รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2554
ที่

ชื่อครู

1.

นางเกษรางค พึ่งโพธิ์ทอง

2.
3.

นางอัมพิกุล พรหมมี
นางเกษรา สูนยี่ขัน

4.
5.

นางณัฐยา
นางเจติยา

6.

นางสาวภิรญา รัตนเสรีภาส

7.

นางสาวฤดี

8.

นางสาวศิริพร เครือวิริยะพันธ

9.

นางปยะพรรณ บุญทิม

10.

นางสาวกชณิภา วงษสีทา

11.

นางสาวปญญา นนทศิลา

12.

นางสาวปณิชา สุวรรณจอย

ภิงคารวัฒน
สุวรรณสุนทร

กมลสวัสดิ์

ชื่องานวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
การแกไขปญหาลายมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย โดยใชชุดฝก
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้น ม.3 โดยใชแบบฝก
การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนชัน้ ม.2 โดยใชแบบฝก
เสริมทักษะการเขียนเรียงความ
การพัฒนาการเขียนสะกดคําใหถูกตอง ของนักเรียนชั้นม.2 โดยใชแบบฝก
พัฒนาการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้น ม.6 โดยใชแบบฝกการ
อาน
การพัฒนาการอานออกเสียงควบกล้ํา โดยใชแบบฝกการอานที่มีตัว ร ล ว
ควบกล้ํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
การแกไขปญหานักเรียนที่มพี ฤติกรรมไมตั้งใจเรียนโดยการเสริมแรงบวก
ของนักเรียนชัน้ ม.1/5
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
การศึกษาผลการใชคําถามฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อ
แกปญหานักเรียนชั้น ม. 6 ที่ขาดทักษะการวิเคราะหขอมูลผลการทดลอง
ปการศึกษา 2554
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง
อาณาจักรสัตว ของนักเรียนชั้น ม.4 โดยการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ
คิดวิเคราะห
การศึกษาผลของการใชแบบฝกทักษะการคํานวณเรื่องการหาความเขมขน
ของสารละลาย ระดับชัน้ ม.1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2554
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง โดยการใช
ชุดฝกทักษะพืน้ ฐานทางฟสกิ ส ของนักเรียนชั้น ม.5
การแกปญหาการคํานวณหาความถี่ความตางศักดิ์ กระแสไฟฟา และความ
ตานทานในวงจรแบบผสม โดยการใชชุดฝก

ที่
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

ชื่อครู

ชื่องานวิจัย

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
นางอวยพร แสงหิรัญ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการแยกตัวประกอบ
พหุนามดีกรีสอง โดยการสอนซอมเสริมดวยแบบฝกเสริมทักษะ
นางรติกร พวงศิริ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องอนุกรมเลขคณิต และ
อนุกรมเรขาคณิต นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6/4-5 โดยการสอนซอมเสริม
นางสาวสุวรรณี พลิคามิน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแกสมการและอสมการในรูป
คาสัมบูรณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการสอนซอมเสริมดวย
แบบฝก
นายนันทพล มียิ่ง
การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น ม.5
ที่ไดรับการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ
นางสาววรรณวนัช ชมภูเขา
การแกปญหาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ป
การศึกษา 2554 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยใชวิธีการสอนทักษะ
กระบวนการแกปญหาเรื่องการแจกแจงปกติและพื้นทีใ่ ตโคงปกติ
นางสาววัลญา ทองอินทร
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/1 เรื่องการใหเหตุผล โดยใชวิธีการสอนแบบผสม
นางสาวชิชญาสุ ไทยวิรัช
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวกการลบ
พหุนามโดยใชวิธีการสอนซอมเสริมโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
นางสาวสุนีย อิ่มศรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ โดยการ
สอนซอมเสริม
นางสาวอรวรรณนีย ยุบลเมฆ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องทฤษฎีบท
พีทาโกรัส โดยการใชแบบฝกทักษะสอนซอมเสริม
นางสาวมลฤดี ขวัญชุม
ผลสัมฤทธิ์จากการใชชุดแบบฝกเรื่องเลขยกกําลังของนักเรียนชั้น ม.1
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางอุนใจ ปฏิมาประกร
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/3 ปการศึกษา 2554 โดยใชสื่อวีดิทัศนและทฤษฎีการ
เรียนรูแบบมีสว นรวม
นางสาวนภาวรรณ จินตชิน
การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีระบบ โดยการสอนแบบการทําแผนที่
ความคิด

ที่
25.
26.
27.

28.

29.
30.

31.
32.

33.
34.
35.

ชื่อครู
นางสาวบัณฑิตา อุปจันทร

ชื่องานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา โดยใชบทเรียนชุดสื่อสําเร็จรูป
นางสาวอรสา เงินฉาย
การพัฒนาการสอนปญหาสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรปโดยการใชสารคดี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
นางสาวณัชชวัล โมดา
ผลของการใชกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช YouTube ที่มีผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความตระหนักตอการเปนพลเมืองดีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัฒนวิทยาลัย
นางอรพิน
หนูแกว
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1/5 ปการศึกษา 2554 โดยใชบทเรียน
สําเร็จรูป
นางสาวอธิชญาภาณิ์ ศรีชตุ ิศาสตริน การปรับพฤติกรรมผูเรียนใหมีความสนใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดย
ใชละครโทรทัศน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
นางสาววรรษมน มวงสวย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสิ่งแวดลอม เรื่องระบบนิเวศของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชเทคนิคการสอนนอกสถานที่
และการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อวีดทิ ศั น : กลุมตัวอยางนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวทิพยรัตน จุลวัจนะ
การสงเสริมเจตคติในการสงงานตรงเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1/5
นางนวลพันธ ตรานานนท
การใชแบบฝกเพื่อพัฒนาการเขียนรูปสัญลักษณในการออกแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4/4 จํานวน 15 คน ภาคเรียนที่1
ปการศึกษา 2554
นางพัชรี สงาสินธุ
การพัฒนาบทเรียนการสอนผานสื่อ Power Point เพื่อการแกปญหานักเรียน
ขาดทักษะในการใชโปรแกรม Dreamweaver
นางสมหมาย มามะ
การใชโปรแกรม Captivate เพื่อแกปญหาการเรียนการสอนโปรแกรม Flash
ของนักเรียน ม.2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
นางสาวปทมา ฤกษโสภา
การพัฒนาความสามารถในการทํางานกลุมเชิงปฏิบัติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 วิชาสืบสานเอกลักษณไทย 1-2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ที่
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

46.

47.
48.
49.

ชื่อครู

ชื่องานวิจัย

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวชมรวี ฉลาดปรุ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องโลกของอาชีพ ......
นางสาวสมใจ สารธรรม
การพัฒนาทักษะการงานอาชีพ โดยใชชดุ ฝกกิจกรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2
นางสาวจีราวรรณ สิทธิภักดี
การสงเสริมศักยภาพของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่องการแกะสลัก
ผักและผลไม
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวมาลี
บุญเนตร
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน E-Learning เรื่องการชวย
ฟนคืนชีพ CPR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
นางสาวนารี
นิลวรรณ
การพัฒนาทักษะการตีลูกเปตองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
นางดาวเรือง วงศวุฒิ
การพัฒนาทักษะการเลีย้ งบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
นางสาวอุษณีษ ยอดชมภู
การพัฒนาทักษะการวายน้ําทากบ เรื่องการกลับเทาการวายทากบของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
นางสาวภัคธีมา ยอดชมภู
การพัฒนาทายวายน้ํา ทากรรเชียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
นางสาวรัชนี โผแพ
การพัฒนาทักษะการวายน้ําทากรรเชียง เรือ่ งการเตะเทา ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
นางสาวชาลินี สมุทรผอง
การใชวิธีสอนแบบ Reciprocal teaching technique เพื่อพัฒนาทักษะการ
อานภาษาอังกฤษจากการอานเนื้อเรื่องที่ในหนังสือเรียน Traveler B1 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
นายกัมปนาท ธรรมผาติ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะการฟง โดยใช
English for Higher Education หลักสูตร Intensive English Course ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
นางสาวสมใจ พรมสารี
ผลการใชชุดแบบฝกสัทศาสตร เพื่อพัฒนาการออกเสียงของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
นางสาวอัจฉรีย สินธุสิงห
การสรางหนังสือเรียนเสริมการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท1ี่ โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย
นางสาวสิริกญ
ั ญา ธานี
ผลการใชเทคนิคการเรียนรูแ บบรวมมือ เทคนิค TGT (Team –GamesTournaments) ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Culture Connections
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1/4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ที่

ชื่อครู

50.

นางชัชรีย ภูต ระกูล

51.

นางสาวดารญา ตันตินีรนาท

52.

นางสาววลีญา นุตคําแหง

53.

นางสาวประดับ ประสมทรัพย

54.

นางสาวกนกวรรณ ศุภสิริโรจน

55.

นางสาวกฤษฎาพร พะลายานนท

56.

นางสาวสัมพรรณี เสตสุบรรณ

57.

นายธนธร สมใจหวัง

58.

นายเอกภพ คณะฤทธิ์

59.

นายวันชาติ นามเกิด

60.

นางสาวเบญจพร นวมศรี

ชื่องานวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
การแกไขปญหาการไมกลาแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรม และการ
นําเสนอผลงานนาฏศิลปหนาชั้นเรียนโดยใชกิจกรรมการแขงขัน และการ
เสริมแรงทางบวกสําหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3/4
การพัฒนาทักษะการเขียนลายไทยโดยเทคนิคการเขียนภาพตามลายปรุ ใน
วิชาศิลปะไทย1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย
การใชแบบฝกหัดแกปญหานักเรียนทีเ่ รียนรู การบรรเลงดนตรีไดชากวา
ปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 วิชาเครื่องสายผสม ปการศึกษา 2554
การพัฒนาทักษะขั้นพืน้ ฐานดานดนตรี การอานโนต ประกอบการขับรอง
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
การพัฒนาการรองเพลงประสานเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
การเสริมแรงจูงใจในการเรียนนาฏศิลปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท1ี่ /5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยใชสื่อวิดีทัศน
การใชกิจกรรมทางทัศนศิลปพัฒนาศักยภาพและความคิดสรางสรรคของ
ผูเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
การพัฒนาทักษะการวาดภาพมือ ของนักเรียนชั้น ม.4/4 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย วิชาวาดเสน2 โดยใชแบบฝกวาดภาพมือ
การศึกษาความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่เรียนประวัติศาสตรศิลป
บูรณการกับดนตรี
การพัฒนาสมาธิและทักษะของผูเรียน โดยใชแบบฝกทักษะสีน้ํา นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2554
การจัดทําชุดแบบฝกทักษะการดีดจะเข ขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มทักษะใหกบั
ผูเรียน รายวิชาศิลปะ (ดนตรีไทยเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554

