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ค าน า 
 

การด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการช่วยให้ครูผู้สอนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาการท างานของตนเอง และพัฒนาผู้เรียนควบคู่ไปกับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไม่ว่าจะเป็นผลการศึกษา ส ารวจ นวัตกรรม รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อครูและเพ่ือนครูในการพัฒนาไปสู่ความเป็นครูมือ

อาชีพ  

ในปีการศึกษา 2564 ทางงานวิจัยเล็งเห็นว่าควรจะมีการจัดระบบสารสนเทศงานวิจัยในระดับ

โรงเรียนเพ่ือสรุปผลที่เกิดข้ึนจากการวิจัยในภาพรวม  

 

 

 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) 
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หลักการและเหตุผล 
 

 การวิจัยในชั้นเรียนเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ไข

ปัญหาหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับนักเรียน ตลอดจนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม การเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือน าผลการวิจัยมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้ มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพมากขึ้น การวิจัยในชั้นเรียนเป็นหนึ่งในภารกิจที่ครูผู้สอนต้องปฏิบัติอย่างเป็นปกติด้วยข้อก าหนด

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู (มาตรฐานวิชาชีพครู (ฉบับแก้ไข) ราชกิจจานุเบกษา 2562) มาตรฐานความรู้และ

ประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานความรู้การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้เรียน 

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง จัดกิจกรรม

และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิตัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและลง

มือปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสะท้อนภาพการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญ 7 กิจกรรม คือ 

 1. การวิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนพัฒนาการเรียนรู้ 

 2. การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 4. การใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งและสื่อการเรียนรู้ของตนเองและนักเรียน 

 5. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างรอบด้านเน้นองค์รวมและเน้นพัฒนาการ 

6. การใช้ผลการประเมินเพ่ือแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ 

    เต็มศักยภาพ 

 7. การใช้วิจัยปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของ 

    ตนเอง 
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การด าเนินกิจกรรมการวิจัย 
 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Research) เปน็การมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดจากการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นครั้งๆไป ดังนั้นจึงได้มีการด าเนินกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนเป็นรายภาค

เรียนโดยคู่ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับการท าวิจัยในชั้นเรียนโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ทางโรงเรียนได้ก าหนดให้มีการรายงานการวิจัยในชั้นเรียนอย่าง

น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวมอย่างน้อย 2 เรื่องต่อปีการศึกษา โดยรูปแบบการรายงานวิจัยเป็นลักษณะ

รายงาน 5 บท (รายงานโดยย่อ) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้  

 

 

 

 

 

 

ด าเนนิกิจกรรมการจัดการเรยีนรู้ 

วิเคราะหป์ัญหาที่เกดิขึ้นในช้ันเรียน/วิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียนตาม

ตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู ้

ศึกษาวิธีการ/แนวทางการแก้ปญัหาหรือพัฒนาผูเ้รียน 

ด าเนินการตามขั้นตอนวิจยั รวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

เขียนรายงานการวิจัย 
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รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 
รูปแบบไม่เน้นวิชาการ รูปแบบกึ่งวิชาการ รูปแบบเชิงวิชาการ 

(แบบลูกทุ่ง) (แบบลูกกรุง) (แบบสากล) 
1. เป็นรูปแบบท่ี
ยืดหยุ่น 
2. น าเสนอเนื้อหาโดย
สรุปสั้นๆเพียง 1-3 
หน้า โดยน าเสนอ
เกี่ยวกับ 
- ปัญหาทีต่้องแก้ไข/
พัฒนา 
- วิธีการแก้ไข/พัฒนา 
- ผลการแก้ไข/
ผลการวิจัย 

รูปแบบที่น าเสนอการ
สะท้อนผลวิจัยโดย
น าเสนอสาระส าคัญตาม
หัวข้อต่อไปนี้ 
1. ชื่อเรื่องวิจัย 
2. ความส าคัญของ
ปัญหาการวิจัย 
3. ปัญหาการวิจัย 
4. วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 
6. วิธีการด าเนินการวิจัย 
7. ผลการวิจัย 
8. การสะท้อน
ผลการวิจัย 

รูปแบบที่น าเสนอ
สาระส าคัญตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
1. คุณภาพที่จะต้อง
พัฒนา 
2. กระบวนการ/
เทคนิค/วิธีการพัฒนา
ผู้เรียน 
3. ผลที่เกิดขึ้นจริง 
4. แนวทางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

1. ประกอบด้วยส่วนน า 
ส่วนเนื้อหา และส่วน
อ้างอิง 
2. เนื้อหามี 5 บท คือ 
บทที่ 1 บทน า 
บทที่ 2 เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทที่ 3 วิธีด าเนินการ
วิจัย 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 
บทที่ 5 สรุป อภิปราย
และข้อเสนอแนะ 
3. ส่วนอ้างอิง 
(บรรณานุกรม และ
ภาคผนวก) 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2547) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
ในการด าเนินกิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ให้อิสระแก่

ครูผู้สอนในการด าเนินการและออกแบบวิธีวิจัยด้วยตนเอง โดยไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นวิจัยปฏิบัติการหรือวิจัย

ทดลองเพียงอย่างเดียว ในปีการศึกษา 2564 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงได้วางกรอบแนวคิดของ

การวิจัยในโรงเรียนไว้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 

ศึกษาและวิเคราะห ์

1. เป้าหมาย 

2. ผู้เรียน 

3. พฤติกรรมการเรียน 

4. บริบทของการเรียน 
บรรยากาศการเรียนรู ้
5. เนื้อหา 

6. ภาระงาน/วิธกีาร
ประเมิน 

7. กลยุทธ์การจัดการเรียน
การสอน 

8. สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลย ี

9. การจัดการชั้นเรียน 

ฝ่ายสนับสนุน 

1. การบริหารจัดการสถานศึกษา 

2. นโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ 

กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ PLC 

ข้อมูลสารสนเทศ 

1. ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน 

2. ความต้องการจ าเป็น 

3. นักเรียน 

4. คร ู

5. วิเคราะห์สาเหต ุปัจจยั 

6. พฤติกรรม 

7. จิตภาวะ 

วิจัยในชั้นเรียน (วิจยัปฏบิัติการ วิจยัทดลอง วิจัยและพัฒนา...) วิจัยเชิงส ารวจ 

รูปแบบ/วธิีการจัดการ
เรียนรู ้

นวัตกรรม แบบทดสอบ 
แบบส ารวจ 

แบบประเมิน 

คุณภาพผู้เรียน (ด้านผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์...) ข้อมูลสารสนเทศจ าเป็น 

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
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ผลการด าเนินงานวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2564 
  

 จากการด าเนินการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ทางงานวิจัยได้

รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของโรงเรียน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยโรงเรียนในภาพรวม 

 ตอนที่ 2 ประเภทของงานวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

   

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยโรงเรียนในภาพรวม 
 จ านวนงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีทั้งหมด 127 เรื่อง จากทั้งหมด 8 กลุ่ม

สาระฯ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 93.38 จากจ านวนครูทั้งหมด โดยแบ่งเป็นงานวิจัยที่

ด าเนินกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับชั้น ดังนี้ 

 
แผนภูมิ 1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 

จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยของครูในโรงเรียน เป็นนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งนับเป็น

ข้อดีที่นักเรียนในทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาและเป็นกลุ่มที่ครูให้ความสนใจที่จะพัฒนาและศึกษาเท่าๆกัน 

 

 

 

 

ม.1
18%

ม.2
15%

ม.3
19%

ม.4
19%

ม.5
15%

ม.6
14%

กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา
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ตอนที่ 2 ประเภทของงานวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 งานวิจัยทั้งหมดที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทางงานวิจัยขอจ าแนก

ประเภทงานวิจัยเพ่ือจัดกลุ่ม ดังนี้ 1) งานวิจัยเชิงส ารวจ  2) งานวิจัยเพ่ือพัฒนา/แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน  และ 3) งานวิจัยเพื่อพัฒนา/แก้ปัญหาพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผู้เรียน 

 

 
แผนภูมิ 2 ประเภทงานวิจัย 

 

จากแผนภูมิ 2 แสดงให้เห็นว่าครูส่วนใหญ่ด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนา/แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวม ทักษะ ความสามารถเฉพาะทางนั้นๆ ร้อยละ 75 ของ

งานวิจัยทั้งหมด รองลงมาเป็นงานวิจัยเพ่ือพัฒนา/แก้ไขปัญหาพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผู้เรียน ร้อยละ 

20 และล าดับสุดท้ายร้อยละ 5 เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจโดยแสดงรายละเอียดดังตาราง 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

วิจัยเชิงส ารวจ
5%

พัฒนา/แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

75%

พัฒนา/แก้ปัญหาพฤติกรรม 
หรือคุณลักษณะ

20%

ประเภทงานวิจัย
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ตาราง 1 งานวิจัยเชิงส ารวจ 

 กลุ่มสาระ ชื่อเร่ืองวิจัย ผู้วิจัย 

1 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  

นางดลญา ช้างทอง 

2 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 ภายใต้การจัดการเรียนรูรู้ปแบบออนไลน์ (Online) 

นางนันทวรรณ  นวลเปียน 

3 การงานอาชีพ ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรยีนการสอนออนไลน์ จากผลกระทบของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา่ไวรสั 2019 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 

นายธงชัย  แกละมงคล 

4 ภาษาต่างประเทศ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ในเรื่องการ
ไม่ส่งภาระงานทางออนไลน์ในช่วงสภาวะการระบาดของโรคไวรสั 
โคโรนา 2019 

นางสาวลัดดาวัลย์  ศิลปศร 

5 ภาษาต่างประเทศ การศึกษากลวิธีการเรยีนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 วิชาเลือกเสรีจีน 

นางสาวณฐอร  จันทศร 

6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎ ี
การจัดการเรยีนรู้ของกาเย่เพื่อพฒันาการรับรู้ข้อมูลการศึกษาต่อ 
เข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5  

นางสาวดวงกมล  แก้วเชียงทอง 

7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อเพ่ิมความเข้าใจใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวณัฏฐยิา  บุญสวน 
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ตาราง 2 งานวิจัยเพื่อพัฒนา/แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 

1 ภาษาไทย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านตีความ ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอปุถัมภฯ์ 

นางสาวสุธารส วรนาม 

2 ภาษาไทย การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านตีความเรื่อง
เวตาลของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นายไพโรจน์  เมฆอรุณ 

3 ภาษาไทย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ชนิดของประโยค
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษีท่ี 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึก 

นางสาวพราว พัฒนศศิภา 

4 ภาษาไทย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความของนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นางพัชญ์ชามญชุ์ กฤติณัฐธนชัย 

5 ภาษาไทย การพัฒนาทักษะการแต่งบทร้อยกรองโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการแต่งฉันท์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ 

นายอุรุพงษ์ บัญญาผลา 

6 ภาษาไทย การพัฒนาทักษะการอ่านท านองเสนาะโดยใช้กิจกรรม 
Reader Theater ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ 

นางนุชนารถ เฟอร์โฮฟ 

7 ภาษาไทย การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะเรือ่งการวิเคราะห์ชนิด
ของประโยคในภาษาไทยของนักเรยีนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นายไกรสิทธ์ิ สุระรัมย ์

8 ภาษาไทย การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโ์ดยใช้
แบบทดสอบเข้ามหาวิทยาลยัของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 

นายอภิชาติ  จุ่นหัวโทน 

9 ภาษาไทย การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 

นางสาวจารุวรรณ กลั่นก าเนดิ 

10 ภาษาไทย การพัฒนาการวิเคราะหค์ุณคา่วรรณศิลป์ในวรรณคดีโดย
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นางสาวอวิกา ลิ้มพานิชภักด ี

11 ภาษาไทย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป
เรื่อง ลิลติตะเลงพ่าย 

นางสาวสุมนทิพย์  ใจศิร ิ

12 ภาษาไทย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่องการอ่านจบัใจความส าคญัด้วยการ
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ 

นางสาวสุพรรณี วงค์สิงห์แก้ว 

13 ภาษาไทย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องการอ่านตคีวามด้วยวิธีการสอน
อ่านแบบ DR-TA 

นางสาวจตุพร จารุเกศนันท ์
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ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
14 ภาษาไทย การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
นางสาวเยาวนาฎ  แซ่เตียว 

15 ภาษาไทย การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

นางสาวอาทิติยา ไชยวาน 

16 ภาษาไทย การพัฒนาทักษะการแต่งค าประพนัธ์โดยเกมเรียงรักษ์
อักษราของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นายระดมโชค ปวงบุผา 

17 ภาษาไทย การแก้ไขปัญหาการอ่านจบัใจความส าคญัโดยใช้
นวัตกรรมการเขียนบันทึกความรู้ (Learning log) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 โรงเรียนศรีอยุธยา  
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวเมธาพร  มีใย 

18 ภาษาไทย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ระบบการจัด
หมวดหมูห่นังสือระบบทศดิวอี้ ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นางสาวนิธิพร  เพ็ชรโชต ิ

19 คณิตศาสตร ์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะใหรู้้คิด 
(CGI) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรยีนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวผกาทิพย์  รันสูงเนิน 

20 คณิตศาสตร ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการเขียนตาราง
แจกแจงความถี่และหาค่าความถีส่มัพัทธ์โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6/9 

นายทองอยู่  สาระ 

21 คณิตศาสตร ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง
ความน่าจะเป็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

นางลักษณา  ลลีะขจรเกียรต ิ

22 คณิตศาสตร ์ การแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนต่ าในเรื่อง ระบบ
จ านวนจริง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้ 
สื่ออิเล็กทอนิคโปรแกรม Power Point  

นายชาญวิทย์  เศรษฐพานิชผล 

23 คณิตศาสตร ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ค22202 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 
โดยใช้แบบฝึกเรื่องเส้นขนาน 

นายสุภางค์  เรืองศร ี

24 คณิตศาสตร ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 ค21102 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 
โดยใช้แบบฝึกเรื่องอัตราส่วน สัดสว่นและร้อยละ 

นางชุลีกร  เรืองศร ี

25 คณิตศาสตร ์ มาเรียนรู้การเท่ากันทุกประการโดยใช้สื่อประสมของ
นักเรียนเรียนรวมระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2564 

นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูม ิ

26 คณิตศาสตร ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้ 
แบบฝึกทักษะ 

นางสาวภรณ์ทิพย์  ทองวิเศษ 
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ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
27 คณิตศาสตร ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องล าดับและอนุกรม 

โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ปีการศึกษา 2564 

นางสาวธิรมันต์  เจือจันทร ์

28 คณิตศาสตร ์ การใช้โปรแกรม GeoGebra ในการวาดกราฟเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาคณติศาสตร์
เพิ่มเตมิ 10 (ค33202) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 

นายชนาธิป  พงศ์เสน่ห์วิทยา 

29 คณิตศาสตร ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการเขียนตาราง
แจกแจงความถี่และหาค่าความพีส่ัมพัทธ์ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/11 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

นางสาวจิรภญิญา  ฉายแสง 

30 คณิตศาสตร ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องหลักการนับ
เบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2564 

นายศุภชัย  ศรีเจริญ 

31 คณิตศาสตร ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเตมิ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการแก้ระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร ของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางสาวบุณฑริกา  ไวยธญักิจ 

32 คณิตศาสตร ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐานเรื่องความน่าจะเป็นโดยใช้แบบฝึกทักษะ  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางสาวสุภาภรณ์  เหล่าซื่อ 

33 คณิตศาสตร ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ 
รายวิชา ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ โดยใช้ Google site 

นางสาวธันว์ชนก  เติมเกียรติไพบูลย ์

34 คณิตศาสตร ์ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ตามรูปแบบ
การสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ล าดับและอนุกรม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นายตะวัน จงทัน 

35 คณิตศาสตร ์ การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ที่มี
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นางสาวกุลยา นลิวด ี

36 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชา ว30103 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
เรื่อง พันธุกรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นางสาวยุพาพรรณ  ระลึก 

37 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีเหมาะสม 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภส์มเด็จเจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สริิโสภาพณัวดี The Suitable Madel of 
Online Learning and Teaching for Sri Ayudhya 

นายสมศักดิ์  พาหะมาก 
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38 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ผลการใช้ Active reading & writing เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแกโ้จทย์ปัญหาฟิสิกส์ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นางพัชนี  แสงประสิทธ์ิ 

39 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา ว32204 
ฟิสิกส์ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง เสยีง  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นางแสงฤทัย  ลี้ภัยเจริญ 

40 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียจากเว็บไซด ์Youtube ควบคู่กับ
การจัดการเรยีนแบบร่วมมือร่วมใจในการจัดการเรยีนการ
สอนเสริมในหน่วยการเรยีนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว30103 

นายธนากร  จันทนากร 

41 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนต่ า เรื่อง สมดุลกล 
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมดลุกล ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ 

นางสาวอรุณี  ปุตรุงค ์

42 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เรื่อง การเคลื่อนที่
ของวัตถุ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว22102) ผ่าน
โปรแกรม Google meet และกลุม่ Facebook ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/11 โรงเรียนศรีอยุธยา  
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวกชวรา  ทองปรางค ์

43 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เรื่อง โครโมโซม ใน
รายวิชาชีววิทยา 2 ผ่านโปรแกรม Google meet และ
กลุ่ม Facebook ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ 

นายภูมิพันธ์  ศรีธงชัย 

44 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ส าหรับ
การจัดการเรยีนรู้ในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นางวันวิสา  ด่านสกุล 

45 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิดา้นทักษะการแก้ปัญหาโจทย์เคมี 
โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบน าทาง ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา เคม ี4 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นางสาวขวัญหทัย อ้นฟัก 

46 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย
ระบบห้องเรยีนออนไลน์ Google Classroom ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

นายปริวัฒน ์ แสงไชย 

47 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย
ระบบห้องเรยีนออนไลน์ Google Classroom รายวิชา  

นางสาวสุวิมล  ประดับสุข 
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ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
ว30222 เคมี 2 เรื่องโมง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถมัภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 

48 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง โมเมนต์ของแรง 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีอยุธยา  
ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยการใช้สื่อจ าลองเสมือนจริง 

นายคมสันต์  นิลพันธ์ 

49 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การจัดการเรยีนการสอน เรื่อง การแบ่งช้ันบรรยากาศ 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน โดยใช้แบบจ าลองการ
แบ่งช้ันบรรยากาศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ 

นางสาวชลธิชา  บรรดาล 

50 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาความสามารถในการอ่านเอาความภาษาญี่ปุ่น
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 6 กลุ่มการเรียน
คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษท่ีเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น             
ปีการศึกษา 2564 ด้วยการเรียนแบบร่วมมือกับเทคนิค 
CIRC 

นายพิชัย เหลืองอรุณ 

51 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การศึกษาการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนาของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 5 โรงเรียนศรีอยุธยา  
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางนฤมล  นิลพันธ์ 

52 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การเรยีนการสอนด้วย Web Learning ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Desing Process) 
เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นายทองจันทร์  เติมจิตร 

53 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ผลการจัดการเรยีนรูผ้่านเครือข่ายอินเตอร์เนต็แบบใช้
ปัญญาเป็นฐาน 

นางสาวจินตนา  โฮชิน 

54 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย
ระบบห้องเรยีนออนไลน์ Google Classroom ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่องความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์กราฟิกนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 3 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ 

นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี 

55 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี 1 
เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้อต้น โดยใช้
แอพพลิเคชั่น MiniLogo ของนักเรียยนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2564 โรงเรยีนศรีอยุธยา  
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวสุวรรณา  ทัพทวี 

56 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นางสาวธิดารตัน์  ทิพอุตร 
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ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
57 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวชิา การบริหารจัดการ  
เว็บไซด์ ส าหรบันักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางสาวสุปราณี  ออกช่อ 

58 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เฟสบุค
และสื่อเทคโนโลยี รายวิชา ส33103 สังคมศึกษา 2 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นางสาวสุภาพร  แจ้งกระจ่าง 

59 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้
ระบบห้องเรยีนออนไลน์ Google Classroom ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 วิชาสังคมศึกษา 2  

นางนลินรัตน์  สุขธีรกุลพงศ ์

60 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นางสาวสุนิต  จันทรค์ง 

61 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การใช้บทเรียนออนไลน์วิชาประวตัิศาสตร์ 2 ส33102 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นางสาวปาริชาต  สุนทร 

62 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การสอนวิชาประวตัิศาสตร์ เรื่อง สงครามเย็นโดยใช้คลิป
วิดีโอ และพาวเวอร์พ้อย เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3/4 

นายอัครวัฒน์  คุ้มด ี

63 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การศึกษาการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างเรื่องกฎหมายกับ
ชีวิตในรูปแบบออนไลน์ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3/7 

นางสาวพิชชาภา  หารไชย 

64 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่าน
ระบบ Online/On site ในรายวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน และทักษะกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 

นางสาวศิริประภา  วิบลูย์ศิริกลุ 

65 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การจัดการเรยีนการสอนออนไลนส์ าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  
โดยใช้ Youtube 

นางสาวอารฎา  สุขยานุดิษฐ ์

66 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายวิชาสังคมศึกษา 4 เรื่อง
นโยบายการเงินการคลัง ของระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นายยุทธภูมิ  ภูมิอเีตี้ย 

67 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน 
เรื่อง ป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นางสาวธนิดา  จั่นเล็ก 

68 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยเทคนิคการสอน
แบบ Flip Classroom เรื่องปัญหาสุขภาพในชุมชนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 

นางสาวมนฤดี  ฤกษ์พาด ี
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กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
69 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
การฝึกซ้อมทักษะการขว้างลูกมือเดียวเหนือไหล่ ในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ พัฒนาทักษะของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นายนทีกานต์  สุนทร 

70 ศิลปะ การใช้สื่อประสมในการสอนออนไลน์ วิชานาฏศิลปไ์ทย  
ศ21271 เพลงร าแม่บทเล็ก ส าหรบันักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นางกรกมล  วัฒนวิจารณ ์

71 ศิลปะ การพัฒนาการเรียนการสอน วิชา ศิลปะ 6 เรื่อง นาฏย
ศัพท์และภาษาท่า ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ห้อง 9 โดยใช้ชุดเกมโปรแกรม Vonder Go 

นางสาวณียพรรณ  กาญจนะ 

72 ศิลปะ การประยุกตผ์ลงานประวัติศาสตรศ์ิลป์ผ่านกจิกรรมศิลป
วิจารณ์ เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ใน
รายวิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นางสาวสุภญิญา  แซเ่ซียว 

73 ศิลปะ การพัฒนาทักษะการอ่านโนต้ไทย เพลงพรปีใหม่ออนไลน ์ นางสาวพิชญาภา  มานะวริิยภาพ 
74 ศิลปะ การพัฒนาทักษะการท างานโดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐาน

การระบายสีน้ าของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใน
รายวิชา สีสร้างสรรค์ 2 ศ21202  

นางสาวอรพิชา  อรุโณทัย 

75 ศิลปะ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ใน
ทักษะการปฏิบัติท่าร า เรื่อง ร าวงมาตรฐานเพลงงามแสง
เดือน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้รูปแบบ
การเรยีนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส ์

นายปริญญา  บ่อจักพันธ ์

76 ศิลปะ การพัฒนาสื่อเพื่อจัดการเรียนรูเ้รือ่งองค์ประกอบศิลป์ใน
การจัดนิทรรศการผลงานศิลปะ รายวิชาศิลปะ 5  
ศ23101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางสาวปรียากร  โชติพานัส 

77 การงานอาชีพ การใช้เทคนิคการสอนแบบ Learning by Doing เพื่อ
ความคงทนในการเรียนรู้ รายวิชา ง30254 การงานเพ่ือ
อาชีพ 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/11 

นางสาวประทานพร  พุทธิวาส 

78 การงานอาชีพ การใช้สื่อ power point ร่วมกับการสอนสาธิตปฏิบตัิใน
รูปแบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการใช้
อุปกรณ์ และเครื่องมือการชั่ง ตวง วัด ในการประกอบ
อาหาร ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางสาววรรณพิมล  บุนทยะพัธน ์

79 การงานอาชีพ การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ 
Google Classroom ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาการงานอาชีพ 

นางสาวจริยา  กองค า 

80 ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์
จ าลองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

นางนิตย์นาถ  ทวีตั๊งตระกลู 
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ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
81 ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาความสามารถการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดยใช้แอปพลิเคชั่นรูปแบบออนไลน์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 วิชา อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 

นางชวนพิศ  ฟุ้งเกียรติ 

82 ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้
แบบฝึกทักษะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4  

นายฉัตรชัย  เหรียญทอง 

83 ภาษาต่างประเทศ ผลการแก้ปัญหาการเรียนเรื่อง Active และ Passive 
Voice โดยใช้ Quizizz ของนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5/3 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวสุราลัย  เกตุธรรมรตัน ์

84 ภาษาต่างประเทศ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอนเพื่อสื่อสาร
ด้านการฟัง ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

นางสาวพรพรรณ  พูลเขาล้าน 

85 ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดค าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/5 

นางสาวธิดาทิพย์  ภูนาโคก 

86 ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ Flash 
Card ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางสาวศรัญญา  อยู่สุข 

87 ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ 

นายอิสระพงษ ์ เดชวงษา 

88 ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 

นางสาวกัญญาณัฐ  เครือบุตร 

89 ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะการจ าค าศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนภาษาจีน โดยใช้เกม 
Quizlet เป็นสื่อการสอน 

นางสาววริศรา  ตูจ้ินดา 

90 ภาษาต่างประเทศ การแก้ปัญหาการเลือกใช้ส านวนถาม-ตอบในการสนทนา
ภาษาฝรั่งเศสของนักเรยีนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้กิจกรรมบทบาท
สมมต ิ

นางเพียงกมล  จอร์แดน 

91 ภาษาต่างประเทศ การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์
จ าลอง Simulation-Based Learning เพื่อน ามาปรับใช้
ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศส 

นางสาวณัฐณิี  ประวัง 

92 ภาษาต่างประเทศ การส่งเสริมการอ่านคันจโิดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคัน
จิส าหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 4 กลุ่มการ
เรียนศลิป์ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่น่ 

นางสาวพิรญาณ์  นพรัตน ์

93 ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาสื่อมลัติมเีดียวิชาภาษาญี่ปุ่น เรื่อง การเรียง
ตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะด้วยเทคนิคการ
เชื่อมโยงจากรูปภาพ และบตัรค าศัพท์ 

นางสาวธนพร  จรจรญั 
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ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
94 ภาษาต่างประเทศ เทคนิคการใช้ตารางเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเยอรมัน 

เรื่อง Adjektivdeklination ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5/10 

นางสาวฉัตราภรณ์  นรสิงห ์

95 ภาษาต่างประเทศ การแก้ปัญหาการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกม
ค าศัพท์ (Spelling Games) เพื่อพัฒนาการจ าค าศัพท์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางสาวนัชชา  มานะเกียรต ิ
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ตาราง 3 งานวิจัยเพื่อพัฒนา/แก้ปัญหาพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผู้เรียน 
ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 

1 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การศึกษาพฤติกรรมการตั้งใจเรยีนออนไลน์ภายใต้
สถานการณ์โควดิ-19 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นายโสภณ  พวงพันธ์บุตร 

2 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ ในเรื่องการไม่ส่งงาน
และการบ้านภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

นายภัชรชัย  พามงคลเศรษฐ ี

3 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ส ารวจพฤติกรรมการตั้งใจเรียนออนไลน์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 – 5/4 ในรายวิชา ว30244 ชีววิทยา
4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวดาราวรรณ  ลิขิต 

4 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอ่การเข้าเรยีนออนไลน์ 
รายวิชาเคมี 2 นักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4  
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภส์มเด็จเจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สริิโสภาพณัวด ี

นายศราวุธ  สุดชา 

5 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การศึกษาและวิเคราะหผ์ู้เรยีนเปน็รายบุคคลช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/10, 3/10, 5/4, 6/4  

นายปรีชา  บุญปลอด 

6 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ปลูกฝังค่านิยมและความรับผดิชอบของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 

นายสุวรรณ  จันทะคณุ 

7 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาทางสังคม ปลูกฝังค่านยิม และความรับผิดชอบ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/7 

นางณวพรรณ  อาจหาญ 

8 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การศึกษาพฤติกรรมการไมส่่งงานของนักเรียนในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 รายวิชาสงัคมศึกษา ส21103  

นางสาวสุทธิตา  อินพรม 

9 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ในเรื่องการไมส่่งงาน/การบ้าน  

นางสาวอาทิตยา  วงษ์วรรณ 

10 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การแก้ปัญหาการไม่ส่งรายงานวิชาสังคมศึกษา 4  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 

นางสาววัลภา  คณานันท์ 

11 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การจัดการเรยีนรู้ด้วยศิลปะบ าบัดเพื่อการรู้เท่าทัน
อารมณต์นเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 9 

นางสาวประภัสสร  จันทร์แดง 

12 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่อง การไมส่่งงานช่วงเรียนออนไลน์ จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช่ือไวรสัโคโรนา 2019 

นายนพดล  ยิ้มละมัย 

13 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองโดยใช้
วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรยีนออนไลน์ (Google 
Classroom) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นาวสาวเพ็ญพิชชา ศิลปเจริญ 

14 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

การศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อประกอบการเรยีน
ออนไลน์วิชาพลศึกษา พ22104 พลศึกษา 4 ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

นายธเนศ  สุทธิจุฑามณ ี
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ที ่ กลุ่มสาระ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
15 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
การพัฒนาพฤติกรรมการเข้าเรยีนวิชาสุขศึกษา ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/11 

นายหิรัญรัชต์  สุวรรณรัตน ์

16 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

ผลการใช้กิจกรรมทางกายตามทฤษฎีการก ากับตนเองที่มี
ต่อการลดความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นายทรงอภิสิทธ์ิ  ไฝทาค า 

17 ศิลปะ การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/3 โดยการใช้ "โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน" 

นายเพทาย  รัตนวิมล 

18 ศิลปะ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์
เพื่อแก้ปัญหาการไมส่่งงานของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการ
สอนแบบ Committee Work Method ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 12 ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ์ 

นางสาวจุฑาภรณ์  ฉิมทับ 

19 การงานอาชีพ การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชา ง32201 งานธุรกิจ 
โดยใช้วิธีการส่งงานผา่นระบบออนไลน์ (Google 
Classroom) นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 

นางธัญวลัย  เคนแพง 

20 การงานอาชีพ การพัฒนาพฤติกรรมการส่งงานรายวิชาการงานอาชีพ 2 
โดยการเสริมแรงบวก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 

นางสาวกุหลาบ  ข่าขันมะล ี

21 การงานอาชีพ การศึกษาการใช้แรงเสริมทางบวกด้วยเบี้ยอรรถกรที่มตี่อ
พฤติกรรมการเรียนรายวิชาการงานเพื่ออาชีพ 1 ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 

นางสาววลัยลักษณ์  ภูศร ี

22 ภาษาต่างประเทศ การแก้ปัญหาการเข้าเรียนโดยใช้การจัดการเรยีนการสอน
แบบ Asynchronous Learning ด้วยเว็บไซต์ 
Openhoot ภายใตส้ภาวะวิกฤตของ COVID-19 ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในรายวิชา อ32102 
ภาษาอังกฤษ 4 

นายนนกร  มังคละศิร ิ

23 ภาษาต่างประเทศ ผลการแก้ปัญหานักเรียนไม่ทบทวนค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
บทเรียนโดยใช้แอปพลิเคชั่น Memrise ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4  

นางสาวธวัลรตัน์  ยศเรือง 

24 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อลดความเครยีดของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นางสาวภัทรภรณ์  สุขแก้ว 

25 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

ส ารวจความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 

นางสาวสุริษา  สุทธิสุวรรณ 
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อภิปรายผลการด าเนินงาน 
 

 จากการด าเนินการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย     

ในระดับสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว พบว่า ครูส่วนใหญ่มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของตนเอง

ผ่านกระบวนการวิจัย และมีหลายงานวิจัยที่ด าเนินการควบคู่กับกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC    

ท าให้ผลงานวิจัยนั้นสามารถพัมนาคุณภาพผู้เรียนได้ตามเป้าประสงค์ที่ตั้ งไว้โดยอาศัยความร่วมมือและ

ข้อคิดเห็นจากหลายฝ่ายอีกด้วย และเนื่องด้วยในปีการศึกษานี้การจัดการเรียนการสอนถูกปรับเปลี่ยนให้เป็น

รูปแบบออนไลน์ทั้งภาคเรียน จึงจะเห็นว่างานวิจัยของครูนั้นเป็นการศึกษาทั้งความคิดเห็น รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม และศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีออนไลน์นั้นๆ เป็นการแสดงให้เห็นว่าครูมีการ

ด าเนินงานวิจัยที่เป็นปัจจุบัน มีการพัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรู้โดยอาศัยทฤษฎี แนวคิด และเทคโนโลยี

ใหม่ๆเข้ามาประกอบ และมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของตนโดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เรียน

เป็นหลักเสมอ  

  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงเรื่องแบบฟอร์มการวิจัยในช่วงต้นเทอมเพ่ือขอความร่วมมือในการ

ใช้รูปแบบเดียวกันให้สะดวกต่อการน าข้อมูลไปใช้ต่อ และสะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

2. ควรมีเวทีในการน าเสนอผลการวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดข้ึนเพ่ือสร้างแรงจูงใจต่อการพัฒนางานและ

เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
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บทคัดย่องานวิจัย 
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