สรุปรายชื่อผลงานวิจัย
ระดับมัธยมศึกษา
ปการศึกษา 2551
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. เรื่อง “การพัฒนาการใชภาษาพูดในการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4”
โดย อาจารยณัฐยา ภิงคารวัฒน
2. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยอุบลวรรณ สวางเพราะ
3. เรื่อง “การพัฒนาการวิเคราะหและสังเคราะหประโยค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5”
โดย อาจารยเกษรางค พึ่งโพธิ์ทอง
4. เรื่อง “การแกปญหาดานหลักภาษาไทย เรื่องคําสมาส และคําสนธิ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยอัมพิกุล พรหมมี
5. เรื่อง “กรณีศึกษาพฤติกรรมการใชชีวิตรวมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดไดรับกิจกรรม
คายเสริมทักษะชีวิต”
โดย อาจารยเกษรา สูนยี่ขัน
6. เรื่อง “การแกปญหาการเรียนหลักภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชชุดการสอน”
โดย อาจารยเกตุอัมพร ชั้นอินทรงาม
7. เรื่อง “การศึกษาการวิเคราะหวรรณคดีไทยที่ประทับใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5”
โดย อาจารยเจติยา สุวรรณสุนทร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
8. เรื่อง “การแกปญหาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย โดยวิธีการสอนทักษะกระบวนการแกปญหาเรื่องความนาจะเปน”
โดย อาจารยสมร ชมภูเขา
9. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง ความสัมพันธ
และฟงกชัน โดยการคัดสรรกลวิธีการสอน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร”
โดย อาจารยวัลญา ทองอินทร
10. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แบบรูปของจํานวน และมิติสัมพันธ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยสุวรรณี พลิคามิน
11. เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องกําหนดการเชิงเสน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6/3 โดยวิธีเพื่อนฝกเพื่อน”
โดย อาจารยรติกร พวงศิริ
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12. เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์จากการใชโปรแกรมฝกทักษะเรื่องคูอันดับและกราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยมลฤดี ขวัญชุม
13. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องทฤษฎีบทบีทากอรัส ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยโดยการใชแบบฝกหัดเสริมทักษะ”
โดย อาจารยอวยพร แสงหิรัญ
14. เรื่อง “ผลการใชยุทธวิธีการแกปญหาของโพลยา เรื่องการแกโจทยปญหาระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยจีราพร เพ็ชรบุรี
15. เรื่อง “ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องตรีโกณมิติและการประยุกต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยไดรับการใหขอมูลยอนกลับเชิงวิพากษ และการไดรับการใหขอมูลยอนกลับเชิงวิพากษ
ประกอบ E-Learning”
โดย อาจารยนันทพล มียิ่ง
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
16. เรื่อง “ผลการใชกิจกรรมกลุมแกปญหาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องการรักษาดุลภาพของเซลล กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4”
โดย อาจารยเกษร บุญทิม
17. เรื่อง “การศึกษาความตองการในการเรียนรูดวย E-LEARNING เพื่อสงเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตรคณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยปณิชา สุวรรณจอย และอาจารยนันทพล มียิ่ง
18. เรื่อง “การใชโปรแกรม Powerpoint เรื่องการเกิดภาพของเลนสและกระจกเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 2”
โดย อาจารยณิชาภา วรรณทอง
19. เรื่อง “ผลการศึกษาพัฒนาการคิดวิเคราะห-สังเคราะห จากแบบฝกหัดเรื่องงานและพลังงานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยปยะวรรณ วงษสีทา
20. เรื่อง “การศึกษาผลของการใชคูมือการใชเครื่องมือในการวัดทางวิทยาศาสตร เพื่อแกปญหานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2551 ที่ขาดทักษะในการใชเครื่องมือวัด”
โดย อาจารยศิริพร เครือวิริยะพันธ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
21. เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่
3 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย”
โดย อาจารยบุศรินทร ตั้งผไท
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22. เรื่อง “การศึกษาพัฒนาการการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตรเรื่อง การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยใชกระบวนการประสบการณตรงและปฏิบัติจริง ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5”
โดย อาจารยนภาวรรณ จินตชิน
23. เรื่อง “การศึกษาพัฒนาการการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตรเรื่อง การสรางมูลคาเพิ่ม (Value added) โดย
ใชประสบการณตรงและปฏิบัติจริง ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5”
โดย อาจารยนภาวรรณ จินตชิน
24. เรื่อง “การพัฒนาการสอนประวัติศาสตร โดยการวิเคราะหบทความดวยวิธีการทางประวัติศาสตร”
โดย อาจารยอรสา เงินฉาย
25. เรื่อง “การปรับพฤติกรรมผูเรียนใหมีความสนใจในการเรียนวิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2”
โดย อาจารยบัณฑิตา อุปจันทร
26. เรื่อง “การแกปญหาพฤติกรรมนักเรียนไมตั้งใจเรียนโดยใชเพลงในกิจกรรมของการเรียนการสอนในวิชา
สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยอรพิน แกวกุลศรี
27. เรื่อง “การแกปญหาการทํากิจกรรมกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 ในปการศึกษา 2551 ที่เรียนวิชา
ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ ภาคเรียนที่ 2”
โดย อาจารยอุนใจ ปฏิมาประกร
28. เรื่อง “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตรโดยกิจกรรม Poscard Adventure ดวยทักษะกระบวนการ
คิดแบบสังเคราะห และมีความคิดสรางสรรค”
โดย อาจารยกาญจนา แสงปลั่ง
29. เรื่อง “การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการเขียนสะกดคําบาลีและพุทธศาสนสุภาษิต โดยใชเทคนิควิธีการ
กระบวนการกลุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ”
โดย อาจารยณัชชวัล โมดา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
30. เรื่อง “การพัฒนานิสัยรักการอานโดยใชกิจกรรมสรางนิสัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1
โดย อาจารยปทมา ฤกษโสภา
31. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการวางแผนการทํางาน (การประกอบอาหาร) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยทิพยรัตน จุลวัจนะ
32. เรื่อง “การพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานของนักเรียนในการทํางาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2”
โดย อาจารยสมใจ สารธรรม
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33. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยบทเรียนออนไลน เรื่อง การสรางภาพเคลื่อนไหว ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยสมหมาย มามะ
34. เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2551 ตอการจัดการเรียนการ
สอนการเขียนโปรแกรมภาษา C++ โดยใชโครงงาน”
โดย อาจารยนวลพันธ ตรานานนท
35. เรื่อง “การพัฒนาความสามารถดานความรับผิดชอบในการสงงานใหตรงเวลา ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2551”
โดย อาจารยพัชรี สงาสินธุ
36. เรื่อง “การพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอน เรื่อง การตั ด เย็ บ ตามกระบวนการตั ด เย็บ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2551”
โดย อาจารยโสภิต ฉลาดปรุ
37. เรื่อง “การสงเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่อง การถักไหมพรม (Easy Knit) โรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยจีราวรรณ สิทธิภักดี
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
38. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิด โดยการสอนแบบโครงงานในหองเรียน “Classroom Project” ในรายวิชา
ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2551”
โดย อาจารยดารญา ตันตินีรนาท
39. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฎลีลาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยใช
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Intellectual Development) ของจอง เฟยเจท ”
โดย อาจารยชัชรีย ภูตระกูล
40. เรื่อง “การใชทฤษฎีบุคลิกภาพของเชลดอน (William Sheldon) เพื่อแกไขปญหาการเรียนปฏิบัติการทาง
นาฏศิลป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4”
โดย อาจารยกฤษฎาพร พะลายานนท
41. เรื่อง “การใชเปยโน (Piano) ชวยในการสอนขับรองเพลงไทยเดิม รายวิชาศิลปะ ดนตรี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551”
โดย อาจารยวีรพร จุมใจ
42. เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวาดเสน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยการใชทฤษฎีแรงจูงใจ”
โดย อาจารยสัมพรรณี เสตสุบรรณ
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43. เรื่อง “การสรางและพัฒนาสื่อการสอนเรื่องศัพทสังคีต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 วิชาศิลปะ
(ดนตรี) โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2551”
โดย อาจารยวลีญา นุตคําแหง
44. เรื่อง “การพัฒนาผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในกลุมออนดวยวิธีการจัดกิจกรรมกลุมเพื่อนชวยกัน
เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 ที่เรียนในวิชาศิลปนิยม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551”
โดย อาจารยเอกภพ คณะฤทธิ์
45. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเรียนรูเรื่องทัศนธาตุ โดยใชเทคนิคการมีสวนรวมรวมกับการสอน โดยครูเปน
ผูสอนเอง ของนักเรียนชั้น ม.3/1 และ ม.3/5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551”
โดย อาจารยธนธร สมใจหวัง
46. เรื่อง “การศึกษาการพัฒนาความคิดสรางสรรค ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชกิจกรรมทาง
ทัศนศิลปสื่อผสม (Mixed Media) จากแนวคิดลัทธิศิลปะหลังสมัยใหม (Postmoderism) ในโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย กรุงเทพฯ”
โดย อาจารยทรงพล ตวนเทศ
47. เรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชกิจกรรมการสอนดนตรี (พื้นฐาน)”
โดย อาจารยประดับ ประสมทรัพย
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
48. เรื่อง “การแกปญหาทักษะเบื้องตนของการวายน้ําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมผานเกณฑโดยวิธีการ
ฝกซ้ํา”
โดย อาจารยนารี นิลวรรณ
49. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการตีลูกเทเบิลเทนนิสแบบหนามือ กระทบฝาผนังที่ไมผานเกณฑของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2551”
โดย อาจารยมาลี บุญเนตร
50. เรื่อง “การพัฒนาแบบฝกการยิงประตูแฮนดบอล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5”
โดย อาจารยภัคธีมา ยอดชมภู
51. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเคลื่อนที่ในการนับจังหวะของการเตนแอโรบิก”
โดย อาจารยรัชนี โผแพ
52. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการวิ่งกระโดดขามรั้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2”
โดย อาจารยดาวเรือง วงศวุฒิ
53. เรื่อง “การแกปญหาทักษะเบื้องตนของการเตนจังหวะรุมบา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไมผานเกณฑ
โดยใชวิธีฝกซ้ํา”
โดย อาจารยอุษณีษ ยอดชมภู
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54. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกหัดเสริมออนไลนจาก
โปรแกรม Hot Potatoes (E-Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยชาลินี สมุทรผอง
55. เรื่อง “การศึกษาเจตคตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในเรื่องการตอบคําถาม
ครูผูสอนในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ”
โดย อาจารยวรางคณา นิ่มราศรี
56. เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในเรื่องการไมสงงาน/
การบาน”
โดย อาจารยภิรญา รัตนเสรีภาส
57. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ Cooperative learning to
improve communication skills ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยสมใจ พรมสารี

รวมทั้งสิ้น 57 เรื่อง

