การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ปการศึกษา 2557
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ชื่องานวิจัย
ระดับปฐมวัย
1 นางเนตรชนก
เสมอพิทักษ
การใชเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการจดจําตัวเลข
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
2 นางนวพร
คําพันธ
การใชวิธีสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ดานการอานของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 โรงเรียน
เซนตโยเซฟทิพวัล
3 นางดารณี
จันทรปาน
การแกปญ
 หาทักษะการระบายสี โดยใชแผนการจัด
ประสบการณและแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1/4
โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
4 นางสาวลํายอง
อินทรบุญ
การพัฒนาทักษะการจํารูปทรงตาง ๆ โดยการเรียนรูจากสื่อของ
จริง ของนักเรียนอนุบาลปทื่ 1/4 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
5 นางฉัตรดาว
วงศสงา
การพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยการจัดการเรียน
การสอนโดยใชสภาพแวดลอมนอกหองเรียนเปนสื่อ ของ
นักเรียนอนุบาลปที่ 2/3 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
6 นางสาววิมล
นิราพาธ
การพัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการโดยใชกจิ กรรม
การวาดภาพระบายสีของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1/3 โรงเรียน
เซนตโยเซฟทิพวัล
7 นางสาวโสภิดา
วงศทองบาง
การแกปญ
 หานักเรียนไมกลาแสดงออกในกิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ โดยใชกจิ กรรมกลุมของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/2
โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
8 นางสาวธัญยธรณ
นาธนาวัฒนพัฒน การแกปญ
 หาทักษะการจดจําคาจํานวน 1-10 โดยใชแบบฝก
ทักษะคณิตศาสตร ของนักเรียนอนุบาลปที่ 1/4 โรงเรียน เซนต
โยเซฟทิพวัล
9 นางอัญพัชญ
เจนทวีทรัพย
การแกปญ
 หาทักษะการอาน เขียน โดยใชเทคนิคการสอนแบบ
ภาษาธรรมชาติ (Whole Language) ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ปที่ 2 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
10 นางนวลจันทร
มีมานะ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

ลําดับ
11 นางสาวธิดา

ชื่อ - สกุล
เย็นอุรา

12

นางนิธินันท

ทองอุย

13

นางวัลลภา

อาจศิริ

14

นางสาวอรอนงค

ชัยยะมาคํา

15

นางวิไลพร

เบาสุวรรณ

16

นางประกายดาว

ธูปวงศ

17

นางเพ็ญพิศม

แดงนอย

18

นางกัลยาณี

เติมนาค

19

นางสาวอรพินทร

วงศรีปราการ

20

นางสาวปนัดดา

ศรีบุญเรือง

21

นางสาวยุพาพิน

วองไว

ชื่องานวิจัย
การพัฒนาทักษะทางการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการเลนเกมทาง
ภาษา ของนักเรียนอนุบาลปที่ 3/2 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคและจินตนาการ โดยใช
กิจกรรมการปนของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3/4 โรงเรียน
เซนตโยเซฟทิพวัล
การแกปญ
 หาการกลาแสดงออกโดยใชการจัดกิจกรรมการละเลน
ของเด็กไทย ของนักเรียนอนุบาล 2/3 โรงเรียนเซนตโยเซฟ
ทิพวัล
การเสริมสรางความมัน่ ใจในการพูดหนาชั้นเรียนโดยใชกจิ กรรม
สรางสรรค ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/2 โรงเรียนเซนตโย
เซฟทิพวัล
การพัฒนาทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรค ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 โรงเรียนเซนตโยเซฟ
ทิพวัล
การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใชแบบฝกคัดลายมือ ของนักเรียน
ชั้นอนุบาล 3/1 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การแกไขการอานคําประสมสระในบทเรียน โดยใชเกม
การศึกษา ของนักเรียนอนุบาล 3/1 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การแกไขทักษะทางคณิตศาสตรเรื่องการบวก-ลบ โดยใช
กิจกรรมเสริมประสบการณ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2
โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การแกปญ
 หาทักษะการใชเมาส โดยใชโปรแกรม Paint ของ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 3/1 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย โดยใชวิธกี ารสอน
แบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language) ของนักเรียนชั้นอนุบาล
2/1 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การแกปญ
 หาการอานโดยใชแบบฝกการอาน ของนักเรียนชั้น
อนุบาล 3/3 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

ลําดับ
22 นางกฐิน

ชื่อ - สกุล
ใบบุญ

23

นางสาวณสิกาญจน

24

นางกมลวรรณ

25

นางแสงมณี

26

นางสาวโสพิศ

27

นางสาวสุภาพร

28

นางสาวพิมพพิชชา

29

นางสาวกิตติวรรณ

30

นางสาวอุไรพร

31

นางพัชรี

ดําริวัฒนเศรษฐ

ชื่องานวิจัย
การสงเสริมพฤติกรรมทางสังคมดานความรวมมือของเด็กปฐมวัย
โดยใชกิจกรรมสรางสรรคแบบกลุม ของนักเรียนระดับชัน้
อนุบาล 3/4 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

การแกไขทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ เรื่องการอาน
คําศัพท โดยใชแบบทดสอบฝกอานเพื่อความเขาใจ ของนักเรียน
ชั้นอนุบาล 1/1 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
เกินสิน
การพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชสภาพแวดลอมนอกหองเรียนเปนสื่อ ของนักเรียน
อนุบาลปที่ 3/3 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
สงากุล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
(สวนประกอบของพืชและหนาที่ โดยใชบทเรียนโปรแกรม CAI)
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
จิตรเสนาะ
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่องสิ่งมีชวี ิต
รอบตัวเรา โดยใชแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1/6 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
โพธิ์ศรี
การศึกษาผลกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องดวงอาทิตยและดวงจันทร วิชา
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3
ศรีออนดี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแสงและการมองเห็น
โดยใชเทคนิคการสอนแบบกระบวนการกลุมของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
พิมพเพราะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูโดยใชโปรแกรม (Power
Point) ในการชวยสอนเรื่องลม ฟา อากาศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
บุญเชย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร เรื่องชีวิต
กับสิ่งแวดลอม โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
บุญรอด
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ เรื่องอุณหภูมิ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
32 นางสุพิศ

33

34
35

36
37

38

39

40
41

ชื่องานวิจัย
ศรีพอ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
พันธุกรรม โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
นางสาววรวรรณ
ทองเหมือน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อการ
สรางสรรค ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชแบบ
ฝกการตั้งสมมติฐานและการออกแบบการทดลอง
นายพงษศกั ดิ์
คลายลี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่องพันธะเคมี โดยใชชุด
แบบฝกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
นางสาวอัจฉราวรรณ เจริญธรรม
การพัฒนาความสามารถการคํานวณสูตรทางฟสิกสโดยการใช
การเรียนรูแบบแผนผังมโนทัศนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
นางสิริเบญจพร
ธิติมงคลวัฒน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเรื่องของเลนของ
ใช โดยใชบทเรียนโปรแกรม CAI ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
นางสาวสุพรรณี
ปกโคทานัง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู โดยใชเทคนิคการเรียนแบบ
รวมมือ (Co-Operative) เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2
นางสุดใจ
มั่งคั่ง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชวิธีการสอนแบบ
รวมมือกัน เชิงปฏิบัตกิ ารเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
นางสาวสุปรานี
เสาวยงค
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู(Inquiry process) รวมกับสื่อประสม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
กลุมสาระการเรียนรูสงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางอารมย
ศรศิริ
การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใชกิจวัตร นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1/4 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
นางสาวสิริมา
พิมพาภัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใชสื่อภาพ VCD
ชวยสอนของชั้นประถมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนเซนตโยเซฟ
ทิพวัล

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
42 นางนภาพร

นาคหลง

43

นางบุญเสริม

ฟกขยัน

44

นางสาวเบญจมาศ

ชารีรักษ

45

นางสาวพงษศิริ

เคยอาษา

46

นางสาวพวงเพชร

วาปทํา

47

นางสาวดวงกมล

วิทวัสกุล

48

นางสาววิจิตรา

กองเทียะ

49

นางดาวรุง

เสมทรัพย

50

นางสุรางครกั ษ

ทองดี

ชื่องานวิจัย
การพัฒนาทักษะการคิดอยางเปนระบบเรื่องศาสนาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชแผนผังความคิด (Mind
Mapping) ชวยวิเคราะหองคประกอบของแตละศาสนา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่อง
อาณาจักรสุโขทัย โดยใชวิธกี ารสอนแบบการเสริมแรง ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4/2 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาความ
เปนพลเมืองดีของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเซนต
โยเซฟทิพวัล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่องประเทศ
ไทยกับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต(อาเซี่ยน) โดยใชชดุ การ
สอนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน เซนตโยเซฟ
ทิพวัล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู วิชาคริสตศาสนา โดยใชสื่อ
CAI ในการชวยสอน(ศีลกําลัง/พระจิต) ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่อง
อาณาจักรอยุธยา โดยใชผังมโนทัศน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การพัฒนาผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู วิชาสังคมศึกษา เรื่อง
กฎหมายในชีวิตประจําวันโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่องทวีปอเมริกาเหนือโดยใชทฤษฎีธอรนไดซ ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใชกระบวนการเรียนการ
สอนของรูปแบบจิ๊กซอร(Jigsaw) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่
6 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
51 นางสาวอรพินท

ชื่องานวิจัย
เกงเดช
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู วิชาสังคมศึกษา เรื่อง
กฎหมายแพงเกี่ยวกับครอบครัวโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
นิลพัฒน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา (ส.32103)
ในหัวขอประโยชนของการ Recycle โดยใชวิธีการสอนตาม
แนวคิดเชิงวิจกั ษ (Critical Thinking) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
นิลพัฒน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สังคมศึกษา (ส.31103) หนวย
ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม ในหัวขอ ศาสนพิธี กับ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชสื่อโปรแกรม Microsoft Power Point
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4โรงเรียน เซนตโยเซฟทิพวัล
กวยมงคล
การสรางแรงจูงใจในการเรียนวิชาคริสตศาสนา เรื่องความ
ซื่อสัตย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชสื่อ CAI
(นิทานธรรมะ) โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
นวกรรมิก
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา โดยใชแบบฝกทักษะการ
เขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1โรงเรียนเซนต
โยเซฟทิพวัล

52

นางสุนันต

53

นายวันชัย

54

นางสาวกิ่งแกว

55

นางประกายแกว

56

นางสาวกุลธิดา

อินทชาติ

57

นางสาววราลักษณ

บําเพ็ญศิลป

58

นางกรุณา

ผิวนวล

59

นางสาวเมธาสิณี

วงศโอษฐ

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําที่ใชตัวการันต โดยใชแบบฝก
ทักษะการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท3ี่
โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การพัฒนาการอานออกเสียงคําควบกล้ํา โดยใชแบบฝกทักษะ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/7 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การพัฒนาการอานออกเสียงคําควบกล้ํา โดยใชแบบฝกทักษะ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญและการอาน
คิดวิเคราะห ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
60 นางสาวมณฑา
61

62
63
64

65
66

67
68

69

70
71

ชื่องานวิจัย
รักษาภักดี
การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญและการอาน
คิดวิเคราะห ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
นางปราณี
รัตนพันธ
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงโดยใชแบบฝกทักษะการอาน
ออกเสียงคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล ปการศึกษา 2556
นางญาณิศา
จันทรพินจิ
การพัฒนาการเขียนสะกดคํา โดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
นางสาววิริยรัตน
อัตโน
การพัฒนาการอานคิดวิเคราะหโดยใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
นางสุนันท
สหพรวัฒนานุกุล การพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญ โดยใชแบบฝกการ
อานจับใจความสําคัญของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
เซนตโยเซฟทิพวัล
นางสาวกมลพร
พานิชการบดี
การพัฒนาการอานแปลความโดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
นายปรมัตถ
กานตกัณฑสกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแตงกลอนสุภาพ
แบบเพื่อนชวยเพื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
เซนตโยเซฟทิพวัล
นางวิบูลศรี
กิ่งแกว
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู วิชา ภาษาไทย เรื่องกาพยเหเรือ
ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชแบบฝกทักษะ
จันทนา
ภูคํา
การพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญ โดยใชแบบฝกการ
อานจับใจความ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
Ms. Otelia C. Pilapil
IN CREASING THE KNOWLEDGE IN VOCABBULARY IN
THE ENGLISH LANGE BY APPLYING THE
INTERACTIVE WORD WALL STRATEGY FOR
ELEMENTARY 3 PUPILS
Ms. Heidy P. Soriano
Integrating songs and video in improving Listening skill among
elementary2 students
Mr. Michael Joseph U.Santos
Developing reading comprehension and skills of chosen
Mathayom 2 students

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
72 นางสาวสุทธิมา

มิระสิงห

73

นางรุจิพันธุ

โรจนานนท

74

นางสาวสกาวรัตน

สิริมาลัยพงศ

75

Ms. Jeremia Bandula Ocampo

76

นางเพ็ญแข

77

Mr. Benedict M. Caliwag

78

นางชมชนก

ทองมูลเนือง

79

นางสาวนภัสนันท

แซเลาะ

80

Mrs. Marisol Tadeo

81

Ms. Helen S. Leynes

82

Ms. Ria Humagdao Baac

วงษบุบผา

ชื่องานวิจัย
การพัฒนาทักษะการอานโดยใชแบบฝกทักษะการอาน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3/3
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(อ
14101) ทักษะการอานออกเสียงพยางคทายคําที่เติม s/es โดยใช
แบบฝกทักษะการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวิชาภาษาจีนพื้นฐาน ทักษะการ
อานออกเสียงพยางคเสียงกับเสียงวรรณยุกตในรูปแบบพินอินของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
Intergrating graphic organizers in developing reading
comprehension skills among elementary - 5 student
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เพื่อความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ โดย
ใชแบบฝกทักษะการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
Improving vocabulary instruction to increase comprehension
and scieb\nce literacy of chosen prathom
4 students
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน เรื่อง Tense โดยการใชแบบฝกการ
สังเกตคําบอกเวลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเซนต
โยเซฟทิพวัล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาจีน เรื่องวันที่ โดยใชแบบ
ฝกทักษะการเขียนวันที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3โรงเรียน
เซนตโยเซฟทิพวัล
Enhancing grammar learning through communicative approach
among secondary2
INPROVING MATE FLUENCY IN ENGLISH LANGUAGE
OF SECONDARY 2 STUDENT THROUGH DAILL AND PRACTICE
Developing pedagogical content knowledge through lesson study
among secondary-3

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
83 นางสาวสุวรรณา

84

85

86
87

88

89

90

91
92
93

ชื่องานวิจัย
ออนสวาง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ33102)
ทักษะการอานออกเสียงพยางคทายคําที่เติม s/es โดยใชแบบฝก
ทักษะการอานออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
เซนตโยเซฟทิพวัล
Ms. Mitchie G. Luyun
DEVELOPING THE SKILLS IN SEQUENCING OF
EVENTS THROUGH DRILLS AMONG SECONDARY - 4
STUDENTS
นางสาวสุทธิวรรณ
พึ่งสุข
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ (อ31102)
เกี่ยวกับคํากริยาวลี (Phrasal Verbs) โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6โรงเรียนเซนตโยเซฟ
ทิพวัล
Mrs. Corazon R. Tamio
DEVELOPING THE TALENTS OF THE KINDERGARTEN 3/2
STUDENTS IN VOCAL AND INSTRUMENTAL MUSIC
Ms. Mary Jane F. Alcaraz
DEVELOPING LISTENING AND SPEAKING SKILLS
THROUGH CRITCAL THINGING FOR ENGLISH
COMMUNICATION OF SECONDARY 4 STUDENTS
Ms.Rowena A. Gonzalo
Increasing secondary 5 students’ reading &vocabulary skills
using cooperative learning approach
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
นางจรัสพิมพ
ทรงเสี่ยงชัย
การพัฒนาทักษะการเรียนรู เรื่องการบวก-ลบ โดยใชบทเรียน
สําเร็จรูปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเซนตโย
เซฟทิพวัล
นางดารารัตน
จันทรัตน
การพัฒนาทักษะการเรียนรู เรื่องการบวก ลบระคน โดยใช
วิธีการสอนแบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
นางมาลี
ยินดีสุข
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/6 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
นางอรนันท
กานตกัณหสกุล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแกโจทยปญหา โดย
ใชแบบฝกทักษะ ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนซนตโยเซฟทิพวัล
นางเนาวรัตน
มั่งมีสุข
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแกโจทยปญหาระคน
โดยใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
94 นางบุษยา

อยูพิพัฒน

95

นางกฤษณา

บุญมี

96

นางสาวบุปผา

ยินขุนทด

97

สิบเอกหญิงสุภาพร

คนขุนทด

98

นางพัชรินทร

เทพเภา

99

นางสมใจ

ยูโหงว

100 นางสาวสุวพิชญ

ถิรชัยบุญรัศมิ์

101 นายณรงค

ฟกขยัน

102 นางสาวรชต

ปญญาวสิษฐ

103 นางสาววรัญญา

จิตรเสนาะ

ชื่องานวิจัย
การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู เรื่องการแกโจทยปญหา
เศษสวนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรการแกโจทย
ปญหาการหารเศษสวน ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โดย
ใชการสอนแบบรวมมือ โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร การบวกลบพหุ
นาม โดยใชแบบฝกทักษะการบวกลบพหุนาม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร การคูณทศนิยม
โดยใชแบบฝกทักษะการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู เรื่องการแกโจทยปญหารอย
ละ โดยใชแบบฝกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเซนต
โยเซฟทิพวัล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องจํานวน
เต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะ
โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน
เรียนรู โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การพัฒนาทักษะการเรียนรูเรื่องการวิเคราะหขอมูลและความ
นาจะเปนโดยใชแบบฝกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
เซนตโยเซฟทิพวัล
ชุดการเรียนแบบคนพบโดยการแนะแนวทาง เรื่องอัตราสวน
ตรีโกณมิติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเซนตโยเซฟ
ทิพวัล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหาสมการของกราฟ
เสนตรง โดยใชแบบฝกทักษะการแกปญหา ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

ลําดับ
104 นายปญญา

105 นางสิดารัตน

106 นายปรัษฐา

ชื่อ - สกุล
อยูพิพัฒน

ชื่องานวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องฟงกชันเอกซโปเนนเชียล
และฟงกชันลอการิทึม โดยใชชดุ แบบฝกทักษะ ชัน้ มัธยมศึกษาป
ที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
ศรีสวัสดิ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแกโจทยปญหา
แคลคูลัส โดยใชวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6
กลุมสาระการเรียนรูสขุ ศึกษาและพลศึกษา
เลิศประดิษฐ
การแกปญ
 หาการอบอุนรางกายไมพรอมเพรียงของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1/4 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล โดยใชแบบฝก
เสริมทักษะขั้นพื้นฐาน

107 นางสาวรัฐฟา

เทพกรรณ

108 นางสาวเข็มพร

วอนเกานอย

109 นายพลชัย

บุญมี

110 นางวันทนา

สวนแกว

111 นางสุรีรัตน

สุขยิ่ง

112 นางสาวมัณฑนา

บุญมี

113 นายวราวุธ

มั่งมีสุข

114 นางสาวอาภรณ

พูนผล

การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา ปที่ 3/1 – 3/6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557
การพัฒนาการเรียนรูเรื่องการเพิ่มผลสัมฤทธิ์วิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ดวยแบบทดสอบ “เรื่องทักษะเพื่อชีวติ ” ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การพัฒนาการจัดการเรียนรูว ิชาสุขศึกษา เรื่องการเรียนรูทกั ษะ
วอลเลยบอลใชโปรแกรม Power Point ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การพัฒนาทักษะการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิสดวยแบบฝก ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1/5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
จังหวัดสมุทรปราการ
การพัฒนาทักษะการวิ่ง โดยใชวิธีการสอนแบบสาธิตเปน
รายบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน เซนต
โยเซฟทิพวัล
การพัฒนาทักษะบาสเกตบอล โดยใชโปรแกรม Power Point ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การแกปญ
 หาเรื่องความเขาใจการนับคะแนน (เทนนิส) ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 ดวยการใช CAI GAME TENNES
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวนิ ัยและความรับผิดชอบ
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2557

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

115 นายบุญฤทธิ์

116 นายชลธิส

117 นางเกษร
118 นางสาววิภาสิริ
119 นางสาวกนิษฐา
120 นายยงยุทธ

121 นางอรัญญา
122 นางสาวพัธนันท

123 นางอังคนา
124 นางสาวประภัสสร
125 นางสาวรมิดา
126 นางสาวภูรดา

127 นายศุภชัย

ชื่องานวิจัย

กลุม สาระการเรียนรูศลิ ปะ
กสิกิจ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื่องเทคโนโลยีกับดนตรีใน
บานเรา โดยใชชุดแบบฝกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
เซนตโยเซฟทิพวัล
สีสมพาน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื่อง เทคนิคการขับรอง
เพลงไทยสากล โดยใชชุดแบบฝกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
รุงเรือง
การพัฒนาทักษะการ Paint สีน้ําโดยใชวิธีการสอนแบบกลุม
เรื่องภาพทิวทัศน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1
แกวใหญ
การศึกษาแกไขปญหาการขาดความสนใจปฏิบัติทารํานาฏศิลป
ไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 5 คน
อาสาคะติ
พัฒนาทักษะวาดภาพระบายสีโดยใชแบบฝกทักษะ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
เพ็ญไพบูลย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป โดยการใชสื่อ
C.A.I ในการชวยสอน (การไลน้ําหนักสีไม)ชั้นประถมศึกษาปที่
4/4 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
แสงทอง
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางาน โดย
การใชการเสริมแรงทางบวก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3
รัตนพรเพิ่มพูน
พัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัตินาฏศิลปไทย การสอนนาฏยศัพท
โดยใชสื่อคอมพิวเตอร CAI ชั้นประถมศึกษาปที่ 2/6
กลุมสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตะเภาทอง
การพัฒนาทักษะการเรียนรูเรื่องงานประดิษฐโดยใชวัสดุในทองถิ่น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
สิทธิสุวรรณ
การใชคอมพิวเตอรเพื่อแกปญหาทักษะการใชเมาส ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1/3
ผลัดรื่น
การพัฒนาทักษะการทํางานโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ
(David W. Johnson and, F.) เรื่องการประดิษฐงานใบตอง
พิมพงาม
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
โดยใชบทเรียนออนไลน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ
โรยสกุล
การพัฒนาบทเรียน CAI วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง ชองตาราง
เวิรชีต เวิรก บุค และการจัดการกับชองตาราง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล

ลําดับ
128 นางนิธิมา

ชื่อ - สกุล
สุขพิทักษ

129 นางสาวดวงใจ

กลับศรี

130 นายอภินพ

เกตุแกว

131 นายเกียรติภูมิ

นาคหลง

132 นางสาวรัตนพร

ฮุยลุย

133 นางสาวธัญญรัตน

โชติยาภิวฒ
ั น

134 นางสาวอรสัย
135 นางมยุรี

ไวตี
จันทรจนิ ดา

136 นางสาวดาราวรรณ

หนึ่งแววแดง

137
138
139
140
141
ลําดับ

นางสาววิมล
นางสาวณัฐฐิญา
นางสาวดวงใจ
นางสาววรรณภา
นางสาววรีรัช

เขียนกันทา
บุญบรรลุ
แกวหานาม
ฮุยลุย
ตายแสง
ชื่อ - สกุล

ชื่องานวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ประดิษฐ (Inventive Thinking) โดยอาศัยการเรียนแบบ
ประสบการณ (Experiential Learning) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การพัฒนากระบวนการคิดสรางสรรคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
5 โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Creative teaching
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใชโปรแกรมตกแตง
ภาพ โดยใชชุดแบบฝกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเซนต
โยเซฟทิพวัล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใชโปรแกรมสราง
ภาพ Animation โดยใชชุดแบบฝกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องสูตรและ
ฟงกชั่นเอ็กเซล 2007 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล ป
การศึกษา 2557
ฝายสนับสนุนการสอน
การแกปญ
 หาเอกสารโรเนียวไมถูกตองของการโรเนียวเอกสาร
การศึกษาความพึงพอใจการใหบริการหองสมุด ในดานทรัพยากร
และการจัดบรรยากาศสถานที่ ของโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล
การใชโปรแกรมจัดทําเอกสารงานทะเบียน หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551 รุนปรับถวงโอเน็ตจาก สทศ. เพื่อแกปญหา
ความลาชาของการออกเอกสาร
การแกปญหาไวรัสในคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมตรวจหาไวรัส
การพัฒนางานการเงิน-บัญชี

ชื่องานวิจัย

142
143
144
145

นางเขมรัตน
นางอภิรดี
นางสาวศราวดี
นางสาวณัฐวิกาญจน

146 นางสาวสิริกร

ธรรมรุจิรัตน
แสงทอง
จุลสันต
เพ็งวงษ

การพัฒนางานสารบรรณ

ความพึงพอใจของผูใชบริการงานประชาสัมพันธ
ความพึงพอใจในการบริการงานทะเบียนฝายวิชาการ โรงเรียน
เซนตโยเซฟทิพวัล
ขุมทอง
การแกไขปญหาจากขอสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557
จํานวนครูตองสงวิจัย 158 คน สงวิจัย 146 คน คิดเปน 92.40%

ครูผูสอนระดับประถม, ระดับมัธยม จํานวน 127 คน สงวิจัย 109 คน คิดเปนรอยละ 85.82
ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2558

