วิจัยในชั้นเรียน

สารสนเทศฯ 2560 Thanyarat School

วิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2560
ลาดับที่
ผู้วิจัย
1
นางวาสนา วิเศษสมบูรณ์

2

3

นางฉวีวรรณ

อยานนท์

นางสาวชุติมา ถาวรแก้ว

4
5

นางสาวเพ็ญนภา ศรีษะเสือ
นางอนุรักษ์ ขมวดทรัพย์

6

นางสายสุดา อุบลม่วง

7
8

นางสาวพรพิมล อ่อนศรี
นางสาวนิดา นิ่มวงษ์

9

10
11

นางสาวพลอยนภัส
ปุรณะวณิชย์
นางชลธร รวมธรรม
นายรัชชานนท์ เฟื่องบุญ

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
แก้ปัญหาในการใช้Relative Pronoun โดยใช้แบบฝึกทักษะ
สาหรับนักเรียนชัน้ ม.4/8 โรงเรียนธัญรัตน์
การแก้ปัญหาในการใช้Relative Pronoun โดยใช้แบบฝึกทักษะ
สาหรับนักเรียนชัน้ ม.4/8 โรงเรียนธัญรัตน์ อาเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี
การพัฒนาทักษะการฟังคาสัง่ ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนโดยใช้
กระบวนการ TPR ( Total Physical Responds Method ) ของ
นักเรียนชั้น ม.1/12 โรงเรียนธัญรัตน์
Careers for Tenth grade Students
การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะการสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยใช้แบบการเขียนตัวอักษรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ
การใช้เทคนิคภาพและเสียงในการช่วยจาตัวอักษรคาตะคะนะ
การใช้รูปภาพเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อเร้าความสนใจนักเรียน
ให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/8 ปีการศึกษา2560
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย 5 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธัญรัตน์โดยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning )
การแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนมาโรงเรียนสาย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT
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วิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2560
ลาดับที่
ผู้วิจัย
12
นางสาวสิรินันท์ มาลัยแดง
13

นางสาวสุรีรัตน์ เถื่อนมูลละ

14

นายพันธ์นุพงษ์ วงวาน

15

นางกัณญพัสตร์ กิจศิลป์

16

นายปราโมช พันธุเมฆินทร์

17
18
19

ครูสกลศักดิ์ มหาพรหม
ครูสิวินีย์ จิตรีศัพท์
ครูสุรัตน์ กาลังเลิศ

20

ครูสุมาลี เมยมงคล

21

นางสาวอัมพริกา บุญขวาง

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาชุดสอนเรื่องหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การดาเนินชีวิตในสังคม
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6ในเรื่อง
การไม่ส่งงาน/การบ้าน กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอริยสัจสี่เพื่อพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธัญรัตน์
คุณธรรมในตนเอง เจตคติด้านพฤติกรรมการมีวินัยในห้องเรียน
ความขยันอดทน และแรงจูงใจ ใฝ่เรียนรู้มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์โดยใช้
อินโฟกราฟิก สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
พฤติกรรมการมาโรงเรียนสายของนักเรียน ปีการศึกษา 2560
การฝึกปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสาร
และสมบัติของสาร
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวซึมเรื่องชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมทักษะขบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพือ่ เสริมสร้างความภาคภูมิใจใน
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ตัวเองของนักเรียน ม.4 โรงเรียนธัญรัตน์
22

นางสาวจตุพร จันทร์เรื่องศรี

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง5วิชาการจัดการ
ฐานข้อมูลเรื่องการสร้างฐานข้อมูล
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วิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2560
ลาดับที่
ผู้วิจัย
23
นางสาววิมลรัตน์ ชื่นอารมณ์

24

นายเชาวลักษณ์ ชาวงษ์

25

นายธนากร ไพบูลย์

26

นางาสาวอนัญญา เทศทอง

27

นางสาวจารุภา ไชยนุรักษ์

28

ภัทฉรา ตั้งนรกุล

29

ภัทฉรา ตั้งนรกุล

30

สัมพันธ์ เผือกแตงพันธุ์

ชื่อเรื่อง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีสอนที่เน้น
ให้นักเรียนเรียนแบบร่วมมือกับวิธีสอนปกติ เรื่องการจัดการ
ข้อมูลนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ง20222 งานกราฟิกและการ
นาเสนอผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้กระบวนการ QSCCS
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธัญรัตน์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชางานกราฟิกฯ2 เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา
2560
การพัฒนาการจัดการเรียรู้แบบร่วมมือที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการใช้คอมพิงเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
เรื่อง การซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การพัฒนาทักษะการใช้ อุปกรณ์ชั่ง ตวงและวัดสาหรับอาหาร
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
การพัฒนาทักษะการใช้ อุปกรณ์ชั่ง ตวงและวัดสาหรับอาหาร
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
การศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาการผลิตพันธุไ์ ม้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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วิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2560
ลาดับที่
ผู้วิจัย
31
วีระยุทธ ยอดมะลิ
32

นายนิธิพัฒน์ ปรีชาชาญ

33

นายวิเทศ โพธิ์ทอง

34

นางสาววนิชญา เครือแดง

35

นายทรงพล เมืองคา

36

นายวิเทศ โพธิ์ทอง

37

นางศศิพนั ธุ์ ทศราช

38

นายธีรศักดิ์ การสามารถ

39
40

นายธีรศักดิ์ การสามารถ
นางสาวสุธารัตน์ หลงนาม

41

นางสาวสุธารัตน์ หลงนาม

ชื่อเรื่อง
การปรับพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบการเรียนการ
สอนของนักเรียนชั้น ม.1 โดยใช้การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร
การพัฒนาชุดการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
อาหารในชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียนชั้น ม.3
การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
ศิลปะการวาดภาพของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียเรื่อง นาฎยศัพท์
และภาษาท่า ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนธัญรัตน์
การพัฒนาการเรียนวิชาทัศนศิลป์ภาพทิวทัศน์ใต้ท้องทะเลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระทัศนศิลป์เรื่องศิลปะ
อาเซียน ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6ที่เรียนด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาทักษะการร้องเพลงให้ถูกต้อง โดยใช้แบบฝึกหัดร้อง
เพลงไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาทักษะพืน้ ฐานกีฬาเปตองโดยใช้ชุดการฝึกที่มีต่อ
ความแม่นยาในการตีเปตอง
การพัฒนาทักษะพืน้ ฐานการตีลกู งัดโยนหน้ามือและหลังมือ
การจัดการเรียนรู้โดยการฝึกทักษะปฏิบตั ิจริงเพื่อพัฒนาผลการ
เรียนวิชาพลศึกษา(เนตบอล)ให้สูงขึ้น
การจัดการเรียนรู้โดยการฝึกทักษะปฏิบตั ิจริงเพื่อพัฒนาผลการ
เรียนวิชาพลศึกษา(แชร์บอล)ให้สูงขึ้น
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วิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2560
ลาดับที่
ผู้วิจัย
42
นางสาวสุธารัตน์ หลงนาม

43

นายวิรัช เปี่ยมอุดมสุข

44

นายวรพล เวียงแก้ว

45

นางสาวฐิตารีย์ ยุพา

46

นางบุษยา การสามารถ

47

นางสาวอรสา ไชยเขตต์

48

นางสาวศิวาพร ไชยสิทธิ์

49

นางสาวเรณู บุญทัน

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาความสามารถในการเสิร์ฟลูกมือบนในกีฬา
วอลเลย์บอลโดยใช้โปรแกรมการเสิร์ฟลูกมือบน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนธัญรัตน์
การจัดการเรียนรู้โดยการฝึกทักษะปฏิบตั ิจริงเพื่อพัฒนาผลการ
เรียนวิชาพลศึกษา(ฟุตบอล)ให้สงู ขึ้น
การพัฒนาทักษะการส่งลูกฟุตซอลด้วยเท้าด้านในโดยการใช้
แผ่นฝึกวางเท้าหลักในการส่งลูกฟุตซอล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ปีการศึกษา 2560
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
ใช้แบบฝึกทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องจานวนจริง
โดยใช้แบบทักษะของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียน
ธัญรัตน์
การศึกษาเจตคติวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6/9 โรงเรียนธัญรัตน์
การพัฒนาทักษะการบวก ลบจานวนเต็ม โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธัญ
รัตน์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา2560
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธัญรัตน์

ปี พ.ศ.
2560
2560
2560
2560

2560

2560
2560

2560

สารสนเทศฯ 2560 Thanyarat School

