รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปี การศึกษา 2556
หัวข้ องานวิจัย ปี การศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ลาดับที่
ชื่ อครู
1
นางปิ ยะพรรณ บุญทิม

2

นางสาวศิริพร

เครื อวิริยะพันธ์

3

นางสาวปณิ ชา

สุ วรรณจ้อย

4

นางสาวกชณิ ภา วงษ์สีทา

5

นางสาวสุ ธาวดี

สุ ขชนะ

6

นางสาวชฎาพร

ปัทม์ภทั นพร

ชื่องานวิจัย
การศึกษาการสอนโดยใช้ Youtube ต่อการสร้างจิตสานึกในการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การศึกษาผลการใช้คาถามฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหานักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ขาดทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการทดลอง ปี การศึกษา 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
ผลของการใช้ชุดฝึ กการคานวณเรื่ อง “การเคลื่อนที่แนวตรงตามแนวราบ”
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/3 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึ กทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การใช้สัญญาเงื่อนไขปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่ งงาน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ม.2/3 จานวน 10 คน
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดว้ ย
กิจกรรมโครงงาน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั

หัวข้ องานวิจัย ปี การศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายนันทพล
มียงิ่

2

นางสาวชิชญาสุ์

ไทยวิรัช

3

นางสาวมลฤดี

ขวัญชุม

4

นางสาวชฎาพร

สถิตเสถียร

5

นาวสาว
อรวรรณนีย ์

ยุบลเมฆ

6

นางสาวสุ นีย ์

อิ่มศรี

7

นางอวยพร

แสงหิรัญ

8

นางรติกร

พวงศิริ

หัวข้ องานวิจัย
ผลการใช้ชุดกิจกรรมและสื่ อ GSP (The Geometer’s Sketchpad) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความคิดรวบยอด เรื่ อง แคลคูลสั และ
การประยุกต์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
(เผยแพร่ บน Website ครู บา้ นนอกดอทคอม)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะเรื่ อง การคูณ-การ
หารพหุ นามของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/4- 1/5
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การแก้ปัญหาการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัยโดยใช้แบบฝึ กเรื่ องเลขยกกาลัง
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การสอนซ่อมเสริ มเรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/3-5 โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะเรื่ อง จานวนจริ ง
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/3-2/5
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ระบบสมการของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/3-3/5 โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการแยกตัวประกอบ
ของพหุ นามดีกรี สองตัวแปรเดียวของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยน
วัฒนาวิทยาลัย โดยการใช้แบบฝึ กหัดเสริ มทักษะ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ (ค33101) เรื่ องอนุกรม
เลขคณิ ต และอนุกรมเรขาคณิ ต นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/4-5 โดยการ
สอนซ่อมเสริ ม
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั

หัวข้ องานวิจัย ปี การศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
(ต่อ)
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
9
นางสาวสุ วรรณี
พลิคามิน
10

นางสาววรรณวนัช ชมภูเขา

11

นางสาววัลญา

ทองอินทร์

หัวข้ องานวิจัย
การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรื่ อง เลขาคณิ ต
วิเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
การแก้ปัญหาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ปี
การศึกษา 2556 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย โดยวิธีการสอนทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาเรื่ องวิธีการเรื่ องวิธีการเรี ยงสับเปลี่ยนและวิธีการจัดหมู่
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะ เรื่ องโจทย์ปัญหา
แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/5
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั

หัวข้ องานวิจัย ปี การศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นางเจติยา
สุ วรรณสุ นทร
2

นางเกษรางค์

พึ่งโพธิ์ ทอง

3

นางเกษรา

สู นยีข่ นั

4

นางสาวภิรญา

รัตนเสรี ภาส

5

นางณัฐยา

ภิงคารวัฒน์

หัวข้ องานวิจัย
การพัฒนาการแต่งคาประพันธ์ประเภทวิชชุมมาลาฉันท์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
ผลการพัฒนาความสามารถในการเขียนจดหมายกลุ่มของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
การพัฒนาทักษะการแต่งคาประพันธ์ประเภทกลอนสุ ภาพของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย โดยใช้แบบฝึ ก
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การศึกษาและแก้ปัญหานักเรี ยนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องคาประสม โดยใช้เกมสาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ที่มีความบกพร่ องใน
การประสมคา
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั

หัวข้ องานวิจัย ปี การศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นางสาวอธิชญา
ศรี ชุติศาสตริ น
ภาณิ์

2

นางอุ่นใจ

ปฎิมาประกร

3

นางสาวบัณฑิตา

อุปจันทร์

4

นางอรพิน

หนูแก้ว

5

นางสาวอรสา

เงินฉาย

6

นางสาวยุวดี

แซ่จิว

7

นางสาวรพีกร

สุ รยธรรม

หัวข้ องานวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/4 ประจาภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556
โดยใช้วธิ ีการแผนที่ความคิด
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 ปี การศึกษา 2556 โดยใช้สื่อวีดีทศั น์และทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่ อง ประวัติ
ศาสดาของศาสนาต่างๆโดยใช้ผงั มโนทัศน์ (Mind Mapping) ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ห้อง 2 ปี การศึกษา 2556 ภาคเรี ยนที่ 2
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/4 ปี การศึกษา 2556
โดยใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การศึกษาผลการใช้บทความในการแก้ปัญหาการเรี ยนรู ้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/3
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยการเรี ยนการสอนแบบผัง
มโนทัศน์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เรื่ องอัตลักษณ์อาเซี ยน โดยการใช้การ์ ตูนอนิเมชัน่

หัวข้ องานวิจัย ปี การศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ต่อ)
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
หัวข้ องานวิจัย
8
นางสาวปนัดดา
พูลผล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่ อง
หลักธรรมในกรอบอริ ยสัจ 4 โดยใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ห้อง 2 ปี การศึกษา 2556 ภาคเรี ยนที่ 1
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
9
นางสาวธารทิพย์ สุ บรรณประเสริ ฐ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ห้อง 5 ประจาภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2556 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการสอนด้วยการเขียน
แผนที่ความคิด
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
10 นางสาวนภาวรรณ จินตชิน
การศึกษาการพัฒนาทางการเรี ยน โดยการฝึ กกระบวนการคิดแบบ
บูรณาการสร้างสรรค์ผลงานด้วยทักษะการออกแบบโปสเตอร์
โดยการใช้โปรแกรม infographic infographic ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
11 นางสาวณัชชวัล
โม้ดา
ปัญหาการเรี ยนการสอนวิชากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
12 นางสาวเฌอ
วรรณรัตนางกูร การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณในรายวิชา
ณริ นทร์
วิเคราะห์ข่าวสาร 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ด้วยการจัดการ
เรี ยนรู้แบบใช้คาถาม(Questioning Method)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั

หัวข้ องานวิจัย ปี การศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นางสาวทิพย์รัตน์ จุลวัจนะ

2

นางสาวพัชรี

สง่าสิ นธุ์

3

นางสาวสมใจ

สารธรรม

4

นางสาวปัทมา

ฤกษ์โสภา

5

นางสาวชมรวี

ฉลาดปรุ

6

นางสาวจีราวรรณ์

สิ ทธิภกั ดี

7

นางสมหมาย

มามะ

8

นางสาวนิรมล

บุญเนตร

หัวข้ องานวิจัย
ผลการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 4Mat เรื่ องการประกอบ
อาหารที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และมีทกั ษะการทางาน
ร่ วมกันของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/4
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของ
นักเรี ยนชั้น ม.1 โดยใช้ชุดฝึ ก
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การพัฒนาทักษะการทางานประดิษฐ์ (การเย็บปักผ้า) โดยใช้ชุดฝึ ก
กิจกรรมของนักเรี ยน
การพัฒนาความสามารถในการทางานกลุ่มเชิงปฏิบตั ิ วิชา สื บสาน
เอกลักษณ์ไทย 1-2 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัฒนา
วิทยาลัย
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การพัฒนารู ปแบบการสอน เรื่ อง ทักษะการประกอบอาหารที่มีความ
แตกต่างหรื อยากขึ้นจากที่นกั เรี ยนเคยทาได้เองง่ายๆ
การพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เกี่ยวกับการ
ตกแต่งผ้า โดยใช้ลวดลายการปั ก
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยใช้บทเรี ยนออนไลน์ เรื่ องการ
สร้างภาพเคลื่อนไหว ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 ปี การศึกษา
2556 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
สารวจความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยี E-Leaning ผสมผสานกับ
รู ปแบบการเรี ยนแบบปกติในรายวิชาคอมพิวเตอร์ (ง23101) ของ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั

หัวข้ องานวิจัย ปี การศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายกัมปนาท
ธรรมผาติ

2

นางสาวชาลินี

สมุทรผ่อง

3

นางสาวอัจฉรี ย ์

สิ นธุสิงห์

4

นางสาวสิ ริกญั ญา

ธานี

5

นางสาวเบญญาภา

ธนกรธัญโชค

6

นางสาวสมใจ

พรมสารี

หัวข้ องานวิจัย
การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดสะท้อนของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยการใช้ Reflective Learning Journals ในรายวิชา
English for Higher Education หลักสู ตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม
(นาเสนอที่ Thammasat International English Language Teaching
Conferrence)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การพัฒนาทักษะการพูดนาเสนอผลงานทางด้านการเรี ยนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้กิจกรรม
ประกอบการเรี ยนการสอนที่บูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การพัฒนาสื่ อเพื่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่ อง
Infinitive/-ING form ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านและความสามารถใน
การเขียนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลักสู ตรภาษาอังกฤษ
เข้มข้น
การจัดการเรี ยนรู้แบบเน้นงานปฏิบตั ิ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ
พูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัฒนา
วิทยาลัย กรุ งเทพมหานคร
การศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษในช่วงเวลาพบครู
ประจาชั้น เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย

หัวข้ องานวิจัย ปี การศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ลาดับ
1 นางชัชรี ย ์

ชื่อ – สกุล
ภู่ตระกูล

2

นางสาวเบญจพร

ศรี น่วม

3

นายวันชาติ

นามเกิด

4

ว่าที่ ร.ต.หญิงดารญา

ตันตินีรนาท

5

นางสาวกนกวรรณ

ศุภสิ ริโรจน์

6

นางสาวกฤษฎาพร

พะลายานนท์

7

นางสาวประดับ

ประสมทรัพย์

8

นายธนธร

สมใจหวัง

หัวข้ องานวิจัย
การแก้ไขปั ญหาการไม่กล้าแสดงออกในการปฏิบตั ิกิจกรรม และ
นาเสนอผลงานนาฎศิลป์ หน้าชั้นเรี ยน โดยใช้กิจกรรมการแข่งขันและ
การเสริ มแรงทางบวก
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การพัฒนาบทเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรายวิชาดนตรี
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ องความรู้เรื่ องเครื่ องดนตรี ไทย
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การศึกษารู ปแบบการจัดห้องเรี ยนที่เหมาะสมและตอบสนองกับ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 วิชาศิลปะกับชีวติ 3 (ศ22201)
โครงการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษา สาหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ กรณี ศึกษา : นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 แผนการเรี ยนอังกฤษ-ศิลปะ โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การพัฒนาการร้องเพลงประสานเสี ยงของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การใช้ทฤษฎีบุคลิกภาพของเชลดอน เพื่อแก้ไขปั ญาการเรี ยน
ปฏิบตั ิการทางนาฎศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การพัฒนาส่ งเสริ มการเรี ยนขับร้องเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากล
อายุมากกว่า 35 ปี ในผูเ้ รี ยนรุ่ นใหม่ วัฒนารุ่ น 144
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนประวัติศาสตร์ ศิลปะของนักเรี ยน
ชั้น ม.3 โดยใช้สื่อที่มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั

หัวข้ องานวิจัย ปี การศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
(ต่อ)
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
9 นางสาวสัมพรรณี
เสตสุ บรรณ

10

นางสาววลีญา

นุตคาแหง

หัวข้ องานวิจัย
การพัฒนาจินตนาการด้วยสี น้ า ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การพัฒนาการสอนขับร้องประสานเสี ยงโดยการเรี ยนรู้แบบ 4MAT
รายวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั

หัวข้ องานวิจัย ปี การศึกษา 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1 นางสาวอุษณี ษ์ ยอดชมภู

2

นางสาวมาลี บุญเนตร

3

นางสาวนารี

4

นางดาวเรื อง วงศ์วฒ
ุ ิ

5

นางสาวภัคธีมา ยอดชมภู

6

นางสาวรัชนี

นิลวรรณ

โผแพ

หัวข้ องานวิจัย
การพัฒนาการเต้นลีลาศจังหวะ ชา ชา ช่า ของนักเรี ยนชั้น ม.6
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสุ ขศึกษา เรื่ อง อนามัยเจริ ญ
พันธุ์และการตั้งครรภ์ โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใช้แผนที่
ความคิด ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การแก้ปัญหาการตีลูกแบดมินตันแบบลูกโด่ง
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การพัฒนาทักษะการวิง่ เลี้ยงลูกบาสเกตบอลแล้วยิงประตู โดยการ
ใช้แบบฝึ กของนักเรี ยน
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การศึกษาผลของการใช้สื่อ PowerPoint เรื่ อง การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/5
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2556
คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่องานวิจยั
การพัฒนาทักษะการว่ายน้ าการเตะเท้าท่ากรรเชียงของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1

