  
จ.พิษณุโลก 

การพัฒนาชุดกิจกรรม เร่ืองสารในชีวิตประจาํวัน กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

1 
นางจารุณี สุทธิสวรรค 
ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 12 (บาน
เอก) จ. เชียงใหม 

การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ดารศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น เร่ืองการแสดงพื้นบานของทองถิ่น
ภาคเหนือ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

2 
นางสาวปยพร ชุมจันทร 
ร.ร.นาหนังพัฒนศึกษา  
จ.หนองคาย 

การพัฒนาทักษะการใชโปรแกรม Microsoft Power point ดวย
การเรียนแบบเพื่อนชวยเพือ่น 

3 
จุมพล ทาทอง 
ร.ร.สันทรายวิทยาคม 
จ.เชียงใหม 

ผลการใชอปุกรณการฝกการเคลื่อนที่ของมือ เพื่อแกไขปญหา
การเชื่อมไฟฟาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมการ
เรียนชางอุตสาหกรรม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม 

4 
นางปภาวีณ โพธิ์คง 
ร.ร.ชัยมงคลพิทยา  
จ.สุโขทัย 

ผลการเรียนการสอนดวยวิธีการ Storyline ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เร่ืองสิทธิมนุษยชนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 

5 

นายวรสรวง  สุทธิสวรรค 
ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 12  
(บานเอก) 
จ. เชียงใหม 

การพัฒนาชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ  กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่1 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บานเอก)  จังหวัดเชียงใหม 

 วันที่ 23 พ.ย. 2549  
13.00 - 16.00 น. 

6 

นางสุกัญญา  คัสกุล 
ร.ร.เทศบาลวัดแหลม
สุวรรณาราม (วัฒนรวม
วิทยา) 
จ.  สมุทรสาคร 

การแกปญหานักเรียนอานออกเสียงพยัญชนะ “ร” ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2   

 

วันที่ 23 พ.ย. 2549 
9.00 - 12.00 น. 

(  )
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สถานทีน่ําเสนอ   หองประชุมอุบล เรยีงสวุรรณ อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศกึษาศาสตร 

วัน - เวลา ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูวิจัย/สถาบัน ชื่องานวิจัย 

1 
วราภรณ มะลิงาม 
ร.รบานน้ําเขียว จ.สุรินทร 

การพัฒนาทักษะการอานใบความรูสาระประวัติศาสตรเร่ืองการ
สถาปนาอาณาจักรอยุธยา ของเด็กหญิงหัถยา ทองแสง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2/2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนบาน
น้ําเขียว โดยใชแบบฝกปฏบิัตกิารอาน 

2 

นางสุณิสา แจงประจักษ 
โรงเรียนเทศบาล 2 
(ประชาภิบาล) เทศบาล
เมืองกาญจนบรีุ 

การพัฒนาทักษะการคิดจากภาพสูการเขียนเรื่อง สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3 

3 
นางรุงทิพย นิยมสินธุ 
ร.ร.เทศบาลวัดละหาร 
จ.นนทบุรี 

การพัฒนาการเรียนโดยใชแบบฝกภาษาไทยดวยตนเองเรื่องการ
ใชพจนานุกรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน        
เทศบาลวัดละหาร 

4 

นางกาญจนา สายเสนา 
ร.ร.เทศบาล 2  
พิบูลวิทยาคาร  
จ.อุบลราชธาน ี

การพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
4 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร 

 วันที่ 22 พ.ย. 2549  
13.00 - 16.00 น. 

5 
นางพัฒนา เปลี่ยนไธสง 
ร.ร. กระสังพิทยาคม 
จ.บุรีรัมย 

ศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 
โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

1 
นางจารุณี  สุทธิสวรรค 
ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 12 (บาน
เอก) จ. เชียงใหม 

การสรางชุดการสอนแบบบูรณาการ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับเด็กเรียนออน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

2 
นางอรพินท มจุลินทร 
ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา  
จ.ชุมพร 

การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา       
ปที่ 3 เร่ือง เพลงพื้นบานจังหวดัชุมพร 

 วันที่ 23 พ.ย. 2549  
9.00 - 12.00 น. 

3 

นายเฉลิมรัฐ  ดิง่อวม  
นางสาวณาตยา   
รมร่ืนสุขารมย 
ร.ร.เทศบาล 5 ทาน
สัมฤทธิ์ 
จ. นนทบุรี 

การพัฒนาทักษะการเปาขลุยของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4/2  โดยวิธีการสอนแบบเพือ่นชวยเพื่อนและ
การเสริมแรง 
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สถานทีน่ําเสนอ   หองประชุมอุบล เรยีงสวุรรณ อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศกึษาศาสตร 

วัน - เวลา ลําดับ
ที่ ชื่อผูวิจัย/สถาบัน ชื่องานวิจัย 

4 

นางประภา  เงินศรี 
ร.ร.อนุบาล
พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

การพัฒนาทักษะการแสดงทานาฏยศัพทคือการรายรําเบื้องตน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/3  โดยใชกระบวนการปฏบิัติ
สาระนาฏศิลป 

 

5 

นางวิทิศา  ณัฐรินทร 
ร.ร. เทศบาล ปอมแผลง
ไฟฟา  
จ.สมุทรปราการ 

การพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสาระการเรียนรูศิลปะ
ดานทัศนศิลป  ชวงชั้นที่ 2 

1 
นางสาวทิพวรรณ สิทธิชัย 
ร.ร.บานบางพระ 
จ.ตรัง 

กาวชีวิตที่เกือบผิดพลาด 

2 

นางบุศราภรณ  
ศิริรักษาสิทธิ์ 
ร.ร.บานดอนดู  
จ.มหาสารคาม 

การแกไขปญหาพฤติกรรมของชีวิต “ชีวิตใหมของลายและแว” 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนบานดอนดู ตําบลเขวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เขต 1 (กรณีศึกษา) 

3 

นายอรรณพ ตนะดุลย  
นายเรียงศักดิ์ ทองอยู 
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็นของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอใน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

4 
ดร.สุวัฒน วิวฒันานนท 
ร.ร.บางกะป 
กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยเชิงสาเหตุแบบพหุระดบัที่มีอิทธพิลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนบางกะป 

 วันที่ 23 พ.ย. 2549  
13.00 - 16.00 น. 

5 
โรงเรียนเทศบาล 1  
วัดศรีเมือง จ.นครนายก 

รายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา กรณีศึกษา: 
การประเมินคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 
1   วัดศรีเมือง 

หมายเหต ุ  
1. ผูที่ผานการพจิารณาตามประกาศขางตน โปรดยืนยันการมาเขารวมนําเสนอผลงาน ไดที ่ 

warunee22@yahoo.com  
2. ผูที่ผานการพิจารณาขางตนให  save file  ขอมูลที่ใชในการนําเสนอดวย   handy drive  หรือแผน CD  

เทานั้น  หาม save file  ลงใน  floppy disk 

วันที่ 23 พ.ย. 2549 
9.00 – 12..00 น. 
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3. หากผูที่ไมผานการพิจารณา  แตประสงคจะเขารวมการประชุมใหยืนยันการเขารวมไดที่  คุณสมาพร 
หรือคุณกัลยาณี  ที่เบอร  02-579-2030    


