โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สรุปรายชื่อผลงานวิจัย ระดับมัธยมศึกษา
ปการศึกษา 2541 – 2549
_________________________________________________________________________
ปการศึกษา 2541
1. เรื่อง “การสอบแกตวั โดยใชการตูนคณิตศาสตร กรณีศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2541 ในโรงเรียน” โดย อาจารยนันทิพา กงวิไล
2. เรื่อง “การศึกษาแนวทางทีท่ ําใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น กรณีศกึ ษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2541” โดย อาจารยนนั ทิพา กงวิไล

ปการศึกษา 2542
1. เรื่อง “การศึกษาความกาวหนาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบฝกคณิตคิดเร็ว” (เผยแพรในวารสารวิชาการ กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปที่ 4 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2544 หนา 71 – 79) โดย อาจารยนันทิพา กงวิไล

ปการศึกษา 2543
1. เรื่อง “สํารวจสภาพการใชบริการงานแนะแนวของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร”
โดย อาจารยชตู ิญา แสนละมุล
อาจารยนารีรัตน แสงฉาย
อาจารยปยะนุช สุรกูล
2. เรื่อง “เจตคติตอการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา”
โดย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปการศึกษา 2544
1. เรื่อง “การสงเสริมศักยภาพของผูเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษดานศิลปะ (วาดภาพ)”
โดย อาจารยดารญา ตันตินีรนาท
2. เรื่อง “การเปรียบเทียบความคิดวิจารณญาณทางวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย ระหวางกลุมที่ไดรับการฝกโดยใชแบบฝกหัดความคิดวิจารณญาณ และกลุมที่ไมไดรับการฝก”
โดย อาจารยนันทิพา กงวิไล
3. เรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การแกโจทยสมการโดยการสอนซอมเสริมดวยแบบฝก กับการสอนซอม
เสริมปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย” โดย อาจารยสุวรรณี พลิคามิน
และ อาจารยสมร ชมภูเขา

ปการศึกษา 2545
1. เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของครูระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร” (นําเสนอในการประชุมวิชาการและเผยแพรผลงานวิจัย วันพฤหัสบดีที่ 10
กรกฎาคม 2546 ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
โดย อาจารยนันทิพา กงวิไล และคณะ
2. เรื่อง “บทบาทของครูตนแบบและครูแกนนํา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร”
(นําเสนอในการประชุมวิชาการและเผยแพรผลงานวิจัย วันศุกรที่ 11 กรกฎาคม 2546 ณ คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
โดย อาจารยนันทิพา กงวิไล
3. เรื่อง “การสงเสริมศักยภาพของผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานศิลปะการวาดภาพ”
โดย อาจารยดารญา ตันตินีรนาท
4. เรื่อง “ความคาดหวังของครูเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร” โดย งานทะเบียน-วัดผล

ปการศึกษา 2546
1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เรื่อง “ ผลสัมฤทธิ์ในการใชเกมพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ”
2. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เรื่อง “ การศึกษาผลการเรียนรูแบบเปนวัฎจักรตอการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ” โดย อาจารยเกษร บุญทิม
3. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
3.1 เรื่อง “ความสัมพันธของความสามารถทางสมอง ดานเหตุผลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร”
3.2 เรื่อง “การศึกษาความเชื่อทางวิชาคณิตศาสตรกับผลสัมฤทธทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย” โดย อาจารยจินตนา วงศามารถ
4. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง “ เจตคติของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ของครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ”
5. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
เรื่อง “ การพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานศิลปะ”
6. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง
“การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเก็บอุปกรณการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย”

7. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่อง “การพัฒนาสมรรถภาพ ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1”
8. งานแนะแนว
เรื่อง “พฤติกรรมการปสสาวะรดที่นอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 1 คน”
โดย อาจารยมลั ลิกา กาลกฤษณ
9. งานวิชาการ
เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของครูระดับมัธยมศึกษาโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)” โดย อาจารย นันทิพา กงวิไล และคณะ

ปการศึกษา 2547
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. เรื่อง “การใชหลักการของสกินเนอรแกปญ
 หาการเขียน สะกดคําผิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5”
โดย อาจารยเกตุอัมพร ชั้นอินทรงาม
2. เรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการเขียนจดหมายใหถูกตองตามรูปแบบ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่
2/3” โดย อาจารยเกษรา สูนยี่ขัน
3. เรื่อง “การแกปญหานักเรียนขาดทักษะการเขียนโดยใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4”
โดย อาจารยเกษรางค พึ่งโพธิ์ทอง
4. เรื่อง “พฤติกรรมการเขียนภาษาที่บกพรอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยอัมพิกุล พรหมมี
5. เรื่อง “การแกไขขอบกพรองการอานคําควบกล้ํา ร,ล,ว”
โดย อาจารยณฐั ยา ภิงคารวัฒน
6. เรื่อง “การแกปญหาพื้นฐานความรูดานภาษาไทยในการยอความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยเพยาว อารียานันท”
7. เรื่อง “พฤติกรรมการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน”
โดย อาจารยเจติยา สุวรรณสุนทร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
8. เรื่อง “ผลการใชแบบฝกทักษะทางเรขาคณิตเพื่อซอมเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมผานผลการ
เรียนรู”
โดย อาจารยอวยพร แสงหิรญ
ั
9. เรื่อง “ผลของการทําโครงงานคณิตศาสตรที่มีตอเจตคติของนักเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2”
โดย อาจารยฉันทนา คณะแพง
10. เรื่อง “ การพัฒนาความสามารถในการแยกตัวประกอบของนักเรียนที่มีปญหาเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบ
โดยใชโปรแกรม Power Point ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยรติกร พวงศิริ

11. เรื่อง “ผลการใชชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนเรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปที่ 4 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา”
โดย อาจารยสุวรรณี พลิคามิน
12. เรื่อง “ศึกษาผลการแกปญหาเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือเรื่องจํานวนจริง”
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4”
โดย อาจารยสมร ชมภูเขา
13. เรื่อง “ผลการใชเครื่องคิดเลขในการเรียนคณิตศาสตรเรื่องสถิติเบื้องตนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5”
โดย อาจารยจนิ ตนา วงศามารถ
14. เรื่อง “ผลการใช Power Point เรื่องทฤษฎีกราฟที่สงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6”
โดย อาจารยนนั ทพล มียิ่ง
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
15. เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนโดยใชชุดฝก เรื่อง โมเมนต ที่มีผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยดรุณี พรายแสงเพ็ชร
16. เรื่อง “การเปรียบเทียบผลการสอนโดยใชชดุ กิจกรรมสงเสริมศักยภาพการเรียนรูว ิทยาศาสตรตอการพัฒนา
สมองซีกซาย ซีกขวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบของการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2” โดย อาจารยเกษร บุญทิม
17. เรื่อง “ผลการใชนวัตกรรมการสอนกับนักเรียนที่มีปญหาในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6” โดย อาจารยศิริพร เครือวิริยะพันธ
18. เรื่อง “ผลของการใชกิจกรรมซอมเสริม เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง สารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5” โดย อาจารยกฌามาศ สุวรรณจอย
19. เรื่อง “ผลการนําเสนอเรื่องหัวใจดวยโมเดลที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพนื้ ฐาน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4”
โดย อาจารยสุธานันท วรรณทอง
20. เรื่อง “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบเพือ่ นสอนเพื่อนเพื่อพัฒนาการเรียนรู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยปยะวรรณ วงษสีทา
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
21. เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ตอการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวน
การกลุม” โดย อาจารยอรพิน แกวกุลศรี
22. เรื่อง “ผลของการใชนิทานประกอบการสอนประวัติความเปนมาของทองถิ่น กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1” โดย อาจารยอรสา เงินฉาย
23. เรื่อง “ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียนภูมิศาสตร”
โดย อาจารยธัญภา อุปจันทร

24. เรื่อง “ผลการใชสื่อคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โดย อาจารยบุศรินทร ตั้งผไท
25. เรื่อง “ทัศนศึกษาที่สงผลตอเจตคติการเรียนเรื่องรักษกรุงเทพมหานคร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยกาญจนา แสงปลั่ง
26. เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 วิชาพระพุทธศาสนาโดยใชกิจกรรมบทบาท
สมมติ” โดย อาจารยวัสนันทน โมดา
27. เรื่อง “ความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภูมศิ าสตรเศรษฐกิจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย” โดย อาจารยอุนใจ ปฏิมาประกร
28. เรื่อง “ทัศนคติของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร”
โดย อาจารยนภาวรรณ จินตชิน
29. เรื่อง “การศึกษาการจัดกิจกรรมและพฤติกรรมการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 วิชากฎหมาย
ในชีวิตประจําวัน” โดย อาจารยเยาวมาลย ทองเนื้อนอย
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
30. เรื่อง “เทคนิคการสรางความสนใจในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1” โดย อาจารยโสภิต ฉลาดปรุ
31. เรื่อง “การนําความรูจากวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีไปใชในชีวติ ประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย” โดย อาจารยปทมา ฤกษโสภา
32. เรื่อง “นักเรียนขาดทักษะและนิสัยที่ดใี นการทํางานกลุม กรณีศึกษานักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยทิพยรัตน จุลวัจนะ
อาจารยนาตยา ทับแกว
33. เรื่อง “ผลการใชโปรแกรมฝกพิมพดดี เพื่อพัฒนาความสามารถในการพิมพ ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาป
ที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย” โดย อาจารยพัชรี สงาสินธุ
34. เรื่อง “กรณีศึกษาการแกปญหาการเรียนในวิชาวารสารคอมพิวเตอร ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5/3
จํานวน 1 คน” โดย อาจายสมหมาย มามะ
35. เรื่อง “การปรับเปลี่ยนเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
โดยใชโครงงาน ” โดย อาจารยนวลพันธ ตรานานนท
36. เรื่อง “กรณีศึกษาการแกปญหานักเรียนไมสนใจเรียนวิชางานประดิษฐของใชและของประดับตกแตง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3 จํานวน 29 คน” โดย อาจารยกมลวรรณ จันทจิตร
37. เรื่อง “การเสริมสรางเจตคติที่ดีแกผูเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน เรื่อง การรอยมาลัย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยนุชจรินทร สิทธิสรรค
อาจารยจีราวรรณ สิทธิภักดี

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
38. เรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถดานทัศนศิลปโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กรณีศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2” โดย อาจารยดารญา ตันตินีรนาท
39. เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการคิดสรางสรรคและทัศนคติที่ดีตอวิชาศิลปะดวยการจัดกิจกรรมศิลปะแบบ
เปนกลาง กรณีศึกษา ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4”
โดย อาจารยกนตธีรา หิรัญยะมาน
40. เรื่อง “การใชกจิ กรรมทัศนศิลปพัฒนาศักยภาพและความคิดสรางสรรคของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5”
โดย อาจารยทรงพล ตวนเทศ
41. เรื่อง “การศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6”
โดย อาจารยประดับ ประสมทรัพย
42. เรื่อง “ทัศนคติที่มีตอการเรียนรองเพลงประสานเสียงเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3”
โดย อาจารยพรณพิมพ โตจรูญ
43. เรื่อง “การสงเสริมศักยภาพของผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานดนตรีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยวลีญา นุตกําแหง
44. เรื่อง “การเสริมสรางเจตคติที่ดีแกผูเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพดานนาฏศิลป กรณีศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปที่ 2 จํานวน 5 คน” โดย อาจารยนริศรา ภูตระกูล
45. เรื่อง “การเสริมสรางบุคลิกภาพของผูเรียนเพื่อคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยวิธีการทางนาฏศิลป ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1” โดย อาจารยกฤษฎาพร พะลายานนท
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
46. เรื่อง “การพัฒนาการเคลื่อนไหวประกอบเพลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยนารี นิลวรรณ
47. เรื่อง “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเสริฟลูกมือบนกีฬาวอลเลยบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยมาลี บุญเนตร
48. เรื่อง “การพัฒนาการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6”
โดย อาจารยอุษณีษ ยอดชมภู
49. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการวิง่ กระโดดขามรั้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2”
โดย อาจารยภคั ธีมา ยอดชมภู
50. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการตีลูกหนามือ-หลังมือ”
โดย อาจารยรัชนี โผแพ
51. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการวิง่ เลี้ยงลูกยิงประตู”
โดย อาจารยดาวเรือง วงศวฒ
ุ ิ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
52. เรื่อง “การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยใชแบบฝก” โดย อาจารย วรีย อังศุธารา

53. เรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการอานสรุปจับใจความ โดยการใชแบบฝกการอานในรูปแบบตาง ๆ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3” โดยอาจารยบุษกร ฉายแกว
งานวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
54. เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของครูระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 3)”
โดย อาจารยนนั ทิพา กงวิไล และคณะ

ปการศึกษา 2548
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. เรื่อง “การพัฒนาการใชภาษาพูดในภาษาเขียน ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2”
โดย อาจารยณัฐยา ภิงคารวัฒน
2. เรื่อง “การพัฒนาการอานทํานองเสนาะประเภทโคลงสี่สุภาพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยเพยาว อารียานันท
3. เรื่อง “การใชแบบฝก เพื่อพัฒนาการอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4”
โดย อาจารยเกษรางค พึ่งโพธิ์ทอง
4. เรื่อง “การเขียนภาษาไทยที่ไมถูกตอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยอัมพิกุล พรหมมี
5. เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะในการอานจับใจความของนักเรียน”
โดย อาจารยเกษรา สูนยี่ขัน
6. เรื่อง “ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่องหลักภาษาไทย โดย
ใชการสอนแบบ 4MAT”
โดย อาจารยเกตุอัมพร ชั้นอินทรงาม
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
7. เรื่อง “ผลการแกปญหาเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย”
โดย อาจารยอวยพร แสงหิรัญ
8. เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องกําหนดการเชิงเสน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6/3”
โดย อาจารยรติกร พวงศิริ
9. เรื่อง “การศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม เรื่องอัตรสวนตรีโกณมิติ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4”
โดย อาจารยสุวรรณี พลิคามิน

10. เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 แผนการเรียน
อังกฤษ-จีน แผนการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุน และแผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย โดยการใชชุดแบบฝกเรื่องการตรวจสอบฟงกชัน”
โดย อาจารยสมร ชมภูเขา
11. เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์จากการสอนซอมเสริมเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวดวยการฝกหัดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย” โดย อาจารยจรีรัตน บุญรัตนวิจิตร
12. เรื่อง “ผลการใชชุดฝกทักษะการคิดดานมิติสัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6”
โดย อาจารยนันทพล มียิ่ง
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
13. เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยดรุณี พรายแสงเพ็ชร
14. เรื่อง “การจัดกระบวนการโดยใชสถานการณฝกใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดมีพัฒนาการการคิด
วิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดเปรียบเทียบ การคิดอยางมีวิจารณญาณ”
โดย อาจารยเกษร บุญทิม
15. เรื่อง “ผลการฝกการออกแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย”
โดย อาจารยกฌามาศ สุวรรณจอย
16. เรื่อง “ผลการสอนระบบเครือขายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4”
โดย อาจารยสุธานันท วรรณทอง
17. เรื่อง “การพัฒนาทักษะปฏิบัติการทดลอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยปยะวรรณ วงษสีทา
18. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติบางประการของธาติตามหมูและตามคาบ โดยใช
โปรแกรม PowerPoint ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปการศึกษา 2548”
โดย อาจารยศิริพร เครือวิริยะพันธ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
19. เรื่อง “การใชสื่อการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3”
โดย อาจารยอรพิน แกวกุลศรี
20. เรื่อง “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง มงคลชีวิต 38 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สอนโดยศึกษากรณีตัวอยาง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548”
โดย อาจารยอรสา เงินฉาย
21. เรื่อง “การสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดในการจัดการเรียนรู เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548”
โดย อาจารยบุศรินทร ตั้งผไท

22. เรื่อง “การศึกษาพัฒนาการ การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนวิชา
พระพุทธศาสนาดวยวิธีสอนแบบกรณีศึกษา”
โดย อาจารยเยาวมาลย ทองเนื้อนอย
23. เรื่อง “การศึกษาพัฒนาการทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตรเรื่อง กําหนดปริมาณการผลิต (กลไกตลาด) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชกระบวนการสรางสื่อและนวัตกรรม”
โดย อาจารยนภาวรรณ จินตชิน
24. เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมของผูเรียนในวิชาประวัติศาสตรดวยเทคนิคการสอนแบบ PowerPoint”
โดย อาจารยธัญภา อุปจันทร
25. เรื่อง “กิจกรรมละครเพื่อการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยกาญจนา แสงปลั่ง
26. เรื่อง “ผลของการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาภูมิศาสตรเศรษฐกิจที่มีผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2”
โดย อาจารยอุนใจ ปฏิมาประกร
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
27. เรื่อง “พัฒนาพฤติกรรมหลังเลิกเรียนโดยสรางแรงจูงใจใหนักเรียนรวมใจใฝดี วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยโสภิต ฉลาดปรุ
28. เรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมดานคุณลักษณะความรับผิดชอบตอหนาที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยปทมา ฤกษโสภา
29. เรื่อง “การรักษาระเบียบวินัยในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร”
โดย อาจารยทิพยรัตน จุลวัจนะ
อาจารยนาตยา ทับแกว
30. เรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานความรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน โดยการเรียนรูแบบ
รวมมือในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางสื่อสิ่งพิมพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรเงรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยสมหมาย มามะ
31. เรื่อง “การพัฒนาเจตคติที่มีตอการเรียนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรดวยตนเองของนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548”
โดย อาจารยนวลพันธ ตรานานนท
32. เรื่อง “การใชวิธีสอนเชิงบวก เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนในการเรียนวิชาการประดิษฐของใชและของ
ประดับตกแตง (ง 43223) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548”
โดย อาจารยกมลวรรณ จันทจิตร

33. เรื่อง “ผลการใชโปรแกรมฝกพิมพดดี เพื่อพัฒนาความสามารถในการพิมพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยพัชรี สงาสินธุ
34. เรื่อง “ผลของการใชหลักการสุขาภิบาลอาหารเรื่อง การประกอบอาหาร ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย” โดย อาจารยจีราวรรณ สิทธิภักดี
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
35. เรื่อง “การแกไขพฤติกรรมการสงงานไมตรงเวลา กรณีศกึ ษานักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5/4 วิชาศิลปะ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548”
โดย อาจารยดารญา ตันตินีรนาท
36. เรื่อง “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ โดยผูเรียนมีสวนรวมสรางสรรคผลงานศิลปะ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4”
โดย อาจารยจรัสพร สงอุบล
37. เรื่อง “การใชกจิ กรรมทัศนศิลปฝกความประณีต ความอดทนและสมาธิของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยทรงพล ตวนเทศ
38. เรื่อง “การแกไขเทคนิคและบุคลิกในการรองเพลงชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2548”
โดย อาจารยประดับ ประสมทรัพย
39. เรื่อง “การใชแบบฝกหัดพื้นฐานสามารถแกปญหานักเรียนที่ปฏิบัติขลุยเพียงออไได ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปที่ 1 วิชาดนตรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548”
โดย อาจารยวลีญา นุตกําแหง
40. เรื่อง “การสอนนาฎศิลปไทยโดยวิธีการสาธิตรายบุคคล สามารถพัฒนาศักยภาพในการรําของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 วิชาศิลปะ(นาฎศิลป) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548”
โดย อาจารยนริศรา ภูตระกูล
41. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการสอนปฏิบัติในวิชานาฏศิลป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยกฤษฎาพร พะลายานนท
42. เรื่อง “การฝกทักษะ พัฒนาการทางดานความรู ความจํา และความคิดเกี่ยวกับดนตรีไทยและบทเพลงไทย
กรณีศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 วิชาดนตรีไทย (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548”
โดย อาจารยวีรพร จุมใจ
43. เรื่อง “การแกไขพฤติกรรมไมตั้งใจสรางสรรคผลงานศิลปะ กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 วิชา
วาดเสน 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548” โดย อาจารยคมสันต ไวฉลาด
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
44. เรื่อง “การพัฒนาการรํากระบี่กระบอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยนารี นิลวรรณ

45. เรื่อง “การพัฒนานักเรียนที่เสิรฟลูกวอลเลยบอลมือลางไมขามตาขาย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยมาลี บุญเนตร
46. เรื่อง “การพัฒนาแบบฝกทักษะการเตนจังหวะ ชา ชา ชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไมผานเกณฑ”
โดย อาจารยอุษณีษ ยอดชมภู
47. เรื่อง “การพัฒนาแบบฝกทักษะการสงไมคทา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2”
โดย อาจารยภัคธีมา ยอดชมภู
48. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการตีลูกหนามือ-หลังมือ ของกีฬาแบดมินตัน (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4)”
โดย อาจารยรัชนี โผแพ
49. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการตีลูกหลังมือกลางอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมผานเกณฑ”
โดย อาจารยดาวเรือง วงศวุฒิ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
50. เรื่อง “การสรางแรงจูงใจเรื่องความรับผิดชอบการสงงานตรงเวลา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1”
โดย อาจารยวรีย อังศุธารา
51. เรื่อง “การฝกเพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความอยางเปนระบบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยศุภวันค แกวกุลศรี
52. เรื่อง “การจูงใจนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษผานสื่อมัลติมีเดีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/5”
โดย อาจารยปรอยฝน วงศชาวจันท
งานแนะแนว
53. Case study
โดย อาจารยนารีรัตน แสงฉาย
54. Case study
โดย อาจารยชุลีพร เหงาพรหมมินทร
55. Case study
โดย อาจารยมัลลิกา กาลกฤษณ

ปการศึกษา 2549
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1. เรื่อง “การพัฒนา การใชภาษาพูดในการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยณัฐยา ภิงคารวัฒน
2. เรื่อง “การใชแบบฝกเพื่อพัฒนาการใชวรรณยุกตใหถูกตองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยอุบลวรรณ สวางเพราะ
3. เรื่อง “การแกไขการเขียนจดหมายกิจธุระที่ไมถูกตอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4”
โดย อาจารยเกษรางค พึ่งโพธิ์ทอง

4. เรื่อง “การพัฒนาการเขียนสะกดคําในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมผานเกณฑ”
โดย อาจารยอัมพิกุล พรหมมี
5. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงรอยแกว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมผานเกณฑ”
โดย อาจารยเกษรา สูนยี่ขัน
6. เรื่อง “การศึกษาความสามารถทางการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยเกตุอัมพร ชั้นอินทรงาม
7. เรื่อง “การศึกษาการใชภาษาในการเขียนเรียงความของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6”
โดย อาจารยเจติยา สุวรรณสุนทร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
8. เรื่อง “ผลการใชยุทธวิธีการแกปญหาของโพลยาในการแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยอวยพร แสงหิรัญ
9. เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชแบบฝกทักษะ”
โดย อาจารยรติกร พวงศิริ
10. เรื่อง “การพัฒนาความรูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรสําหรับการเรียน เรื่องระบบจํานวนจริง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4/3 โดยใชแบบฝก”
โดย อาจารยสุวรรณี พลิคามิน
11. เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 โดยใชวิธี
การทดสอบยอยหลังเรียน”
โดย อาจารยสมร ชมภูเขา
12. เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์จากการใชชุดแบบฝกการบวก ลบจํานวนเต็ม เพื่อแกปญหาในการบวก ลบเศษสวน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 กลุม B โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยมลฤดี ขวัญชุม
13. เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์จากการใชชุดแบบฝกการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กลุม A โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยศรัญยรัชต สัตยพันธ
14. เรื่อง “การศึกษาความตระหนักตอประโยชนของการเรียน REGRESSION และความพึงพอใจในการเรียนรู
สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6”
โดย อาจารยนันทพล มียิ่ง
15. เรื่อง “ผลการใชชุดฝกวิเคราะหโจทยปญหาเพื่อสรางระบบสมการเชิงเสน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยวัลญา ทองอินทร
16. เรื่อง “ผลการจัดกิจกรรมบูรณาการเชิงสถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยนันทพล มียิ่ง และ อาจารยรติกร พวงศิริ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
17. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (ว42102) เรื่อง ระบบสุริยะ กาแลกซี
และเอกภพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยสื่อ e-book ดวยโปรแกรม Desktop Author”
โดย อาจารยพรพรรณ อัศวพัชระ
18. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชของเลน”
โดย อาจารยเกษร บุญทิม
19. เรื่อง “การแกปญหาในการคํานวณปริมาณตางๆในเรื่องไฟฟา โดยใชชุดแบบฝกหัด ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยกฌามาศ สุวรรณจอย
20. เรื่อง “การใชบทเรียนการตนู เพื่อแกปญหาความคิดรวบยอดเกีย่ วกับระบบยอยอาหาร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีปญหาในวิชาวิทยาศาสตร”
โดย อาจารยสุธานันท วรรณทอง
21. เรื่อง “การพัฒนาทักษะปฏิบัติการทดลอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยปยะวรรณ วงษสีทา
22. เรื่อง “การศึกษาการใชคูมือการทําโจทยคํานวณ เรื่องพันธุกรรมแกปญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ที่ไมผานผลการเรียนรู โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ”
โดย อาจารยศิริพร เครือวิริยะพันธ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
23. เรื่อง “การศึกษาเจตคติการเรียนหนาที่ชาวพุทธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใชกรณีตัวอยาง”
โดย อาจารยบุศรินทร ตั้งผไท
24. เรื่อง “การศึกษาพัฒนาการทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตรเรื่อง กําหนดปริมาณการผลิต (กลไกตลาด)
และเทคโนโลยีการผลิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชกระบวนการสรางสื่อและนวัตกรรม”
โดย อาจารยนภาวรรณ จินตชิน
25. เรื่อง “การจัดกิจกรรมการเรียนประวัติพุทธสาวก ที่เนนทักษะกระบวนการกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4”
โดย อาจารยอรสา เงินฉาย
26. เรื่อง “ความสนใจในการเรียนภูมิศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2”
โดย อาจารยบัณฑิตา อุปจันทร
27. เรื่อง “การศึกษาเจตคติการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตรประเทศไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่สอนโดยใหนักเรียนสรุปเนื้อหาเปน PowerPoint ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
โดย อาจารยอรพิน แกวกุลศรี
28. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเหตุการณปจ จุบัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จากการ
จัดกิจกรรมโดยใชทักษะกระบวนการคิด”
โดย อาจารยอุนใจ ปฏิมาประกร

29. เรื่อง “ทัศนคติที่มีตอวิชาประวัติศาสตร ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6”
โดย อาจารยวัสนันทน โมดา
30. เรื่อง “การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาโดยทักษะกระบวนการ การคิดขั้นสูงผานโครงการแผนที่สุขภาพเพื่อ
เพิ่มพื้นที่ดี ลดพื้นที่เสี่ยงรอบโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”
โดย อาจารยกาญจนา แสงปลั่ง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
31. เรื่อ ง
“การพั ฒ นาความสามารถทางการพึ่ ง พาตนเองด า นความรับ ผิด ชอบในการส ง งานให ต รงเวลา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยปทมา ฤกษโสภา
32. เรื่อง “การศึกษารายกรณีของนักเรียนที่มีปญหาการปรับตัวเขากับเพื่อน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร”
โดย อาจารยทิพยรัตน จุลวัจนะ
33. เรื่อง “การสรางแรงจูงใจเพื่อพัฒนาความสามารถในการสงงานใหตรงเวลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร”
โดย อาจารยนาตยา ทับแกว
34. เรื่อง “พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยสมหมาย มามะ
35. เรื่อง “การศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไมสนใจเรียนการเขียนโปรแกรมภาษา C++”
โดย อาจารยนวลพันธ ตรานานนท
36. เรื่อง “สํารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับโปรแกรมสําเร็จรูป
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยพัชรี สงาสินธุ
37. เรื่อง “ผลของการใชหลักการสุขาภิบาลอาหารใน การประกอบอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยจีราวรรณ สิทธิภักดี
38. เรื่อง “การพัฒนาความสามารถทางการอานและการเขียนสะกดคําภาษาไทย กรณีศกึ ษานักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 1/5 จํานวน 1 คน”
โดย อาจารยโสภิต ฉลาดปรุ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
39. เรื่อง “การฝกกระบวนการคิดสังเคราะหและคิดสรางสรรคดวยเทคนิคการระดมสมอง (Brain Storming) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยดารญา ตันตินีรนาท

40. เรื่อง “การแขงขันเปนปจจัยในการพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสีน้ํา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยทรงพล ตวนเทศ
41. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการขับรองของนักเรียนโดยใชเทคนิค และแบบฝกโสตประสาทกรณีศึกษานักเรียนที่
ไมสามารถปรับเสียงขับรองใหสูงขึ้นได”
โดย อาจารยประดับ ประสมทรัพย
42. เรื่อง “การใชแบบฝกหัดแกปญ
 หาการอานโนตไมถูกตองตามจังหวะและทํานอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 วิชาดนตรีไทยเพิ่มเติม”
โดย อาจารยวลีญา นุตกําแหง
43. เรื่อง “การใชกิจกรรมนาฏศิลปไทยพัฒนาพื้นฐานทางอารมณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยนริศรา ภูตระกูล
44. เรื่อง “การพัฒนาการฝกปฏิบัติรําวงมาตรฐาน “step by step” ในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรูนาฏศิลป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยกฤษฎาพร พะลายานนท
45. เรื่อง “การสรางชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอานคาของโนตดนตรีสากล กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย วาที่ ร.ต. วีรพร จุมใจ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
46. เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการควบคุมน้ําหนัก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5”
โดย อาจารยนารี นิลวรรณ
47. เรื่อง “การพัฒนาทักษะในการเลนลูกวอลเลยบอลสองมือลาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไมผานเกณฑ”
โดย อาจารยมาลี บุญเนตร
48. เรื่อง “การพัฒนาแบบฝกทักษะการเตนจังหวะ ชา ชา ชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไมผานเกณฑ”
โดย อาจารยอุษณีษ ยอดชมภู
49. เรื่อง “การพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมผานเกณฑการเสิรฟ ลูกเทเบิลเทนนิส”
โดย อาจารยภัคธีมา ยอดชมภู
50. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเคลื่อนที่ของเทา (Foot work) ในกีฬาแบดมินตัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ที่ไมผานเกณฑ”
โดย อาจารยรัชนี โผแพ
51. เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลแบบเคลื่อนที่ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมผาน
เกณฑ”
โดย อาจารยดาวเรือง วงศวุฒิ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
52. เรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษ โดยใชกลวิธีการเรียนแบบรวมมือ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารยชาลินี สมุทรผอง
53. เรื่อง “การสอนออกเสียงเนนหนัก (Stress) โดยใชแบบฝกสําเร็จรูป”
โดย อาจารยสมใจ พรหมสารี
งานวิชาการ
54. เรื่อง “การศึกษาสภาพการทําวิจัย ของครูระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ระยะ 5 ป
(ปการศึกษา 2545 – 2549 )”
โดย อาจารยนันทิพา กงวิไล

**********************************

