รายชื่องานวิจัย ปี การศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
หัวข้ อ
ที่
1 นางสาวศิริพร
เครื อวิริยะพันธ์ ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่ องการ
ทาโจทย์การคานวณพันธุ กรรม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ที่เรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 และไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินตัวชี้วดั
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2558

รายชื่องานวิจัย ปี การศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 นางรติกร
พวงศิริ

หัวข้ อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
เรื่ อง กาหนดการเชิงเส้น ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/3
โดยการจัดการเรี ยนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

รายชื่องานวิจัย ปี การศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 นางสาวภิรญา
รัตนเสรี ภาส

2

นางเจติยา

สุ วรรณสุ นทร

3
4

นางเกษรา
นางเกษรางค์

สู นยีข่ นั
พึ่งโพธิ์ ทอง

5

นางณัฐยา

ภิงคารวัฒน์

6

นางสาววิพุธ

บางขาม

7

นางสาวเทวตา

สหัสสธารา

8

นางสาวโสรยา

ชวกุล

หัวข้ อ
การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคาของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย โดยใช้แบบฝึ กเสริ ม
ทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย เรื่ อง ภาพพจน์ใน
วรรณคดีไทย ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๕ โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
การพัฒนาการอ่านออกเสี ยงร้อยแก้ว โดยใช้แบบฝึ ก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การยืมคาภาษาต่างประเทศที่ใช้
ในภาษาไทย ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย เรื่ องการเขียน
สะกดคาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ด้วย
แบบฝึ กเสริ มทักษะ
การพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนประเภท Power Point
เรื่ อง บทพากย์เอราวัณ
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคา โดยใช้แบบฝึ กเขียนตาม
คาบอก สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
การแก้ปัญหาการเขียนสะกดคา โดยใช้แบบทดสอบการเขียนตาม
คาอ่าน

รายชื่องานวิจัย ปี การศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 นางสาวสมใจ
พรมสารี
2 นางสาวชาลินี
สมุทรผ่อง

3

นางสาวเบญญาภา

หัวข้ อ

Using an English instruction to motivate to participate in class
การพัฒนากิจกรรมการสอนอ่านบทความภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี
การเรี ยนแบบร่ วมมือ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
วัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ธนกรธัญโชค การศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
หนังสื ออ่านนอกเวลา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
วัฒนาวิทยาลัย

รายชื่องานวิจัย ปี การศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
หัวข้ อ
ที่
1 นางอุ่นใจ
ปฏิมาประกร การศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคม
ศึกษา6 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/3 โรงเรี ยนวัฒนา
วิทยาลัย
2 นางสาวอธิ ชญาภาณิ์ ศรี ชุติศาสตริ น การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เรื่ อง ท่องไปในโลกกว้าง (ทวีป
อเมริ กาเหนื อ และทวีปอเมริ กาใต้) ด้วยวิธีการสอบย่อยทุก
สัปดาห์กบั วิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรี ยน
3 นางสาวนภาวรรณ จินตชิน
การศึกษาการพัฒนาการทางการเรี ยนโดยฝึ กกระบวนการคิดแบบ
บูรณาการสร้างสรรค์ผลงานด้วยทักษะการออกแบบโปสเตอร์
โดยใช้โปรแกรม Infographic เรื่ อง บทบาทสถาบัน
พระมหากษัตริ ยท์ ี่มีต่อทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
4 นางสาวณัชชวัล
โม้ดา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องหน้าที่ชาวพุทธ และ
มารยาทชาวพุทธ วิชา ส31103 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการ
แสดงบทบาทสมมติและกระบวนการกลุ่ม ช่วงชั้นที่4 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2558
5 นางอรพิน
หนูแก้ว
การใช้ข่าวและละครเพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ในราย
วิชาสังคมของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ห้อง ม.1/5 ปี การศึกษา 2558
6 นางสาวอรสา
เงินฉาย
การพัฒนาทักษะการคิดการเรี ยนรู้เรื่ องสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค โดยการ
ใช้สารคดีเชิงข่าวสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภคของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2/4 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2558
7 นางสาวปนัดดา
พูลผล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องสมัยใหม่ของมนุ ษยชาติ
โดยการทาเส้นเวลา (TIMELINE)

8

นางสาวพนา

จันทร์ จีน

9

นางสาวรพีกร

สุ ริยธรรม

10

นางสาวนวพร

หงษ์ทองดี

ผลการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นโปรแกรม Infographic ที่มีต่อทักษะการ
สรุ ปความคิดรวบยอด เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
หน้าที่พลเมืองของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาหน้าที่พลเมือง
ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ห้อง 2 ประจาภาคเรี ยนที่
2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบเทคนิคศึกษากรณี ตวั อย่าง
การศึกษาสภาพการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ (ส22104) เรื่ อง
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ห้อง 4

รายชื่องานวิจัย ปี การศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
หัวข้ อ
ที่
1 นางสาวปัทมา
ฤกษ์โสภา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชา งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย โดยใช้แผนการ
จัดการเรี ยนรู้แบบซิปปา
2 นางสาวชมรวี
ฉลาดปรุ การส่ งเสริ มทักษะการเตรี ยมการประกอบอาหารของนักเรี ยนชั้น ม.1
โดยใช้สื่อวีดีทศั น์
3 นางสาวสมใจ
สารธรรม เรื่ อง การใช้คู่มือปฏิบตั ิการในงานประดิษฐ์เพื่อส่ งเสริ มทักษะการใช้
เครื่ องมือในการออกแบบลายปักผ้าของนักเรี ยน
4 นางสาวทิพย์รัตน์ จุลวัจนะ การใช้วธิ ีสอนเชิงบวกเพื่อการพัฒนาทักษะการเย็บผ้าของนักเรี ยนใน
การเรี ยนวิชาการงานอาชีพในเรื่ องการประดิษฐ์ที่จบั ของร้อน ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3/5 ปี การศึกษา 2558
5 นางสาวจีราวรรณ์ สิ ทธิภกั ดี การใช้เทคนิคการปั กผ้า เพื่อฝึ กทักษะการประดิษฐ์และตกแต่งผ้าของ
นักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่5/4 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
7 นางสมหมาย
มามะ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่ องการทาแสงรัศมี
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย โดยการใช้บทเรี ยนออนไลน์
8 นางสาวนิรมล
บุญเนตร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่ องการใช้
ซอฟต์แวร์ ออกแบบ สร้างผลิตภัณฑ์ และพัฒนาสิ่ งของเครื่ องใช้และการ
นาเสนอผลงาน โดยใช้กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ห้อง 4/3 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2558

รายชื่องานวิจัย ปี การศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้ ู สุขศึกษา และพลศึกษา
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
หัวข้ อ
ที่
1 นางสาวอุษณี ษ์ ยอดชมภู
เรื่ อง ผลของการฝึ กพิเศษที่มีต่อการพัฒนาทักษะการว่ายน้ าท่าผีเสื้ อ
2 นางดาวเรื อง
วงศ์วฒ
ุ ิ
การพัฒนาทักษะการวิง่ เลี้ยงลูกบาสเกตบอลแล้วยิงประตู นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง
3 นางสาวมาลี
บุญเนตร
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยการใช้กิจกรรมการฝึ กกระโดดเชื อก
ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2558
4 นางสาวภัคธีมา ยอดชมภู
ซ่อมเสริ มทักษะว่ายน้ าท่ากรรเชียง

รายชื่องานวิจัย ปี การศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
หัวข้ อ
ที่
1 นางสาวกฤษฎาพร พะลายานนท์ การพัฒนาทักษะทางด้านนาฏศิลป์ โดยใช้ชุดฝึ ก เรื่ อง ราวง
มาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2558
2 นางชัชรี ย ์
ภู่ตระกูล
การใช้กิจกรรมการแข่งขันด้วยการเสริ มแรงทางบวก เพื่อส่ งเสริ ม
พฤติกรรมกล้าแสดงออกใน การนาเสนอผลงานนาฎศิลป์ ของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3/5
3 นางสาวกนกวรรณ ศุภสิ ริโรจน์ การพัฒนาการร้องเพลงประสานเสี ยงของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ด้วยวิธีการเรี ยนการสอนแบบมี
ส่ วนร่ วม
4 นางสาวสัมพรรณี
เสตสุ บรรณ การพัฒนาการเรี ยนศิลปะ ด้วยการวาดภาพใต้ทอ้ งทะเล ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
5 นางสาวเบญจพร
ศรี น่วม
การศึกษาผลการเรี ยนรู ้การซ่ อมเสริ มทักษะการตีขิมโดยใช้แบบฝึ ก
ขั้นพื้นฐานของนักเรี ยนชั้น ม.1
6 นายเอกภพ
คณะฤทธิ์
การสอนออกแบบเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับสื่ อต่างๆ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
7 นายธนธร
สมใจหวัง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาศิลปะของนักเรี ยนชั้น ม.3
โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย IKEA Home Planner โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2558
8 นางสาวสุ คนธ์
ต้นสาย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนให้มีวนิ ยั และความรับผิดชอบ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/4 ปี การศึกษา 2558

รายชื่องานวิจัย ปี การศึกษา 2558
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 นางสาวปณิ ชา
สุ วรรณจ้อย
นางสาวสุ นีย ์
อิ่มศรี
นางสาวอรวรรณนีย ์ ยุบลเมฆ
2 นางสาวกชณิ ภา
วงษ์สีทา
นางสาวชฎาพร
ปัทม์ภทั รพร
นางสาวชิชญาสุ์
ไทยวิรัช
นางสาวชฎาพร
สถิตเสถียร
3 นางอวยพร
แสงหิรัญ
นางสาวมลฤดี
ขวัญชุม
นางสาวสุ ธาวดี
สุ ขชนะ
4

5

นางปิ ยะพรรณ
นางสาวสุ วรรณี
นางสาววรรณวณัช
นายนันทพล
นางวัลญา
นางสาวมัสยมาศ

หัวข้ อ
การสังเกตทักษะการให้ความร่ วมมือในกิจกรรมกลุ่มของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โดยจัดกิจกรรมรู ปแบบ STEM EDUCATION

การศึกษาผลของการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านความ
ร่ วมมือการทางานเป็ นทีม และภาวะผูน้ า โดยใช้รูปแบบการ
จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย กรุ งเทพมหานคร
บุญทิม
การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการกลุ่ม
พลิคามิน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ตาม
ชมภูเขา
แนวทางสะเต็มศึกษา
มียงิ่
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สุ ขเกษมสาราญจิต โดยใช้วทิ ยาการจัดการเรี ยนรู้ตามแนว STEM EDUCATION
ด่านแก้ว
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2558

