รายชื่องานวิ จยั ในโรงเรียนของครูโรงเรียนราชิ นี ปี การศึกษา 2558
กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ ายประถม
ลำดับที่
เรือ่ ง
1

กำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเสียง ระดับชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 1

2

กำรใช้แบบฝึ กเพื่อพัฒนำกำรอ่ำน

3

กำรพัฒนำทักษะในด้ำนกำรอ่ำน ระดับชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 3

4

กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนสะกดคำ ร ล ว ควบกล้ำ ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษำปี ท่ี 4

5

กำรใช้แบบฝึ กเพื่อพัฒนำกำรอ่ำน ชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 5

6

กำรส่งเสริมพัฒนำทักษะกำรคัดลำยมือโดยใช้แบบฝึก ชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 6

กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ ายมัธยม
ลำดับที่
เรือ่ ง

1

ชือ่ -สกุลผูว้ จิ ยั
นำงสำวรถฉนี พวงน้อย
นำงสำวศิรพิ ร ธิบดี
นำงสำวพรภำณี อุตตะพันธุ์
นำงวัชรินทร์ บำนชืน่
นำงรังสินี นวลพริง้
นำยนฤบดี ศรีวุฒ ิ
นำงอลิสำ แตงอ่อน
นำงสำวศิรประภม บริบูรณ์
นำงสำววันวิสำข์ พวงมณี
นำงสำวศลิษำ พิมลำ
นำงสำวเพ็ชรรัตน์ รัตนปั ญญำชน
นำงสำวมัทนี เวชศำสตร์

ชือ่ -สกุลผูว้ จิ ยั

ผลกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนโดยใช้แบบฝึกกำรอ่ำน PISA
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ครูในกลุ่มสำระฯ

กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ ฝ่ ายประถม
ลำดับที่
เรือ่ ง
กำรพัฒนำกำรฝึ กทักษะกำรคิดอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ ด้ำนกำรให้เหตุผลและ
1
กำรใช้เหตุผล ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 1
2
3
4
5
6

กำรเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ และแก้ปัญหำ โดยใช้ของเล่นเสริมทักษะ
ทำงคณิตศำสตร์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 2
กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียน เรือ่ ง เวลำ ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษำปี ท่ี 3
โดยใช้ส่อื มัลติมเี ดีย
กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ เรือ่ ง เงินของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 4 โดยใช้เกมเศรษฐี
กำรแก้ปัญหำนักเรียนขำดทักษะกำรจำแนกคุณสมบัตริ ปู สีเ่ หลีย่ มของ
นักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 5
กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ ์ กำรทดสอบ O-NET ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี
6

กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ ฝ่ ายมัธยม
ลำดับที่
เรือ่ ง
1 ผลกำรพัฒนำทักษะด้วยกำรคิดวิเครำะห์ดว้ ยแบบฝึก
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ชือ่ -สกุลผูว้ จิ ยั
นำงบงกช พลรำชม
นำงสำวสำยฝน บินไธสง
นำงรสิตำ คำพันธ์
นำยณัฐพงษ์ เฉลิมโชติ
นำงสำวณัฎฐนันท์ ฝำยจะโป๊ ะ
นำงศศิธร แสงวิมำน
นำงสำวรุ่งนภำ รำษฎร์อำศัย
นำงสำววำสนำ ปรีชำวนิชย์
นำงสำวนิภำ ลำหิรญ
ั
นำงสำวจำรัส สมเกษม
นำงวรพิชชำ ยอดชมภู
นำงสมเด็จ กิง่ แก้วห้อย

ชือ่ -สกุลผูว้ จิ ยั
นำงกัณณ์กำญจน์ พิรยิ ตุ ะมำ
นำงสำวจิรำพร จันทเขต
นำงสุทนิ วุฒโิ ชติวรกิจ
นำงสำวสุนิสำ สิงห์น้อย
นำงสำวอำรมณ์ แจ่มดำว
นำงสำวสิรนิ ทร พวงสำโรจน์
นำงสำวธนิศำ ชำนำญพล
นำงสำววำวรินทร์ พงษ์พฒ
ั น์
นำงสุธำสินี พิมมงละ
นำงกนกวรรณ กันกำธรวงศ์
นำงสมจิตต์ เหมสุทธิ ์
นำงสำวสุดำรัตน์ จิรสุขศิร ิ

กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ ายประถม
ลำดับที่
เรือ่ ง

1

ชือ่ -สกุลผูว้ จิ ยั
นำงทิวำวรรณ จิตตะภำค
นำงปฏิญญำนี อิม่ อ้วน
นำงสมชัย หำญณรงค์
นำงวิมลรักษ์ จันทร์หนัก
นำงนันทิยำ เทียนวรรณ
นำงสำวกนกวรรณ เหลืองทอง

กำรจัดกำรเรียนรูส้ ่อู ำเซียน

กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ ายมัธยม
ลำดับที่
เรือ่ ง

1

กำรพัฒนำชุดกิจกรรมทำงวิทยำศำสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ 13 ทักษะของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษำ
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ชือ่ -สกุลผูว้ จิ ยั
นำงสำวอัจฉรำ ปำนรอด
นำงอุทยั รัก นวลนุกลู
นำงอนุรกั ษ์ กิจเกตุกอ้ ง
นำงสำววิภำ สุกรี
นำงดวงฤดี ไชยเขต
นำยภำนุวฒ
ั น์ ใช้พำนิช
นำงสำวปวีณำ จำดพันธ์อนิ ทร์
นำงสำวอุษำ สิงสมดี

กลุม่ สาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ ายประถม
ลำดับที่
เรือ่ ง

ชือ่ -สกุลผูว้ จิ ยั

1

กำรศึกษำกำรปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกำรเรียนในวิชำสังคมศึกษำ โดยใช้
เทคนิคเสริมแรงทำงบวกของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 1/2 โรงเรียนรำชินี

นำงสำวสุทธำทิพย์ ไชยวุฒ ิ

2

กำรพัฒนำกำรเรียนรูข้ องนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 2 โรงเรียนรำชินี
โดยใช้วธิ ฝี ึกสมำธิก่อนเรียน

นำงอัญชลี สมันตกล

3

กำรปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกำรเรียนให้มวี นิ ยั และรับผิดชอบของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 3/4 ปี กำรศึกษำ 2558

นำงสำวณัฐกำนต์ เรือนคำ

4
5

กำรใช้ส่อื วิดที ศั น์ของครูเพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 4 โรงเรียนรำชินี
กำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงเปรียบเทียบและแก้ปัญหำด้วยสื่อทีเ่ ป็ นรูปภำพ
ในวิชำ
สังคมศึกษำ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 5 และชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 6

กลุม่ สาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ ายประถม
ลำดับที่
เรือ่ ง
กำรศึกษำพฤติกรรมกำรวัดและประเมินกลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ
1
ศำสนำและวัฒนธรรม ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2558

นำยสุรเกียรติ ์ ธเนศโชติกร
นำงลำดวน ปำงวิสุทธิ ์วงศ์
นำงสำวฉัตรำ ดีศรีศกั ดิ ์

ชือ่ -สกุลผูว้ จิ ยั
นำงสำวเพียงใจ แสงสวัสดิกุล

ผลของกำรจัดกำรเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงำนเป็ นฐำนเพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ ์
2
ทำงกำรเรียนในสำระเศรษฐศำสตร์ วิชำสังคมศึกษำ ชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 2
นำงสำวปรีชญำ พิรยิ ตุ ะมำ
โรงเรียนรำชินี
ผลของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำโดยใช้ปัญหำเหตุผลทีม่ ตี ่อ
นำงนุจอิ ำภำ ขจรบุญ
3
ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวจิ ำรณญำณของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี
นำงสำวสิรลิ กั ษณ์ ตำณพันธุ์
3 โรงเรียนรำชินี
นำงอำณิกำ วีระประทีป
กำรใช้คลิปวิดที ศั น์เป็ นสื่อกำรสอนรำยวิชำหน้ำทีพ่ ลเมืองในระดับชัน้
4
มัธยมศึกษำตอนปลำย
นำงพูนทรัพย์ วิรยิ ะพูลผล
* หมำยเหตุ ไม่มชี อ่ื ครูยพุ ำภรณ์ แจ้งเจนกิจ ครูพนั ธุ์ทพิ ย์ ดีประเสริฐดำรง ครูศศิพนั ธ์ ตรงยำงกูร
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กลุม่ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ ายประถม
ลำดับที่
เรือ่ ง

1

กำรใช้หลักโภชนำกำรในกำรแก้ไขปั ญหำนักเรียนทีม่ นี ้ ำหนักเกินเกณฑ์
มำตรฐำนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 1-6 โรงเรียนรำชินี

กลุม่ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ ายมัธยม
ลำดับที่
เรือ่ ง

1

2

กำรใช้แบบฝึ กทักษะกำรเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนำควำมคล่องแคล่วว่องไวของ
นักเรียนทีม่ นี ้ ำหนักเกินเกณฑ์มำตรฐำนชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 1-6 โรงเรียนรำชินี
ผลกำรสร้ำงแบบทดสอบทักษะกีฬำบำสเกตบอลสำหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษำปี ท่ี 3 โรงเรียนรำชินี
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ชือ่ -สกุลผูว้ จิ ยั
นำงสำวรัตนำ ศรีสวัสดิ ์
นำงสุรยี พ์ ร จิระสถิตย์พร
นำงสำวเสำวนีย์ รันระนำ
นำงสำวปภำณีย์ จันทร์กระจ่ำง
นำยโกวิทย์ จันทรวงศ์
นำยสุรพงศ์ โปร่งน้ำใจ

ชือ่ -สกุลผูว้ จิ ยั
นำงศิรนิ ำถ ใจสบำย
นำงสำววรรณำ พิทกั ษ์ถริ
นำงสำวสำยยู ดำทอง
นำงวิภำดำ บำงสุวรรณ
นำงสำวพัชรำภำ เกิดโภคทรัพย์
นำงสำวพัชรำภำ เกิดโภคทรัพย์

กลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ ายประถม
ลำดับที่
เรือ่ ง
กำรแก้ปัญหำนักเรียนไม่มสี มำธิในกำรปฏิบตั งิ ำน วิชำศิลปะ (ทัศนศิลป์ )
1
ชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 1
2
3
4
5

เทคนิคในกำรปฏิบตั เิ ครือ่ งดนตรีไทยของนักเรียนปี่ พำทย์ ชัน้ ประถมศึกษำ
ปี ท่ี 2
กำรแก้ปัญหำในกำรระบำยสีไล่น้ำหนัก ชัน้ ประถมศึกำปี ท่ี 3
กระบวนกำรอ่ำนและบันทึกโน้ตเพลงไทย ชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 4
กำรรวมวงฝึ กซ้อมดนตรีเสริมสร้ำงจินตนำกำรแก่ผเู้ รียน ชัน้ ประถมศึกษำปี
ที่ 5

ชือ่ -สกุลผูว้ จิ ยั
นำยมนตรี ทองผักแว่น
นำยสิทธิ ปั น้ บุญ
นำยศิลปำกร หอมสมบัติ
นำงสำวสีน้ำ คล้ำยวงศ์
นำยชยพัทธ์ เบญจำพิสุทธิ ์

6

กำรพัฒนำนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 6 ให้มมี ำรยำทในกำรเรียนวิชำ
นำฎศิลป์

นำงจรรยำศิร ิ ธนะมงคลฤกษ์
นำงรัตนำวลี ธงวิชยั
นำงสำวจุฑำพร ศรำภัยวำนิช

7

กำรสร้ำงกระบวนกำรคิดแบบเชือ่ มโยงกับผูเ้ รียนวิชำดนตรีไทย ชัน้
มัธยมศึกษำปี ท่ี 2

นำยสุรนำตร์ จะระ

8

กำรศึกษำปั จจัยทีท่ ำให้นกั เรียนไม่สำมำรถใช้คนั ชักทีถ่ ูกต้องของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 2

นำยสุวรรณ์ เย็นสกุล

กลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ ายมัธยม
ลำดับที่
เรือ่ ง
1
กำรถ่ำยทอดควำมรูท้ กั ษะฝึ กซ้อมดุรยิ ำงค์โดยพีส่ อนน้อง
2
กำรบรรเลงดนตรีไทย
3
4
5
6
7

กำรใช้เอกสำรลงชือ่ นักเรียนเครือ่ งสำย
กำรวิเครำะห์ผเู้ รียนเป็ นรำยบุคคล (CAR 1) นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 1/5
โรงเรียนรำชินี
กำรเสริมแรงโดยกำรให้ควำมรักผูเ้ รียนทีไ่ ม่ชอบปฎิบตั งิ ำนศิลปะ
กำรเรียนเสริมทักษะกำรปฏิบตั นิ ำฎศิลป์ ไทยของนักเรียนใหม่ชนั ้
มัธยมศึกษำปี ท่ี 1 ปี กำรศึกษำ 2558
กำรเผยแพร่บทพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้ำพิจติ รจิรำภำ เทวกุล ในรูปแบบ
เพลงไทยสำกลร่วมสมัย กรณีศกึ ษำ บทเพลงสำระท้องถิน่ เพลงสูงต่ำด้วย
ทำตน
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ชือ่ -สกุลผูว้ จิ ยั
นำยณรงค์ศกั ดิ ์ โพธิ ์มะณี
นำยสุรนิ ทร์ บุญมำเลิศ
นำยศรุต วัฒนกุลศิลปะชัย
นำยปริญญำ ทัศนมำศ
นำงสำวชลนิศำ ชุตมิ ำสนทิศ
นำยบุรนิ ทร์ พิมมงละ
นำงสำวแก้วตำ สุขเกษม
นำงสำวนันธิดำ สวนเอก
นำยต่อศักดิ ์ จันทร์ต๊ะ

กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชี พและเทคโนโลยี ฝ่ ายประถม
ลำดับที่
เรือ่ ง
กำรศึกษำกำรปรับพฤติกรรมควำมรับผิดชอบในกำรทำงำนของนักเรียนชัน้
1
ประถมศึกษำปี ท่ี 3 ด้ำนกำรเรียนวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีโดยกำรใช้
กำรเสริมแรงทำงบวก
ผลของกำรจัดกำรเรียนแบบร่วมมือในกำรประดิษฐ์พำนพุ่ม ของเด็ก
2
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 6
3

กำรประยุกต์ใช้เครือ่ งมือแห่งกำรเรียนรูศ้ ตวรรษที่ 21 (ไอซีท)ี เพื่อจัดกำร
เรียนรูว้ ชิ ำคอมพิวเตอร์ดว้ ยโปรแกรม Scratch ชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 4 เพื่อ
พัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์

กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชี พและเทคโนโลยี ฝ่ ายมัธยม
ลำดับที่
เรือ่ ง
1
กำรพัฒนำทักษะให้นกั เรียนเกิดควำมสร้ำงสรรค์และส่งงำนตรงต่อเวลำ
ผลสัมฤทธิ ์ของกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรฝึกทักษะกำรเขียน
2
โปรแกรม MSWLogo

ชือ่ -สกุลผูว้ จิ ยั
นำงสำวชลทิชำ ชั ่งสัจจำ
นำงสำวสรำรัตน์ ตำมสั ่ง
นำงสำวศิรลิ กั ษณ์ วงษ์พรพันธุ์
นำงปั ณยพรณ์ ชัยนิลพันธุ์
นำงสำววำสนำ มำฆะคำ
นำงสำวศศิพมิ พ์ หมืน่ คำสี
นำงสำวเพ็ญศรี ช่วยเกิด

ชือ่ -สกุลผูว้ จิ ยั
นำงลักขณำ กำลังไทย
นำงสำวพัชนี สหสิทธิวฒ
ั น์

3

กำรใช้แบบบันทึกในกำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบตั งิ ำนและสร้ำงควำมตระหนัก
ในกำรรับผิดชอบ

นำงดุษฎี ศรีโชค

4

กำรฝึกทักษะกำรคิดโดยใช้โปรแกรม SharpDevelop

นำงสำวศุภศิร ิ ไชยณรงค์
นำงสำวสุพรี ำ ดำวเรือง

5
6

กำรศึกษำกำรปรับพฤติกรรมควำมรับผิดชอบในกำรทำงำนของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 3 ด้ำนกำรเรียนวิชำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 5
กำรศึกษำเปรียบเทียบผลสัมภำษณ์ทำงกำรเรียนระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน
แบบปกติ กับกำรเรียนกำรสอนแบบประยุกต์ใช้ส่อื ยูทบู (YouTube)
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นำงสำวสุดำพร สมพงษ์
นำงสำวพันธวี บุญยอม
นำยอภิชำติ อินทนิน

กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ ายประถม
ลำดับที่
เรือ่ ง

1

ชือ่ -สกุลผูว้ จิ ยั

กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรูแ้ บบร่วมมือด้วยเครือข่ำยสังคมออนไลน์
(Edmodo) เรือ่ ง ประโยคในรูปอดีตกำลสำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี
3 โรงเรียนรำชินี

กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ ายมัธยม
ลำดับที่
เรือ่ ง
กำรแก้ปัญหำในกำรใช้ประโยคบอกเล่ำรำยงำน (Direct-Indirect Speech)
1
ให้ถูกต้อ

ครูในกลุ่มสำระฯ

ชือ่ -สกุลผูว้ จิ ยั
นำงสำวณิศำกร ปุตระเศรณี

2

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำฝรั ่งเศสสู่มำตรฐำนสำกล DELF ระดับ A1
มีผลต่อกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรเรียนและผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนภำษำ
ฝรั ่งเศสของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 4 แผนกำรเรียนที่ 3 ศิลป์ -ภำษำ
ฝรั ่งเศส ปี กำรศึกษำ 2558 โรงเรียนรำชินี

3

กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรอ่ำนคำศัพท์ภำษำอังกฤษของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษำปี ท่ี 1-3 โรงเรียนรำชินี

4

ผลกำรพัฒนำกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 4

นำงสำววรรณี สิรจิ ติ ตำนนท์

5

ผลกำรพัฒนำทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 4
ปี กำรศึกษำ 2558 โรงเรียนรำชินี

นำงสำวณัฐวดี มะสะพันธุ์
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นำงสำวพวงพยอม พงษ์ทอง

นำงปั ทมำ ปรีชำ
นำงจิตมิ ำ อุ่มผำง
นำงสำวสุรยี ์ อินธุโสภณ

