รำยชื่ องำนวิจัย ปี กำรศึกษำ 2557
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิ ยำศำสตร์
ชื่ อ - สกุล
ลำดับที่
1 นางปิ ยะพรรณ
บุญทิม

2

นางสาวศิริพร

เครื อวิริยะพันธ์

3

นางสาวปณิ ชา

สุ วรรณจ้อย

4

นางสาวกชณิ ภา

วงษ์สีทา

5

นางสาวสุ ธาวดี

สุ ขชนะ

6

นางสาวชฏาพร

ปั ทม์ภทั นพร

7

นางสาวมัสยมาศ

ด่านแก้ว

หัวข้ อ
ศึกษาผลการสอนโดยใช้กระบวนการสอนแบบ Kolk
ต่อการตอบคาถามแบบวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
การศึกษาผลการใช้คู่มือการทาโจทย์การคานวณ เรื่ องพันธุกรรม
เพื่อแก้ปัญหานักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนวิชา
วิทยาศาสตร์ และผ่านตัวชี้ วดั ในเรื่ องพันธุกรรม
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2557
การใช้สื่อ Animation ในการนิยามศัพท์ทางพันธุกรรม
ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2557
การศึกษาผลของการใช้แบบฝึ กทักษะ การคานวณ
เรื่ องการคานวณหาค่าปริ มาณความร้อนในการสอนซ่อมเสริ ม
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2557
การใช้เกมส์และกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ทรัพยากรธรรมชาติ
(ทรัพยากรหิน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2557
ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์โดย
ใช้รูปแบบ STEM ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที1่
ปี การศึกษา 2557
การเปลี่ยนแปลงมโนมติที่คาดเคลื่ อนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เรื่ องการสื บพันธุ์และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
โดยใช้กระบวนการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้

รำยชื่ องำนวิจัย ปี กำรศึกษำ 2557
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ลำดับที่
1 นางอวยพร

ชื่ อ - สกุล
แสงหิ รัญ

2

นางรติกร

พวงศิริ

3

นางสาวสุ วรรณี

พลิคามิน

4

นายนันทพล

มียงิ่

5

นางสาววรรณวนัช

ชมภูเขา

6

นางสาววัลญา

ทองอินทร์

7

นางสาวมลฤดี

ขวัญชุม

8

นางสาวสุ นีย ์

อิ่มศรี

9

นางสาวชิชญาสุ์

ไทยวิรัช

หัวข้ อ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเศษส่ วน
ของพหุนามของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย โดยการใช้แบบฝึ กหัดเสริ มทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์5 (ค33101)
เรื่ องลาดับและอนุกรม นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยการ
สอนเสริ ม และใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ
การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เรื่ อง
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย โดยการสอนซ่อมเสริ มด้วยแบบฝึ ก
การาพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนและเจตคติต่อคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 โดยการใช้การเรี ยนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)
ร่ วมกับเทคนิค Flipped Classroom"
การแก้ปัญหาพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยม ศึกษาปี ที่ 5 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย โดยวิธีการ
สอนทักษะกระบวนการแก้ปัญหาเรื่ องความน่าจะเป็ น
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์เรื่ องการเขียน
ช่วงในการหาคาตอบของอสมการของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย โดยใช้แบบฝึ กทักษะ
การแก้ปัญหาการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย โดยใช้แบบฝึ กเรื่ องสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
ทฤษฎีบทวงกลม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/3 - 3/5
โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง
การบวก-การลบพหุนาม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/3 -1/5

10 นางสาวชฎาพร

สถิตเสถียร

11 นางสาวอรวรรณนี ย ์

ยุบลเมฆ

การสอนซ่อมเสริ มเรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/3-5 โดยใช้
แบบฝึ กเสริ มทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่ องการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
โดยใช้แบบฝึ กทักษะ

รำยชื่ องำนวิจัย ปี กำรศึกษำ 2557
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ชื่ อ - สกุล
ลำดับที่
1 นางสาวภิรญา
รัตนเสรี ภาส
2

นางเจติยา

3

นางเกษรา

4

นางเกษรางค์

5

นางณัฐยา

6

นางสาววิพธุ

7

นางสาวเทวตา

8

นางสาวโสรยา

หัวข้ อ
การพัฒนาการอ่านออกเสี ยงควบกล้ า โดยใช้แบบฝึ กการอ่านที่มีตวั
ร, ล, ว ควบกล้ า ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
สุ วรรณสุ นทร การพัฒนาทักษะการเขียนบทความของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
สู นยีข่ นั
การแก้ปัญญาการเขียนคาภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
พึ่งโพธิ์ ทอง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสี ยงของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
ภิงคารวัฒน์ การแก้ไขข้อบกพร่ อง การอ่านคาควบกล้ า ร, ล, ว ของ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
บางขาม
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/4 เลขคู่
ปี การศึกษา 2557 เรื่ องการไม่ส่งการบ้าน
สหัสสธารา การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางด้านการอ่าน
ภาษาไทย
ชวกุล
"การแก้ปัญหานักเรี ยนเขียนสะกดคาภาษาไทยไม่ถูกต้อง ด้วยการ
ใช้แบบทดสอบการเขียนสะกดคาตามคาอ่าน 100 คา"

รำยชื่ องำนวิจัย ปี กำรศึกษำ 2557
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ ำงประเทศ
ชื่ อ - สกุล
ลำดับที่
1 นางสาวสมใจ
พรมสารี
2

นางสาวชาลินี

3

นางสาวอัจฉรี ย ์

4

นางสาวเบญญาภา

หัวข้ อ
การใช้โปรแกรมแชทเพื่อพัฒนาการเขียนเพื่อการสื่ อสาร
Using line to improve writing for communication
สมุทรผ่อง
การพัฒนาทักษะการพูดนาเสนอผลงานทางด้านการเรี ยนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ2 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้กิจกรรม
ประกอบการเรี ยนการสอนที่บูรณาการเกี่ ยวกับประชาคมอาเชียน.....
สิ นธุสิงห์
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ โดยการใช้
บทเพลง ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ธนกรธัญโชค การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่ งงาน ของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยการใช้เทคนิคเสริ มแรงทางบวก

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ ำงประเทศ (IEC)
ชื่ อ - สกุล
ลำดับที่
1 นางสาวสิ ริกญั ญา ธานี
2 นายกัมปนาท
ธรรมผาติ
3 นางสาวพิมพ์รัชนี ยิง่ ดอน

หัวข้ อ

การใช้คลังคาในรู ปแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อพัฒนาความรู้ดา้ น
ไวยากรณ์ของนักเรี ยนชั้น ม.1

รำยชื่ องำนวิจัย ปี กำรศึกษำ 2557
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ลำดับที่
1 นางอุ่นใจ

ชื่ อ - สกุล
ปฏิมาประกร

2

นางสาวอธิ ชญาภาณิ์ ศรี ชุติศาสตริ น

3

นางสาวบัณฑิตา

อุปจันทร์

4

นางสาวณัชชวัล

โม้ดา

5

นางสาวนภาวรรณ

จินตชิน

6

นางอรพิน

หนูแก้ว

7

นางสาวอรสา

เงินฉาย

8

นางสาวปนัดดา

พูลผล

หัวข้ อ
การศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
เหตุการณ์ปัจจุบนั ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/4
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า เรื่ องหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
การปรับพฤติกรรมของนักเรี ยนที่ขาดความรับผิดชอบในการ
ส่ งงานในการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดยการสอนแบบร่ วมแรงร่ วมใจแบบ Student Teams Division (STAD)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้มีวินยั และความรับผิดชอบ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/4 ปี การศึกษา 2557
การศึกษาพัฒนาทางการเรี ยน โดยการฝึ กกระบวนการคิดแบบ
บูรณาการสร้างสรรค์ผลงานด้วยทักษะการออกแบบโปสเตอร์
โดยการใช้โปรแกรม infographic ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/3 ปี การศึกษา2557
โดยใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ป
การศึกษาผลการใช้บทความในการแก้ปัญหาการเรี ยนรู ้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2557
การปรับพฤติกรรมของนักเรี ยนที่ขาดความสนใจในการเรี ยน
และขาดความรับผิดชอบในการส่ งงานวิชาประวัติศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/4 โดยการสอนแบบร่ วมแรงร่ วมใจ
แบบ Team - Games - Tournaments

9

นางสาวธารทิพย์

10 นางสาวรพีกร

11

นางสาวพนา

สุ บรรณประเสริ ฐ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาปราวัติศาสตร์
หน่วยที่ 2 เรื่ องพัฒนาการด้านต่างๆ ของอาณาจักรอยุธยา
ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ห้อง 3
ประจาภาคเรี ยนที2่ ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดการสอนแบบ
ศูนย์การเรี ยน (Learning Center)
สุ ริยธรรม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1/2 เรื่ องการพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping)
จันทร์ จีน
ผลการใช้สื่ออิเลคทรอนิ คส์ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการทาความเข้าใจข้อมูลทางสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซี ยน ในรายวิชา
อาเซี ยนศึกษา1

รำยชื่ องำนวิจัย ปี กำรศึกษำ 2557
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ และเทคโนโลยี
ชื่ อ - สกุล
ลำดับที่
1 นางสาวทิพย์รัตน์
จุลวัจนะ

2

นางสาวชมรวี

ฉลาดปรุ

3

นางสาวสมใจ

สารธรรม

4

นางสาวปั ทมา

ฤกษ์โสภา

5
6

นางสาวจีราวรรณ์
นางสาวพัชรี

สิ ทธิ ภกั ดี
สง่าสิ นธุ์

7

นางสมหมาย

มามะ

8

นางสาวนิ รมล

บุญเนตร

หัวข้ อ
ผลการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน 4mat เรื่ องการ
ประกอบอาหาสารับ 4 ภาค ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และมีทกั ษะการทางานร่ วมกันของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 3/2 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2557
การพัฒนารู ปแบบการสอน เรื่ อง ทักษะการประกอบอาหาร
ที่มีความแตกต่างหรื อยากขึ้นจากที่นกั เรี ยนเคยทาได้เองง่ายๆ
การพัฒนาทักษะการปั กผ้าด้วยมือ งานประดิษฐ์ ของนักเรี ยน
ชั้น ม.2 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
การพัฒนารความสามารถทางการพึ่งพาตนเองด้านความ
รับผิดชอบในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
"การแก้ปัญหานักเรี ยนขาดทักษะการเรี ยนรู ้ในการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel"
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2/4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
ด้วยการใช้สื่อบทเรี ยนออนไลน์
"การศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนแบบ
ใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้ผ่าน E-learning และแบบที่ไม่มี E-learning
เสริ มประกอบในรายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรี ยนรู ้
การพัฒนาชิ้ นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557

รำยชื่ องำนวิจัย ปี กำรศึกษำ 2557
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ
ชื่ อ - สกุล
ลำดับที่
1 นางสาวอุษณี ษ์
ยอดชมภู
2
3
4

นางดาวเรื อง
นางสาวนารี
นางสาวมาลี

วงศ์วฒ
ุ ิ
นิ ลวรรณ
บุญเนตร

5

นางสาวภัคธี มา

ยอดชมภู

หัวข้ อ
การพัฒนาทักษะในการเต้นลีลาศจังหวะรุ มบ้า ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
การพัฒนาทักษะวิธีการวิ่งเลี้ ยงลูกบาสเกตบอลแล้วยิงประตู
การพัฒนาทักษะการยิงประตูกีฬาแฮนด์บอล
การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้นกั เรี ยนมีวินยั และ
ความรับผิดชอบ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/4
ปี การศึกษา 2557
การพัฒนาท่าว่ายน้ าท่ากบของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย

รำยชื่ องำนวิจัย ปี กำรศึกษำ 2557
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ชื่ อ - สกุล
ลำดับที่
1 นางสาวกฤษฎาพร พะลายานนท์
2

นางชัชรี ย ์

ภู่ตระกูล

3

นางสาวกนกวรรณ

ศุภสิ ริโรจน์

4

นางสาวสัมพรรณี

เสตสุ บรรณ

5

นางสาวเบญจพร

ศรี น่วม

6

นายเอกภพ

คณะฤทธิ์

7

นายธนธร

สมใจหวัง

8

นางสาวสุ คนธ์

ต้นสาย

หัวข้ อ
แก้ไขปั ญหาการปฏิบตั ิกิจกรรมเข้าจังหวะในเพลงราวงมาตรฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
การแก้ไขปั ญหาการไม่กล้าแสดงออกในการปฏิบตั ิกิจกรรม
และการนาเสนอผลงานนาฏศิลป์ หน้าชั้นเรี ยน โดยใช้กิจกรรม
แข่งขัน และการเสริ มแรงทางบวก สาหรับนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3/2
การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาทักษะด้านการร้องเพลงของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
การเสริ มแรงนักเรี ยนให้มีความรู้เข้าใจในการสร้างสรรค์ศิลปะ
อย่างแม่นยา โดยการฝึ กปฏิบตั ิ ของนักเรี ยนระดับชั้น ม.1
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
การแก้ปัญหาการทาความเข้าใจเพื่อช่วยจดจาเพลง ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 รายวิชาเพิ่มเติม เครื่ องสายผสม
ปี การศึกษา 2557
ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการเรี ยนศิลปะร่ วมกัน
สื่ อ SOCIAL media ในรู ปแบบบูรณาการ ระหว่างสาระของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
การพัฒนาทักษะการออกแบบห้องของนักเรี ยนชั้น ม.4
วิชาเขียนแบบเบื้องต้น1 โดยใช้โปรแกรม Sweet home 3D
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2557
การพัฒนาการเรี ยนวิชาศิลปะภาพอิมเพรสชัน่ นิสต์
(ภาพประทับใจ)

