รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2553
ชื่อ - สกุล

ชื่องานวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

นางสาวศิริพร

เครือวิริยะพันธ

นางสาวปญญา

นนทศิลา

นางสาวณิชาภา

วรรณทอง

นางสาวกชนิภา

วงษสีทา

นางสาวปณิชา

สุวรรณจอย

นางปยะพรรณ

บุญทิม

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพันธเคมีโดยการเรียนแบบเพื่อนสอนเพื่อนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดาราศาสตรและอวกาศ ของนักเรียนชั้น ม.5
โดยใชโปรแกรม Power Point
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.2 โดยใชชุดฝกเรื่องการจําแนก
ธาตุและการอานสารประกอบ
การศึกษาผลของการใชแบบฝกทักษะการคํานวณเรื่องการหาความเขมขนของ
สารละลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ศึกษาผลการใชชุดฝกเพื่อพัฒนาการวาดภาพคานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ผลการสอนแบบวิเคราะหขอมูลเรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมตอการแกปญหาการ
ตอบคําถามแบบวิเคราะหขอมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
นางอวยพร

แสงหิรัญ

นางรติกร

พวงศิริ

นางสาวสุวรรณี

พลิคามิน

นางสาววรรณวนัช

ชมภูเขา

นางสาววัลญา

ทองอินทร

นางสาวมลฤดี

ขวัญชุม

นางสาวณภัทร

เพ็ชรบุรี

นายนันทพล

มียิ่ง

การพัฒนาทักษะการแยกตัวประกอบพหุนามโดยการใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2553
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องอนุกรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6/4-5 โดยใชกลวิธี STAR
การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหโจทยปญหา เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการสอนซอมเสริมดวยแบบฝก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น ม.5
โดยวิธีการสอนทักษะกระบวนการเชื่อมโยงความรูและการคิดแกปญหาเรื่องความ
นาจะเปน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องจํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้น ม.1 โดยใชชุด
แบบฝกเรื่องจํานวนเต็ม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องระบบสมการเชิงเสนสองตัว
แปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการสอนซอมเสริม
การพัฒนาชุดฝกทักษะเรื่องตรีโกณมิติและการประยุกตที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อ - สกุล

ชื่องานวิจัย

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
นางเกษรางค

พึ่งโพธิ์ทอง

นางเกษรา

สูนยี่ขัน

นางอัมพิกุล

พรหมมี

นางณัฐยา
นางเจติยา

ภิงคารวัฒน
สุวรรณสุนทร

นางสาวรดาศา

สวางเพราะ

การพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนชั้นม.5 โดยใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่อง
การจับใจความจากการฟงและการอาน
การพัฒนาทักษะการพูดหนาชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย โดยการฝกปฏิบัติซ้ํา
การพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย โดยใชชุดฝกการเขียนจดหมาย
การพัฒนาทักษะการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชชุดฝกการเขียน
การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
การพัฒนาทักษะการอานรอยกรองใหถูกตองตามหลักเกณฑของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1/5 โดยใชสื่อวีดีทัศนและทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ของนักเรียนชั้น ม.1 โดยการใช
ชุดฝก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ของนักเรียนชั้น ม.6 โดยการใช
ชุดฝก

นางอุนใจ

ปฏิมาประกร

นางอรพิน

หนูแกว

นางสาวบัณฑิตา

อุปจันทร

นางสาวบุศรินทร

ตั้งผไท

นางสาวอรสา

เงินฉาย

นางสาวนภาวรรณ

จินตชิน

นางสาวณัชชวัล

โมดา

นางสาวมาลี

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
บุญเนตร
การพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนชั้น ม.3 โดยการใชชุดฝกการกระโดดเชือก

นางสาวนารี

นิลวรรณ

นางดาวเรือง
นางสาวรัชนี
นางสาวอุษณีษ

วงศวุฒิ
โผแพ
ยอดชมภู

นางสาวภัคธีมา

ยอดชมภู

การพัฒนากระบวนการคิดวิชาสังคมศึกษาฯ ของนักเรียนชั้น ม.3 โดยใชกรณีศึกษา
การพัฒนาการสอนกฎหมายแพงและพาณิชยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใช
กรณีตัวอยางจากบทความคดีสัพเพเหระ
การศึกษาการพัฒนาการทางการเรียนการสอนโดยกระบวนการคิดแผนที่ความคิด
Mind Mapping ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5
การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา เรื่อง
สิ่งแวดลอมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง โรคไมติดตอ ของนักเรียนชั้น ม.5 โดยการใช
โปรแกรม PowerPoint
การพัฒนาทักษะการวิ่งกระโดดขามรั้วของนักเรียนชั้น ม.2 โดยใชการฝกปฏิบัติซ้ํา
การพัฒนาทักษะการวายน้ําทากรรเฉียงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
การพัฒนาทักษะการลีลาศจังหวะรุมบา Step นิวยอรก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเลือกอาหารและภาวะโภชนาการ
เหมาะสมกับวัย ของนักเรียนชั้น ม.1 โดยการใชโปรแกรม PowerPoint

ชื่อ - สกุล

ชื่องานวิจัย

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนาทักษะดานการวางแผนการทํางาน (การประกอบอาหาร) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

นางสาวทิพยรัตน

จุลวัจนะ

นางสมหมาย

มามะ

นางสาวพัชรี

สงาสินธุ

นางนวลพันธ

ตรานานนท

นางสาวจีราวรรณ

สิทธิภักดี

นางสาวชมรวี

ฉลาดปรุ

นางสาวสมใจ

สารธรรม

นางสาวปทมา

ฤกษโสภา

การพัฒนาทักษะการใชโปรแกรม Flash MX ของนักเรียนชั้น ม.2 โดยใชชุดฝก
การพัฒนาทักษะการเรียนรูในการใชโปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนชั้น ม.
2 โดยใชชุดฝก
ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการใชคําสั่งแบบมีเงื่อนไขระหวางคําสั่ง if
และคําสั่ง case ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5 ปการศึกษา 2553
การสงเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เกี่ยวกับการแกะสลัก
ผักและผลไม
การพัฒนาความสามารถในการทํางานกลุมเชิงปฏิบัติ ของนักเรียนชั้น ม.4 วิชา
สืบสานเอกลักษณไทย1-2
การพัฒนาทักษะในการทํางานประดิษฐ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช
ชุดฝก
การพัฒนาผูเรียนใหเขาใจกระบวนการขั้นตอนวิธีการทํางานกลุมเพื่อใหการ
ดําเนินงานกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
นางสาวชาลินี

สมุทรผอง

นางสาวภิรญา

รัตนเสรีภาส

นางสาวสิริกญ
ั ญา

ธานี

นายกัมปนาท

ธรรมผาติ

นางสาวอัจฉรีย

สินธุสิงห

นางสาววิชยา

เชาวลิต

การพัฒนาทักษะการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ของนักเรียนชั้น ม.4 โดยใช
แบบฝกหัดเสริมประกอบการอานหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษ
การพัฒนาเทคนิคการจําคําศัพทและชนิดของคํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โดยใชชุดฝกการสอน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนที่นอกเหนือจาก
การศึกษาตําราเรียนสงผลใหผูเรียนมีศักยภาพทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น
พัฒนาหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (Beating English) ในรายวิชา English for Higher
Education หลักสูตร EIC ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุดฝก
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิธีการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชเกม

ชื่อ - สกุล

ชื่องานวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

นางชัชรีย
นางสาวดารญา
นางสาวกฤษฎาพร
นางสาวสัมพรรรณี

การสรางความกระตือรือรนในการเรียน โดยใชกิจกรรมการแขงขันของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
การพัฒนาทักษะการรางภาพในวิชาวาดเสน 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4
ตันตินีรนาท
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยการใชนวัตกรรมการรางภาพ “X-Ray”
การพัฒนาการสอนวิชานาฏศิลปของนักเรียนชั้น ม.1/5 โดยวิธีการสอนแบบ
พะลายานนท
กระบวนการกลุม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางศิลปะของการลวงตามดวยสีของนักเรียนระดับชั้น
เสตสุบรรณ
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ภูตระกูล

นางสาวประดับ

ประสมทรัพย การพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรีสากลโดยใชชุดฝกของนักเรียนชั้น ม.1

นางสาววลีญา

นุตคําแหง

นายธนธร

สมใจหวัง

นายเอกภพ

คณะฤทธิ์

นายวีรพร

จุมใจ

นางสาวกนกวรรณ

ศุภศิริโรจน

นางสาวนวพร
นายวันชาติ

เติมเตชาติพงศ
นามเกิด

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการใชสื่อมัลติมีเดีย เรื่องประเภทเพลงไทย วิชา
ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
การพัฒนาทักษะการวาดเสนของนักเรียนชั้น ม.4 โดยการใชชุดฝกการวาดเสนในงาน
เขียนแบบ
การศึกษาเปรียบเทียบผลการบูรณาการกับสื่ออิเล็กทรอนิกส วิชาศิลปะ ของนักเรียน
ชั้น ม.4/4
การสรางและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การอานโนตดนตรีสากล
ประกอบการเรียนรูวิชาดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
การพัฒนาทักษะการขับรองเพลงโดยใชวิธีการสอนตามแนวคิดของโคดาย (Kodaly)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
การใชชุดฝกเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติอังกะลุงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ป
การศึกษา 2553 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ ของนักเรียนชั้น ม. 2 วิชาศิลปะ โดยใช
ชุดฝก

