รายชื่องานวิจยั ในชัน้ เรียน ระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2555
ที่

ชื่อครู

1.

นางเจติยา

สุวรรณสุนทร

2.

นางเกษรางค พึ่งโพธิ์ทอง

3.

นางเกษรา

สูนยี่ขัน

4.

นางณัฐยา

ภิงคารวัฒน

5.

นางสาวภิรญา รัตนเสรีภาส

6.

นางสาวฤดี

7.

นางปยะพรรณ บุญทิม

8.

นางสาวศิริพร เครือวิริยะพันธ

9.

นางสาวกชณิภา วงษสีทา

10.

นางสาวปณิชา สุวรรณจอย

11.

นางสาวสุธาวดี สุขชนะ

กมลสวัสดิ์

ชื่องานวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
พัฒนาการอานคิดวิเคราะหโดยใชแบบฝก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ผลการพัฒนาความสามารถในดานการใชภาษาไทย การใชคําตรง
ความหมาย การเขียนชี้แจง การวิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
การพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยใชแบบฝก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/4 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย ในเรือ่ งการสงชิ้นงาน การบาน ไมตรงเวลา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยที่มีผลสัมฤทธิ์
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
การศึกษาการเขียน Concept mapping ของระบบนิเวศ ตอการคิด
วิเคราะห นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
การศึกษาผลการใชคูมือการทําโจทยการคํานวณ เรื่องพันธุกรรม เพื่อ
แกปญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมวิชาเลือกชีววิทยา 2 ที่ไม
ผานผลการเรียนรู โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
การศึกษาผลของการใชแบบฝกทักษะการคํานวณเรื่องการหาคา
ความชื้นของอวกาศ ในการสอนซอมเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่
1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2555
การใชชุดฝก เรื่องการหาคาความตางศักย กระแสไฟฟา และความ
ตานทานในวงจรไฟฟาแบบผสม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องไฟฟา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
การศึกษาผลการใชแบบเรียนสําเร็จรูปเรือ่ ง การจัดเรียงอิเล็กตรอนใน
อะตอม เพื่อแกปญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย

ที่

ชื่อครู

12.

นางอวยพร แสงหิรัญ

13.

นางรติกร

14.

นางสาวสุวรรณี พลิคามิน

15.

นายนันทพล มียิ่ง

16.

นางสาววรรณวนัช ชมภูเขา

17.

นางสาววัลญา ทองอินทร

18.

นางสาวชิชญาสุ ไทยวิรัช

19.

นางสาวสุนีย อิ่มศรี

20.

นางสาวอรวรรณนีย ยุบลเมฆ

21.

นางสาวมลฤดี ขวัญชุม

22.

นางสาวชฎาพร สถิตเสถียร

พวงศิริ

ชื่องานวิจัย
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการแยกตัวประกอบ
พหุนาม ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยการ
ใชแบบฝกหัดเสริมทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร 5 (ค33101) เรื่องลําดับ
เรขาคณิต และลําดับเรขาคณิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/4-5 โดยการ
สอนซอมเสริม และใชแบบฝกเสริมทักษะ
การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหโจทยปญหา เรื่องภาคตัดกรวย
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยการสอน
ซอมเสริมดวยแบบฝก
ผลการใชสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง
เวกเตอรในสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย
การแกปญหาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ป
การศึกษา 2555 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยวิธีการสอนทักษะกระบวนการ
แกปญหาเรื่องความนาจะเปน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใชแบบฝกทักษะ
คณิตศาสตร เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ เรื่อง การคูณ- การ
หารพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3-5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร ค23102 เรื่องอสมการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3-5 โดยการสอนซอมเสริมและใชแบบฝก
เสริมทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการประยุกตสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3-5 โดยใชแบบฝก
การแกปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยใชแบบฝกเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
การสอนซอมเสริมเรื่องการแกโจทยปญหาระบบสมการของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3/3-5 โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ

ที่

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.

31.

ชื่อครู

ชื่องานวิจัย

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอธิชญาภาณิ์ ศรีชตุ ิศาสตริน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง โลกของเรา (ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต)
ดวยวิธีการสอบยอยทุกสัปดาหกับวิธีทดสอบเมื่อจบหนวยการเรียน
นางอุนใจ ปฏิมาประกร
ศึกษาความสามารถของนักเรียนในการวิเคราะหขาวสารเหตุการณ ปจจุบัน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6/3 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย
นางสาวนภาวรรณ จินตชิน
การศึกษาพัฒนาการเรียนสาระเศรษฐศาสตรเรื่องกําหนดปริมาณการผลิต
และเทคโนโลยีการผลิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใช
กระบวนการสรางสื่อและนวัตกรรม
นางสาวบัณฑิตา อุปจันทร
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยการสอนแบบ
ไตรสิกขาจะสงผลอยางไรตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับการสอน
แบบปกติ : กลุมตัวอยางนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย
นางสาวอรสา เงินฉาย
การพัฒนาการสอนปญหาสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรปโดยการใชสารคดี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
นางสาวณัชชวัล โมดา
ปญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเปนพลเมืองดี
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
นางอรพิน
หนูแกว
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1/3 ปการศึกษา 2555 โดยใชสมุด
ปฏิบัติการแผนที่
นางสาววรรษมน มวงสวย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายควรรู เรื่องกฎหมาย
รัฐธรรมนูญในชีวิตประจําวัน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชเทคนิคการ
สอนนอกสถานที่ และการสอนแบบบรรยายประกอบสือ่ วิดีทัศน:กลุม
ตัวอยางนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4
นางสาวปนัดดา พูนผล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการใชภาพยนตรเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน

ที่

32.
33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

ชื่อครู

ชื่องานวิจัย

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวทิพยรัตน จุลวัจนะ
การพัฒนาทักษะดานการประกอบอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2555
นางพัชรี สงาสินธุ
การพัฒนาบทเรียนการสอนผานสื่อ Power Point เพื่อการแกปญหานักเรียน
ขาดทักษะในการใชโปรแกรม Microsoft Power Point ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
นางสมหมาย มามะ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องการใชงาน
โปรแกรม Flash MX ของนักเรียนชัน้ ม.2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ดวยการ
สอบแบบการใชสื่อการสอนดวยโปรแกรม Photo scrape
นางสาวปทมา ฤกษโสภา
การพัฒนาความสามารถในการทํางานกลุมเชิงปฏิบัติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 วิชาสืบสานเอกลักษณไทย 1-2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
นางสาวนิรมล บุญเนตร
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย เรื่องการไมสงการบาน
นางสาวชมรวี ฉลาดปรุ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องโลกของอาชีพ
นางสาวสมใจ สารธรรม
การสรางแบบฝกเสริมทักษะงานประดิษฐและงานชางที่สงผลตอการเรียน
วิชาการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
นางสาวจีราวรรณ สิทธิภักดี
การพัฒนาศักยภาพในการแกะสลักผลักและผลไมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวอุษณีษ ยอดชมภู
การพัฒนาทักษะการวายน้ําทากบ เรื่องการถีบเทาการวายทากบของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
นางสาวนารี
นิลวรรณ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องอุบตั ิเหตุ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4
นางดาวเรือง วงศวุฒิ
การพัฒนาทักษะการเลีย้ งบอล และยิงประตูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
นางสาวมาลี
บุญเนตร
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้น ม.3
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยใชบทเรียน E-Learning เรื่องการชวยฟนคืนชีพ
นางสาวภัคธีมา ยอดชมภู
การพัฒนาทายวายน้ํา ทาผีเสื้อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย
นางสาวรัชนี โผแพ
การพัฒนาทักษะการวายน้ําทากรรเชียง เรือ่ งการเตะเทา ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ที่

46.

47.
48.
49.

50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.

ชื่อครู

ชื่องานวิจัย

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
นางสาวชาลินี สมุทรผอง
ลาศึกษาตอ
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
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
นางชัชรีย ภูต ระกูล
การเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนนาฏศิลปของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3/5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยใชสื่อวิดีทัศน
นางสาวดารญา ตันตินีรนาท
การพัฒนาทักษะการรางภาพ ในวิชาวาดเสน 2 ศ31204 ดวยการใช
นวัตกรรมการรางภาพ X-Ray ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 โรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย
นางสาววลีญา นุตคําแหง
การใชแบบฝกหัดแกปญหานักเรียนทีเ่ รียนรู การบรรเลงดนตรีไดชากวา
ปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 วิชาเครื่องสายผสม ปการศึกษา 2554
นางสาวประดับ ประสมทรัพย
การพัฒนาทักษะขั้นพืน้ ฐานดานดนตรี การอานโนต ประกอบการขับรอง
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
นางสาวกนกวรรณ ศุภสิริโรจน
การศึกษาเพื่อแกปญหาทักษะดานการรองเพลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3
นางสาวกฤษฎาพร พะลายานนท
การแกปญหาการแตงกายนาฏศิลปไทยโดยใชสื่อ วิดีทัศนประกอบการ
สาธิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
นางสาวสัมพรรณี เสตสุบรรณ
การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะการวาดภาพระบายสี
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ที่

ชื่อครู

57.

นายธนธร สมใจหวัง

58.

นายเอกภพ คณะฤทธิ์

59.

นายวันชาติ นามเกิด

60.

นางสาวเบญจพร นวมศรี

ชื่องานวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะของนักเรียนชั้น ม.3 โดยใช
ทฤษฎีพหุศิลปะศึกษาเชิงแบบ DBAE โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ศิลปะรวมสมัยผานสื่อมัลติมิเดีย
ออนไลน ในรายวิชาศิลปะไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
การพัฒนาสมาธิและทักษะของผูเรียน โดยใชแบบฝกทักษะสีน้ํา นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2555
การพัฒนาทักษะการปฏิบัตอิ ังกะลุงประกอบการอานโนตโดยใชแบบฝก

