สรุปรายชื่อผลงานวิจัย
ระดับมัธยมศึกษา
ปการศึกษา 2552
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. เรื่อง “การพัฒนาการใชภาษาพูดในการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4”
โดย อาจารยณัฐยา ภิงคารวัฒน
2. เรื่อง “การพัฒนาการเขียนสะกดคําโดยใชแบบฝกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยรดาศา สวางเพราะ
3. เรื่อง “การพัฒนาการความสามารถในการอานจับใจความวรรณคดี ประเภทราย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก
กัณฑมัทรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 วิชาภาษาไทย”
โดย อาจารยเกษรางค พึ่งโพธิ์ทอง
4. เรื่อง “การปรับพฤติกรรมการไมสงงานตามเวลาที่กําหนดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในวิชาภาษาไทย”
โดย อาจารยอัมพิกุล พรหมมี
5. เรื่อง “การพัฒนาการเขียนเรียงความ โดยใชแผนภาพความคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2”
โดย อาจารยเกษรา สูนยี่ขัน
6. เรื่อง “ผลการใชชุดฝกกลยุทธการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดเชื่อมโยงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6”
โดย อาจารยเกตุอัมพร มียิ่ง
7. เรื่อง “การพัฒนาการอานทํานองเสนาะประเภทฉันท สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6”
โดย อาจารยเจติยา สุวรรณสุนทร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
8. เรื่อง “การแกปญหาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย โดยวิธีการสอนทักษะกระบวนการเชื่อมโยงความรู และการคิดแกปญหาเรื่องวิธีการเรียงสับเปลี่ยน”
โดย อาจารยสมร ชมภูเขา
9. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง “เลขยก
กําลัง” โดยการคัดสรรกลวิธีการสอน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร”
โดย อาจารยวัลญา ทองอินทร
10. เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เสนตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการสอนซอม
เสริมดวยแบบฝก
โดย อาจารยสุวรรณี พลิคามิน
11. เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/4-5
โดยใชแบบฝกทักษะ”
โดย อาจารยรติกร พวงศิริ
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12. เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์จากการใชแบบฝกการคูณและการหารทศนิยม เพื่อการแกปญหาในการคูณและการหาร
ทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยมลฤดี ขวัญชุม
13. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความเทากันทุกประการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยการใชแบบฝกหัดเสริมทักษะ ”
โดย อาจารยอวยพร แสงหิรัญ
14. เรื่อง “การสอนซอมเสริมเรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยณภัทร เพ็ชรบุรี
15. เรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอกิจกรรมการเรียนรู การมาตรฐานเพื่อการบูรณา
การดวยสถิติ”
โดย อาจารยนันทพล มียิ่ง
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
16. เรื่อง “การศึกษาผลการสอนแบบวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเกณฑการจําแนกสิ่งมีชีวิตตอการแกปญหาการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรดานความรูความเขาใจและความคิดริเริ่มสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4”
โดย อาจารยปยะพรรณ บุญทิม
17. เรื่อง “ผลการใชชุดฝกการวาดภาพคาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโมเมนตของแรง ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยปณิชา สุวรรณจอย
18. เรื่อง “ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง การเกิดภาพของกระจกและเลนส
โดยการใช E-Learning”
โดย อาจารยณิชาภา วรรณทอง
19. เรื่อง “ผลการศึกษาพัฒนาการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหจากแบบฝกหัด เรื่องการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยปยะวรรณ วงษสีทา
20. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง สมบัติบางประการของธาตุตามหมูและตามคาบ
โดยใช โ ปรแกรม E-Learning
เพื่ อ แก ป ญ หานั ก เรี ย นที่ ไ ม ผ า นผลการเรี ย นรู ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552”
โดย อาจารยศิริพร เครือวิริยะพันธ
21. เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธฺทางการเรียนเรื่อง สารชีวโมเลกุลโดยใชแผนผังมโนทัศนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5”
โดย อาจารยปญญา นนทศิลา
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
22. เรื่อง “การศึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมการไมสงงานตามกําหนดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5 โดยใช
วิธีการเสริมแรงทางบวก”
โดย อาจารยบุศรินทร ตั้งผไท
23. เรื่อง “การศึกษาการพัฒนาการทางการเรียนเรื่องความสัมพันธระหวางมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยกระบวนการคิดโดยใชแผนที่ความคิด Mind Mapping และการ
นําเสนอผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552”
โดย อาจารยนภาวรรณ จินตชิน
24. เรื่อง “การพัฒนาการสอนประวัติศาสนาพุทธ ดวยสารคดีตามรอยพระพุทธเจา”
โดย อาจารยอรสา เงินฉาย
25. เรื่อง “ผลการจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตรไทย โดยการใชบทเพลงชวยสอน”
โดย อาจารยบัณฑิตา อุปจันทร
26. เรื่อง “การแกปญหาพฤติกรรมการไมตั้งใจเรียน ของนักเรียนชั้น ม.1/5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยอรพิน แกวกุลศรี
27. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 โดยใชสื่อ
ประสมและทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม”
โดย อาจารยอุนใจ ปฏิมาประกร
28. เรื่อง “การจัดกิจกรรมการสอนโดยเทคนิค Story Line”
โดย อาจารยกาญจนา แสงปลั่ง
29. เรื่อง “การผลิตและผลการใชนวัตกรรมดานการเรียนการสอนสาระการเรียนรูประวัติศาสตร ส43101 ชวงชั้น
ที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2552”
โดย อาจารยณัชชวัล โมดา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
30. เรื่อง “การศึกษาทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3 ที่มีตอการเรียนวิชางานประดิษฐเพื่ออาชีพ
(วิชาเพิ่มเติม)”
โดย อาจารยปทมา ฤกษโสภา
31. เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนโดยใชบทเรียน E-Learning ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพ (การประกอบอาหาร) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยทิพยรัตน จุลวัจนะ
32. เรื่อง “การแกปญหาการขาดทักษะและนิสัยที่ดี ในการทํางานวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2”
โดย อาจารยสมใจ สารธรรม
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33. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์การสอนแบบสาธิตเปนขั้นตอนพรอมกับนักเรียนปฏิบัติตาม และการสอนแบบ
บรรยายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในระดั บชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2/3 ป ก ารศึ ก ษา 2552 โรงเรีย นวั ฒ นา
วิทยาลัย”
โดย อาจารยสมหมาย มามะ
34. เรื่อง “การศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการใชคําสั่ง “วนซ้ํา” ระหวางคําสั่ง for และ while ของ
นักเรียนชั้น ม.4/3 ปการศึกษา 2552”
โดย อาจารยนวลพันธ ตรานานนท
35. เรื่อง “ผลการใชเอกสารประกอบการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552”
โดย อาจารยพัชรี สงาสินธุ
36. เรื่ อ ง “การศึ ก ษาการปรั บ พฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบในการทํ า งานวิ ช าการงานอาชี พ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1/5 โดยการใชการเสริมแรงทางบวก”
โดย อาจารยชมรวี ฉลาดปรุ
37. เรื่อง “การส ง เสริ ม และพัฒ นาศั ก ยภาพของ เกี่ย วกับการแต งหน า เคก ของนั ก เรี ย นชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปที่ 5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยจีราวรรณ สิทธิภักดี
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
38. เรื่อง “การสรางและพัฒนาบทเรียนโดยใช Web Blog สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย จํานวน 16 คน”
โดย อาจารยดารญา ตันตินีรนาท
39. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โดยวิธีการสอนคิดดวยโครงงาน”
โดย อาจารยชัชรีย ภูตระกูล
40. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โดยการสอนคิดดวยโครงงาน”
โดย อาจารยกฤษฎาพร พะลายานนท
41. เรื่อง “การแกปญหาการขาดความมั่นใจในการขับรองเพลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4”
โดย อาจารยวีรพร จุมใจ
42. เรื่อง “การเสริมแรงเพื่อแกปญหาการไมสงงาน ของนักเรียนที่เรียนวิชาศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยสัมพรรณี เสตสุบรรณ
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43. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการใชสื่อมัลติมีเดียเรื่องวงดนตรีไทย วิชา ศิลปะ (ดนตรี) ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยวลีญา นุตคําแหง
44. เรื่อง “ผลการจัดกิจกรรมศิลปะประกอบเสียงดนตรีคลาสสิคที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่ององคประกอบ
ศิลป”
โดย อาจารยเอกภพ คณะฤทธิ์
45. เรื่อง “การเปรียบเทียบทักษะการวาดเสนดวยกระดาษขาวและกระดาษดําของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5/4”
โดย อาจารยธนธร สมใจหวัง
46. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โดยวิธีการสอนคิดดวยโครงงาน”
โดย อาจารยทรงพล ตวนเทศ
47. เรื่อง “การศึกษาเรื่องคุณคาของดนตรีที่มีตอจิตใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยประดับ ประสมทรัพย
48. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการรองเพลงและรองโนตสากลโดยใชวิธีสอนตามแนวคิดของโคดาย (KODALY)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6”
โดย อาจารยกนกวรรณ ศุภสิริโรจน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
49. เรื่อง “เกณฑปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ”
โดย อาจารยนารี นิลวรรณ
50. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเสริ์ฟลูกวอลเลยบอลมือบน โดยใชกระบวนการฝกปฏิบัติ 5 ขั้น กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552”
โดย อาจารยมาลี บุญเนตร
51. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการวายน้ําทากรรเชียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยภัคธีมา ยอดชมภู
52. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการวายน้ําทาฟรีสไตล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยรัชนี โผแพ
53. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเลี้ยงลูกแลวยิงประตู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2”
โดย อาจารยดาวเรือง วงศวุฒิ
54. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการลีลาศจังหวะรุมบา Step สามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6”
โดย อาจารยอุษณีษ ยอดชมภู
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
55. เรื่อง “การพั ฒนาทักษะการอ านจั บใจความโดยใชห นังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษของนัก เรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยชาลินี สมุทรผอง
56. เรื่อง “การใชกิจกรรม WebQuest เพื่อสงเสริมความเขาใจในบทเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Propositions ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยวรางคณา นิ่มราศรี
57. เรื่อง “การวัดเจตคติที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยภิรญา รัตนเสรีภาส
58. เรื่อง “ การศึกษาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร โดยการใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ”
โดย อาจารยสมใจ พรมสารี
59. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงโดยใชเทคนิคการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ”
โดย อาจารยสิริกัญญา ธานี

รวมทั้งสิ้น 59 เรื่อง

