สรุปรายชื่อผลงานวิจัย
ระดับมัธยมศึกษา
ปการศึกษา 2550
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. เรื่อง “การพัฒนาการใชภาษาพูดในการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4”
โดย อาจารยณัฐยา ภิงคารวัฒน
2. เรื่อง “การพัฒนาการเขียนยอความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยอุบลวรรณ สวางเพราะ
3. เรื่อง “การแกปญหาการคัดลายมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4”
โดย อาจารยเกษรางค พึ่งโพธิ์ทอง
4. เรื่อง “การพัฒนากิจกรรมทักษะการพูดในโอกาสตางๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยอัมพิกุล พรหมมี
5. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงรอยแกว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมผานเกณฑ”
โดย อาจารยเกษรา สูนยี่ขัน
6. เรื่อง “พฤติกรรมที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเรียนรูดวยโครงงานบูรณาการ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2550”
โดย อาจารยเกตุอัมพร ชั้นอินทรงาม และ อาจารยนันทพล มียิ่ง
7. เรื่อง “การพัฒนาการแตงคําประพันธประเภทฉันท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โดย อาจารยเจติยา สุวรรณสุนทร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
8. เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยการใชแบบฝกทักษะเรื่องการใหเหตุผลทางเรขาคณิต”
โดย อาจารยสมร ชมภูเขา
9. เรื่อง “ผลการใชแบบฝกทักษะ เรื่องความสัมพันธและฟงกชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4”
โดย อาจารยวัลญา ทองอินทร
10. เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการสอน
ซอมเสริมดวยแบบฝก”
โดย อาจารยสุวรรณี พลิคามิน
11. เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยปญหาระบบสมการเชิงเสน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยรติกร พวงศิริ
12. เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์จากการใชชุดแบบฝกการแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยมลฤดี ขวัญชุม
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13. เรื่อง “ผลการใชยุทธวิธีการแกปญหาของโพลยา เรื่องการแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2”
โดย อาจารยอวยพร แสงหิรัญ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
14. เรื่อง “การศึกษาผลการแกปญหาการเรียนวิทยาศาสตรเรื่องธาตุกัมมันตรังสีโดยการนําเสนอของนักเรียนตอ
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด า นความรู ค วามจํ า ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค แ ละด า นจิ ต สํ า นึ ก ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4”
โดย อาจารยเกษร บุญทิม
15. เรื่อง “การใชชุดฝก เรื่องการหาคาความตานทานรวมในวงจร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชา
วิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยกฌามาศ สุวรรณจอย
16. เรื่อง “การใชโปรแกรม PowerPoint เรื่องการเกิดภาพของเลนสและกระจก เพื่อแกปญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอบไมผานผลการเรียนรู”
โดย อาจารยสุธานันท วรรณทอง
17. เรื่อง “ผลการศึกษาพัฒนาการคิดวิเคราะห-สังเคราะหจากแบบฝกหัดเรื่องงานและพลังงาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยปยะวรรณ วงษสีทา
18. เรื่อง “การศึกษาผลการใชแบบเรียนสําเร็จรูป เรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม เพื่อแกปญหานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไมผานผลการเรียนรู”
โดย อาจารยศิริพร เครือวิริยะพันธ
19. เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบสรางไดอะแกรมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การตอบสนองของพืช
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2”
โดย อาจารยอิศรา ศรีสอาด
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
20. เรื่อง “การปรับพฤติกรรมผูเรียนใหมีความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยใชวิธีการฝกสมาธิแบบ
อานาปานสติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยบุศรินทร ตั้งผไท
21. เรื่อง “การศึกษาการพัฒนาการเรียนสาระเศรษฐศาสตรเรื่องปจจัยการผลิต (Factor of Product) โดยใช
กระบวนการผลิตสื่อและการเสนอผลงานของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5”
โดย อาจารยนภาวรรณ จินตชิน
22. เรื่อง “การทดลองวิธีการสอนคุณธรรมโดยการใชบทเพลง”
โดย อาจารยอรสา เงินฉาย
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23. เรื่อง “สาเหตุที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตรแตกตางเปนกลุมสูง กลุมปานกลาง และกลุมต่ํา :
การศึกษาเฉพาะกรณีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยบัณฑิตา อุปจันทร
24. เรื่อง “การแกปญหานักเรียนไมตั้งใจเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชบทบาทสมมติในวิชาสังคม
ศึกษาฯ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยอรพิน แกวกุลศรี
25. เรื่ อง “การศึ ก ษาความสามารถของนั ก เรี ย นในการวิเ คราะหข า วสารเหตุ ก ารณป จ จุ บั น ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6/3 ปการศึกษา 2550”
โดย อาจารยอุนใจ ปฏิมาประกร
26. เรื่อง “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตรรัตนโกสินทร โดยใชแหลงเรียนรูและกระบวนการคิด
วิเคราะหเชื่อมโยง”
โดย อาจารยกาญจนา แสงปลั่ง
27. เรื่อง “ศึกษาการทํางานกลุม กับ ทํางานเดี่ยว แบบไหนดีกวากัน ในการเรียนวิชาสังคมศึกษา (กรณีศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550)”
โดย อาจารยวัสนันทน โมดา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
28. เรื่อง “กรณีศึกษานักเรียนที่มีพฤติกรรมการคิดเชิงลบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย”
โดย อาจารยปทมา ฤกษโสภา
29. เรื่อง “การฝกทักษะปฏิบัติการรอยมาลัยขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร”
โดย อาจารยทิพยรัตน จุลวัจนะ
30. เรื่อง “การพัฒนาการคิดสรางสรรคในการเรียนวิชาเรียงรอยลูกปด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร”
โดย อาจารยนาตยา ทับแกว
31. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์การสอนแบบสาธิตเปนขั้นตอนพรอมกับนักเรียนปฏิบัติตาม และการสอนแบบ
บรรยายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางภาพเคลื่อนไหวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 ปการศึกษา
2550”
โดย อาจารยสมหมาย มามะ
32. เรื่อง “การใชแบบฝกเพื่อพัฒนาการเขียนรูปสัญลักษณในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4/4 จํานวน 7 คน”
โดย อาจารยนวลพันธ ตรานานนท
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33. เรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานความรับผิดชอบในการทํางานรวมกันโดยการเรียนรูแบบ
รวมมือ ในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับโปรแกรมสรางภาพ Photoshop ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1”
โดย อาจารยพัชรี สงาสินธุ
34. เรื่อง “พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความเอาใจใสการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยสรางกฎ
กติการวมกัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยโสภิต ฉลาดปรุ
35. เรื่อง “การส งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เกี่ยวกับการแกะสลัก ผักและผลไม
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยจีราวรรณ สิทธิภักดี
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
36. เรื่อง “ผลการใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาพระบายสี “Step by Step” วิชาศิลปะ(สาระทัศนศิลป
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2550”
โดย อาจารยดารญา ตันตินีรนาท
37. เรื่อง “การใชทฤษฎีของทอแรนซ (Torrance)พัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2550”
โดย อาจารยทรงพล ตวนเทศ
38. เรื่อง “การใชทฤษฎีแอนน โบการท ในการพัฒนาศักยภาพดานการแสดงละครสรางสรรค ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ”
โดย อาจารยนริศรา ภูตระกูล
39. เรื่อง “การแกปญหาการแตงกายนาฏศิลปไทยโดยใชสื่อวีดีทัศนประกอบการสาธิต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4”
โดย อาจารยกฤษฎาพร พะลายานนท
40. เรื่อง “การแกไขปญหา การขาดทักษะและองคความรูเกี่ยวกับดนตรีไทยและดนตรีสากลเบื้องตนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยวีรพร จุมใจ
41. เรื่อง “การแกปญหาการขับรองเสียงหลบต่ํา 1 Octave ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยประดับ ประสมทรัพย
42. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ โดยใชการสอนแบบสาธิตเปนกลุม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยสัมพรรณี เสตสุบรรณ
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43. เรื่อง “การใชแบบฝกหัดแกปญหานักเรียนที่เรียนรูการบรรเลงดนตรีไดชากวาปกติ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 วิชาดนตรีไทยเพิ่มเติม ปการศึกษา 2550”
โดย อาจารยวลีญา นุตคําแหง
44. เรื่อง “การใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหวเรื่องการเขียนทัศนียภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยเอกภพ คณะฤทธิ์
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
45. เรื่อง “การพัฒนาการตีลูกแบดมินตันแบบลูกโดง”
โดย อาจารยนารี นิลวรรณ
46. เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยใชบทเรียน E-Learning ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2550”
โดย อาจารยมาลี บุญเนตร
47. เรื่อง “การพัฒนาแบบฝกทักษะการเตนจังหวะ ชา ชา ชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไมผานเกณฑ”
โดย อาจารยอุษณีษ ยอดชมภู
48. เรื่อง “การพัฒนาแบบฝกทักษะการวิ่งขามรั้วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2”
โดย อาจารยภัคธีมา ยอดชมภู
49. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการวายน้ําทาฟรีสไตล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยรัชนี โผแพ
50. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเลี้ยงลูกแลวยิงประตู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2”
โดย อาจารยดาวเรือง วงศวุฒิ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
51. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการสอนอานหนังสือนอกเวลาโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ (Role-play) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2550”
โดย อาจารยชาลินี สมุทรผอง
52. เรื่อง “การพัฒนาความเชื่อมั่นในการแสดงความคิดเห็นโดยการนําเสนอหนาชั้นเรียนในวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2550”
โดย อาจารยศุภวันค ตาพรม
53. เรื่อง “การแกไขปญหาการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย ปการศึกษา 2550”
โดย อาจารยสุนทรี เพิ่มทวีสุข
54. เรื่อง “การวัดเจตคติที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2”
โดย อาจารยภิรญา รัตนเสรีภาส
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55. เรื่อง “การใชแบบฝกทักษะเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2550”
โดย อาจารยสมใจ พรมสารี
งานวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
56. เรื่อง “การศึกษาการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2550”
โดย อาจารยนันทิพา กงวิไล

รวมทั้งสิ้น 56 เรื่อง

