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ค ำน ำ 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ เนื่องจำกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นผู้มีควำมส ำคัญในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 
โดยเฉพำะกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และทักษะ  
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 กำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน จึงเป็นกระบวนกำรส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่ครูผู้สอนสำมำรถ
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้กระบวนกำรวิจัยกำรปฏิบัติกำรอย่ำงมีส่วนร่วม รวมทั้งกำรแก้ปัญหำ
โดยตรง ตลอดจนพัฒนำศักยภำพตำมควำมสำมำรถของผู้เรียน ซึ่งถือเป็นแนวทำงในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนได้อีกทำงหนึ่ง 

โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล เห็นควำมส ำคัญในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำง 
กำรเรียนของผู้เรียน จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูในโรงเรียนด ำเนินกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมำย
ให้คณะผู้จัดท ำด ำเนินกำรสรุปงำนวิจัยในชั้นเรียนของครูในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โดยรวบรวม
บทคัดย่อรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียนที่ครูผู้สอนได้จัดท ำขึ้นในแต่ละภำคเรียน เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ ส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยด ำเนินกำรแยกตำมประเภทงำนวิจัยและตำม  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

คณะผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนบทคัดย่อกำรวิจัยในชั้นเรียน ภำคเรียนที่  1 ปีกำรศึกษำ 2565 
เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจในกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ส ำหรับกำรจัด  
กำรเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 

 

  คณะผู้จัดท ำ 
          งำนวิจัยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
                   กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
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รำยงำนสรุปผลงำนวิจัยในชั้นเรียน แยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
 
1. สรุปผลกำรส่งรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 

 

 
แผนภูมทิี่ 1 สรุปผลจ ำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ทีส่่งรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 แยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

/จ ำนวนครูผู้สอน 

ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์
และ

เทคโนโลยี 

สังคมศึกษำ 
ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

ศิลปะ สุขศึกษำ
และพล
ศึกษำ 

ภำษำต่ำง 
ประเทศ 

กำรงำน
อำชีพ 

งำน 
แนะแนว 

 
รวม 

1. จ ำนวนครูผู้สอน 
    ทั้งหมด (คน) 

16 18 30 22 9 9 8 20 4 136 

2. จ ำนวนครูผู้สอน 
    ที่ส่งรำยงำน 
    กำรวิจัยในชั้นเรียน 

16 18 29  
(ขำดส่ง 1 คน) 

22 9 9 8 20 4 135 

รวม 16 18 29 22 9 9 8 20 4 135 
 

ตำรำงที่ 1 ตำรำงสรุปผลแสดงจ ำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ที่ส่งรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 แยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

16 18

30

22

9 9 8

20

4

0 0 1 0 0 0 0 0 0

16 18

29

22

9 9 8

20

4

ส่งงำนวิจัย (คน) ไม่ส่งงำนวิจัย (คน) รวมจ ำนวนครูผู้สอน (คน)

ข 
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แผนภูมทิี่ 2 สรุปผลร้อยละของจ ำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ที่ส่งรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 แยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ส่งงำนวิจัย 
(ร้อยละ) 

ไม่ส่งงำนวิจัย 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

1. ภำษำไทย 100 0 100 

2. คณิตศำสตร์ 100 0 100 

3. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 96.66 3.33 100 

4. สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 100 0 100 

5. สุขศึกษำและพลศึกษำ 100 0 100 

6. ศิลปะ 100 0 100 

7. กำรงำนอำชีพ 90 10 100 

8. ภำษำต่ำงประเทศ 100 0 100 

9. งำนแนะแนว 100 0 100 

 
 

ตำรำงที่ 2 ตำรำงสรุปผลร้อยละของจ ำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ที่ส่งรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 แยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

10
0

10
0

96
.66 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

0 0 3.3
3

0 0 0 0 0 0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

ส่งงำนวิจัย (ร้อยละ) ไม่ส่งงำนวิจัย (ร้อยละ) รวม (ร้อยละ)

ค 
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แผนภูมิที่ 3 สรุปผลจ ำนวนและร้อยละของครูผู้สอนทั้งหมดในโรงเรียน 
ที่ส่งรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 

 
 

รำยกำร ส่งงำนวิจัย (คน) ไม่ส่งงำนวิจัย (คน) รวม (คน) 

1. จ ำนวนครูผู้สอน (คน) 135 1 136 

2. คิดเป็นร้อยละ (%) 99.26 0.73 100 

 
 
 

ตำรำงที่ 3 ตำรำงสรุปจ ำนวนและร้อยละของครูผู้สอนทั้งหมดในโรงเรียน 
ที่ส่งรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 

 
 
 
 
 

จ ำนวนครู ผู้ สอน (คน )
คิด เป็นร้ อยละ  (%)
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ส่งงำนวิจัย (คน) ไม่ส่งงำนวิจัย (คน) รวม (คน)

ง 
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2. สรุปผลประเภทของงำนวิจัยในชั้นเรียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 สรุปผลจ ำนวนครูผู้สอนทั้งหมดที่ส่งรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน แยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 ตำมประเภทของงำนวิจัยในชั้นเรียน รวม 4 ประเภท  

3 

ภำษำไทย
คณิตศำสต

ร์

วิทยำศำสต
ร์และ

เทคโนโลยี

สังคมศึกษำ 
ศำสนำ 
และ

วัฒนธรรม

สุขศึกษำ
และพล
ศึกษำ

ศิลปะ
กำรงำน
อำชีพ

ภำษำต่ำงป
ระเทศ

งำนแนะ
แนว

รวม
ประเภท
งำนวิจัย 
(คน)

ขำดส่ง
งำนวิจัย

รวม
ครูผู้สอนทั้ง
โรงเรียน 
(คน)

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน (คน) 14 18 23 16 4 9 2 16 1 103

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (คน) 1 0 2 2 0 0 3 1 1 10

เจตคติ/ควำมพึงพอใจ (คน) 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3

วิจัยทดลอง/รูปแบบกำรสอน (คน) 1 0 4 4 5 0 2 3 0 19

รวม 16 18 29 22 9 9 8 20 4 135 1 136
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แผนภูมิแสดงผลประเภทของงำนวิจัยในชั้นเรียน รวม 4 ประเภท

จ 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

(คน) 

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

(คน) 

เจตคต ิ
/ควำมพึงพอใจ 

(คน) 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบ 

กำรสอน (คน) 

รวม 
(คน) 

1. ภำษำไทย 14 1 0 1 16 

2. คณิตศำสตร์ 18 0 0 0 18 

3. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 23 2 0 4 29 

4. สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 16 2 0 4 22 

5. สุขศึกษำและพลศึกษำ 4 0 0 5 9 

6. ศิลปะ 9 0 0 0 9 

7. กำรงำนอำชีพ 2 3 1 2 8 

8. ภำษำต่ำงประเทศ 16 1 0 3 20 

9. งำนแนะแนว 1 1 2 0 4 

รวมประเภทงำนวิจัย (คน) 103 10 3 19 135 

ไม่ส่งงำนวิจัย (คน)  1  

รวมครูผู้สอนทั้งโรงเรียน (คน)  136 

 
 
ตำรำงที่ 4 ตำรำงสรุปผลจ ำนวนครูผู้สอนทั้งหมดที่ส่งรำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน แยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 ตำมประเภทของงำนวิจัยในชั้นเรียน รวม 4 ประเภท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉ 
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แผนภูมิที่ 5 สรุปผลร้อยละประเภทของงำนวิจัยในชั้นเรียน  

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 แยกตำมประเภทของงำนวิจัยในชั้นเรียน 
 

ประเภทงำนวิจัยในชั้นเรียน จ ำนวน (คน) ร้อยละ (%) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 103 75.73 

2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 10 7.35 

3. เจตคต/ิควำมพึงพอใจ 3 2.20 

4. วิจัยทดลอง/รูปแบบกำรสอน 19 13.97 

ไม่ส่งงำนวิจัย 1 0.73 

รวมครูผู้สอนทั้งหมด 136 100 

 
ตำรำงที่ 5 ตำรำงสรุปผลร้อยละประเภทของงำนวิจัยในชั้นเรียน  

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 แยกตำมประเภทของงำนวิจัยในชั้นเรียน 

76%

7%
2%

14%

1%

15%

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เจตคติ/ควำมพึงพอใจ วิจัยทดลอง/รูปแบบกำรสอน

ไม่ส่งงำนวิจัย

ช 
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รายช่ือวิจัยในชั้นเรียนภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงานวิจัย ประเภทงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

1. นางสาวอัญชสา      ยิ้มถนอม  
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย) 

การแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงท านองสรภัญญะ  บทนมัสการมาตาปิตุคุณ  
และบทนมัสการอาจาริยคุณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชิงคุณภาพ 

2. นางสาวรัชพร         วิทยประพัฒน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ด้วยบทเรียนส าเร็จรูป 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

3. นางจันทร์เจ้า          เถียรทว ี การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  เรื่อง กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้าด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5SETPs) ร่วมกับสื่อประสมของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

4. นางทานตะวัน         ศิรินพ การพัฒนาการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

5. นางศิริพร              มังกรแก้ว การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในวรรณคดี เรื่อง บทละครพูดค าฉันท์ มัทนะพาธา 
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสรุปความ ตามแนวการสอนภาษาแบบองค์
รวมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  
พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงานวิจัย ประเภทงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

6. นายสมโภช         ไพศาลสมบัติรัตน์ การแก้ปัญหาและการพัฒนาด้านการอ่านและการพูดอย่างมีทักษะของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

7. นายอธิวัฒน์             เงินสมบัติ การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในด้านการเขียนเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

8. นางสาวอมราภรณ์     ทิพชัย การแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีรามเกียรติ์  ตอนนารายณ์ 
ปราบนนทก โดยใช้ทฤษฎีหมวก 6 ใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบการสอน 

เชิงปริมาณ 

9. นางสาวปิยนันท ์       กุลมาตย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
เรื่อง โคลงโลกนิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้แบบฝึกการวิเคราะห์
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

10. นางสาวปัทมวรรณ     โชติกลาง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  เรื่อง ค าประสมและค าซ้อน  
โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

11. นางสาวจุฑาทิพย์       และล้ าเลิศ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 
โดยใช้แบบฝึกส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

12. นางสาวจีรวรรณ์        เข็มกลัด ศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการเรียนแบบ
สืบเสาะหาความรู้  ( Inquiry Method : 5E) ในวรรณคดี ไทย  เรื่ อง  สามก๊ก  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงานวิจัย ประเภทงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

13. นางสาวอันธิกา          บุญเลิศ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี  เรื่อง พระบรมราโชวาท โดยใช ้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

14. นางสาวปาริจิตร         ไพเราะ การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R  
วิชาภาษาไทย5 ท23101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

15. นางสาวสุพัชชา          เครือฉิม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า โดยใช ้
แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

16. นางสาวอารียา           เสาะสุวรรณ การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าศัพท์ท้ายบทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 
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ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เป้าหมายตัวแปรตาม และนวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัยในชั้นเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม นวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัย เป้าหมาย 
ตัวแปรตาม 

รูปแบบงานวิจัย 

1. นางสาวอัญชสา     ยิ้มถนอม 
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย) 

การฝึกการอ่านท านอง
สรภัญญะ บทนมัสการ
มาตาปิตุคุณ และบท
นมัสการอาจาริยคุณ  
ก่อนเริ่มการเรียนในแต่ 
ละคาบเป็นเวลา 10 นาท ี

พัฒนาการการอ่าน
ท านองสรภัญญะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่4 

การฝึกการอ่านท านอง
สรภัญญะ ก่อนเริ่มการเรียน 
ในแต่ละคาบเป็นเวลา 10 นาท ี

P (Process) วิจัยหน้าเดียว 

2. นางสาวรัชพร        วิทยประพัฒน์ บทเรียนส าเร็จรูป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย เรื่อง 
การแต่งโคลงสี่สุภาพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4  

บทเรียนส าเร็จรูป K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

3. นางจันทร์เจ้า          เถียรทวี กระบวนการเรียนรู้แบบ
บันได 5 ขั้น (5SETPs) 
ร่วมกับสื่อประสม  

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน  

กระบวนการเรียนรู้แบบบันได 
5 ขั้น (5SETPs) ร่วมกับสื่อ
ประสม  

K (Knowledge), 
P (Process) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม นวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัย เป้าหมาย 
ตัวแปรตาม 

รูปแบบงานวิจัย 

4. นางทานตะวัน    ศิรินพ การสอนการเขียนสะกดค า ความสามารถใน 
การเขียนสะกดค า 

แบบฝึกการเขียนสะกดค า K (Knowledge) วิจัยฉบับย่อ 

5. นางศิริพร         มังกรแก้ว การใช้กิจกรรมบทบาท
สมมติในวรรณคด ีเรื่อง 
บทละครพูดค าฉันท์  
มัทนะพาธา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนว
การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
2. แบบทดสอบวัดการเขียน
สรุปความทั้งก่อนและหลังเรียน 
3. กิจกรรมบทบาทสมมติตาม
แนวการสอนภาษาแบบ 
องค์รวม 

K (Knowledge) วิจัยหน้าเดียว 

6. นายสมโภช       ไพศาลสมบัติรัตน์ 1. วิธีการสอนตามปกติ  
2. วิธีการประเมินที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 

1. พฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน 
2. ทักษะในด้านการอ่าน
และการพูด 
 
 
 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

K (Knowledge), 
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยฉบับย่อ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม นวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัย เป้าหมาย 
ตัวแปรตาม 

รูปแบบงานวิจัย 

7. นายอธิวัฒน์       เงินสมบัติ หนังสือส่งเสริมการอ่าน
หนังสือเรียนภาษาไทย  
ม.2 

1. คะแนนจาก
แบบฝึกหัด  
2. แบบฝึกหัด  
3. แบบประเมินหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านส าหรับ
นักเรียน 

1. หนังสือที่นักเรียนสนใจ  
2. แบบประ เมิ นผลหนั งสื อ
ส่งเสริมการอ่าน 

K (Knowledge), 
A (Attitude) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

8. นางสาวอมราภรณ์     ทิพชัย รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ต ามทฤษฎีหมวก  6 ใบ 
"Six Thinking Hats"  ผ่าน
วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  
ตอน   นา ร ายณ์ ป ร า บ 
นนทก    

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่ องรามเกียรติ์  ตอน
นารายณ์ปราบนนกทก           

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ตามทฤษฎีหมวก 6 ใบ  
"Six Thinking Hats"   
ผ่านวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  
ตอน  นารายณ์ปราบนนทก   

K (Knowledge), 
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยหน้าเดียว 

9. นางสาวปิยนันท ์       กุลมาตย์ การสอนโดยใช้แบบฝึก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย เรื่อง  
การแต่งค าประพันธ์
ประเภทกลอนสุภาพ 

1. แบบฝึกวิชาภาษาไทย  
เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ เรื่อง โคลงโลกนิติ
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1  

K (Knowledge) วิจัยฉบับย่อ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม นวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัย เป้าหมาย 
ตัวแปรตาม 

รูปแบบงานวิจัย 

2. แบบฝึกหัดในแต่ละแบบฝึก 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

10. นางสาวปัทมวรรณ     โชติกลาง แบบฝึกพัฒนาทักษะ 
เรื่อง ค าประสมและ 
ค าซ้อน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องเรื่องค าประสมและ
ค าซ้อน ของนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หลังใช้แบบฝึกพัฒนา
ทักษะ เรื่อง ค าประสม
และค าซ้อน 

แบบฝึกพัฒนาทักษะ K (Knowledge), 
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยฉบับย่อ 

11. นางสาวจุฑาทิพย์       และล้ าเลิศ การสอนโดยใช้ 
แบบฝึกทักษะ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย เรื่อง  
การแต่งค าประพันธ์
ประเภทกลอนสุภาพ 
 
 
 

1. แบบฝึกทักษะ 
2. แบบทดสอบ 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม นวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัย เป้าหมาย 
ตัวแปรตาม 

รูปแบบงานวิจัย 

12. นางสาวจีรวรรณ์        เข็มกลัด การเรียนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry Method 
: 5E)  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสามารถ 
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method : 5E)  

K (Knowledge), 
P (Process) 

วิจัยฉบับย่อ 

13. นางสาวอันธิกา          บุญเลิศ การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC 

1. ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวรรณคดีเรื่อง
พระบรมราโชวาท  
2. ความพึงพอใจต่อ 
การจัดการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค CIRC 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

14. นางสาวปาริจิตร         ไพเราะ การจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการเรียนรู้แบบ 
SQ4R 

ความสามารถในการอ่าน
จับใจความส าคัญ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3       

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
การอ่านจับใจความส าคัญด้วย
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค 
SQ4R  
2. แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่าน 
จับใจความส าคัญ ใช้ทดสอบ
ก่อนการจัดการ เรียนรู้  
(Pre-test) และหลังการจัด 

P (Process) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม นวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัย เป้าหมาย 
ตัวแปรตาม 

รูปแบบงานวิจัย 

การเรียนรู้ (Post-test) แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน  
20 ข้อ 

15. นางสาวสุพัชชา       เครือฉิม แบบฝึกทักษะกลอน
ดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องกลอนดอกสร้อย
ร าพึงในป่าช้าของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่๒/๑๑ หลังใช้ชุดแบบ
ฝึกทักษะเรื่องกลอน
ดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า 

แบบฝึกกลอนดอกสร้อยร าพึง
ในป่าช้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

K (Knowledge), 
P (Process) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

16. นางสาวอารียา         เสาะสุวรรณ แบบฝึกการเขียนสะกดค า ผลสัมฤทธิ์การเขียน
สะกดค า 

แบบทดสอบการเขียนสะกดค า P (Process) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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รายช่ือวิจัยในชั้นเรียนภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ประเภทงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

1. นางภวรัตน           ภัทรผลพูล  
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์) 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค32201 เรื่อง การแก้สมการ
และอสมการลอการิทึมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่จัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค Gi (Group Investigation) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

2. นายธราวุฒ           ภัทรผลพูล การสอนเสริมความรู้ เรื่อง การประยุกต์ของอนุพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่6 ที่สอบไม่ผ่านผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

3. นายอุดมชัย           วิไลเพชรรัตน ผลการใช้แบบฝึกทักษะเ พ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนัก เรี ยน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซตและตรรกศาสตร์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

4. นางสาวกนิษฐา       หลักดี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม  
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับการสืบค้นความรู้ จากสื่ อออนไลน์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

5. นางสุภิดา              วิไลลักษณ์ การพัฒนาการเรียนรู้ฐานสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.
รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค22101 เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ประเภทงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

6. นางสาวมนัสนันท์     พุ่มดียิ่ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยตน เอง  
เรื่อง จ านวนเต็ม ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

7. นางวันดี                แจ่มพินิจ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม เรื่อง ตรรกศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

8. นายภูธร                บ้านเนิน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์ เ พ่ิมเติม ค20203  
เรื่อง การประยุกต์สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้เกมสื่อกิจกรรมส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

9. นางสาวชลธิชา        อยู่ยง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเซต
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหากับการสอนปกติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

10. นายเจนณรงค์         อร่ามรัตนชัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่6/6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

11. นางกรรณิการ์         มนุญโย อัตราส่วนตรีโกณมิติที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

12. นายประกาศิต         บุญวงค์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง อัตราส่วน
ตรีโกณมิต ิ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

13. นางสาวหทัยรัตน์      ชมฤทธิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความคล้าย โดยวีดิทัศน์ทบทวน
บทเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ประเภทงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

14. นางพัชรี                อินทร์ช่วย การพัฒนาผลการเรียนรู้  เรื่ อง  ปริซึมและทรงกระบอกของนัก เรี ยน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/8 ด้วยโปรแกรม geogebra 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

15. นางสาวอ าภา          ศรีวงค์ราช การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 เรื่อง  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค32101  
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

16. นางสาวช่อทิพย์       สุวรรณรัตน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนสมาชิกของเซต
โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนนวมินทรา 
ชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

17. นางสาวทิพยรัตน์     ดุจดา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยวิธีการสอนด้วย
บอร์ดเกมและแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

18. นางสาวนฤมล         จิตติชัยโย ผลของการสอนซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/3 เรื่อง การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสอง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

 



15 
 

 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เป้าหมายตัวแปรตาม และนวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัยในชั้นเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม นวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัย เป้าหมาย 
ตัวแปรตาม 

รูปแบบงานวิจัย 

1. นางภวรัตน           ภัทรผลพูล 
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์) 

 

การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค Gi (Group 
Investigation) 

ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม ค32201 เรื่อง  
การแก้สมการและอสมการ
ลอการิทึม 

รูปแบบการสอนแบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค Gi (Group 
Investigation) 

K (Knowledge),  
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

2. นายธราวุฒ           ภัทรผลพูล แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ ผลการเรียนรู้ แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

3. นายอุดมชัย           วิไลเพชรรัตน แบบฝึกทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกทักษะ K (Knowledge),  
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยฉบับย่อ 

4. นางสาวกนิษฐา       หลักดี แบบฝึกเสริมทักษะและ 
การสืบค้นความรู้จากสื่อ
ออนไลน์ 
 

คะแนนของนักเรียนจากการ
ท าแบบฝึกทดสอบหลังเรียน 

แบบฝึกเสริมทักษะ K (Knowledge),  
P (Process) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม นวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัย เป้าหมาย 
ตัวแปรตาม 

รูปแบบงานวิจัย 

5. นางสุภิดา              วิไลลักษณ์ 1. แผนการสอน  
2. แบบฝึกทักษะ  
3. การตรวจแบบฝึกทักษะ 
4. แบบทดสอบก่อน –  
หลังเรียน" 

1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ค22101  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 

แบบฝึกทักษะ K (Knowledge), 
 P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

6. นางสาวมนัสนันท์     พุ่มดียิ่ง แบบฝึกทักษะด้วยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบ K (Knowledge) วิจัยฉบับย่อ 

7. นางวันดี                แจ่มพินิจ  การสอน เรื่อง ตรรกศาสตร์ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ตรรกศาสตร์ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4/4 

แบบฝึกทักษะ  
เรื่อง ตรรกศาสตร์ 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

8. นายภูธร                บ้านเนิน เกม สื่อกิจกรรม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกมสื่อกิจกรรม  K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

9. นางสาวชลธิชา        อยู่ยง วิธีการสอน ผลสัมฤทธิ์ แผนการจัดการเรียนรู้ 2 
รูปแบบ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

10. นายเจนณรงค์         อร่ามรัตนชัย การจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
อนุพันธ์ของฟังก์ชันของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6/6 

แบบฝึกทักษะ เรื่อง อนุพันธ์
ของฟังก์ชัน 

K (Knowledge),  
P (Process) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม นวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัย เป้าหมาย 
ตัวแปรตาม 

รูปแบบงานวิจัย 

11. นางกรรณิการ์         มนุญโย การจัดกิจกรรมโดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูปและ
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบ K (Knowledge),  
P (Process) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

12. นายประกาศิต         บุญวงค์ แบบฝึกทักษะ เรื่อง
อัตราส่วนตรีโกณมิติ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 

แบบฝึกทักษะอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 

K (Knowledge),  
P (Process) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

13. นางสาวหทัยรัตน์      ชมฤทธิ์ วีดีทัศน์ทบทวนบทเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วีดิทัศน์ K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

14. นางพัชรี                อินทร์ช่วย สื่อ การสอนด้วยโปรแกรม 
geogebra เรื่องปริซึมและ
ทรงกระบอก 

ผลการเรียนรู้และความ 
พึงพอใจของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8  
ต่อการเรียนเรื่องปริซึมและ
ทรงกระบอกด้วยโปรแกรม 
geogebra 

โปรแกรม Geogebra K (Knowledge),  
A (Attitude) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

15. นางสาวอ าภา          ศรีวงค์ราช 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. สื่อการสอนออนไลน์ 
เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น ผ่าน Youtube  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง 
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
โดยใช้รูปแบบจัดการเรียน 

โครงงานเป็นฐาน (Project 
Based Learning) 

K (Knowledge),  
P (Process) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม นวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัย เป้าหมาย 
ตัวแปรตาม 

รูปแบบงานวิจัย 

3. แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น เป็นแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้โดย 
สลับข้อ สลับตัวเลือก ซึ่ง
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือก
ค าตอบ 4 ตัวเลือก 
ก าหนดการให้ค่าคะแนนคือ
ท าถูกได้ 1 คะแนน ท าผิดได้ 
0 คะแนน จ านวน 20 ข้อ 

การสอนแบบโครงงานเป็น
ฐาน (Project Based 
Learning) 

16. นางสาวช่อทิพย์       สุวรรณรัตน์ แบบฝึกทักษะ เรื่อง จ านวน
สมาชิกของเซต 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่อง จ านวนสมาชิกของเซต 

แบบฝึกทักษะ เรื่อง จ านวน
สมาชิกของเซต 

K (Knowledge),  
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

17. นางสาวทิพยรัตน์     ดุจดา แบบฝึกทักษาคณิตศาสตร์
เรื่องจ านวนเต็ม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1/4 เรื่อง จ านวนเต็ม 

บอร์ดเกมและแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสต์เรื่องต านวนเต็ม 

K (Knowledge),  
P (Process) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม นวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัย เป้าหมาย 
ตัวแปรตาม 

รูปแบบงานวิจัย 

18. นางสาวนฤมล         จิตติชัยโย การสอนซ่อมเสริม เรื่อง 
การแยกตัวประกอบของ 
พหุนามดีกรีสองโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสอง 

แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
จ านวน 9 ชุด 

K (Knowledge),  
P (Process) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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รายช่ือวิจัยในชั้นเรียนภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

1. นางแสงอรุณ         สง่าชาติ  
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี) 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต 
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E -Book) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

2. นางสาวสุจิตรา       ศรีรอต การพัฒนาทักษะด้านการค านวณ รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 30103 เรื่อง 
การเคลื่ อนที่ แนวตรงและแนวดิ่ งด้ วย เทคนิค KWDL ของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8, 10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบการสอน 

เชิงปริมาณ 

3. นางณัฏฐ์ญภา         โพธิวัฒน์ธนัต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
เรื่อง สภาพละลายได้ของสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

4. นางอรวลัญช์          ผ่องบุรุษ การพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนตามแนวฐาน
สมรรถนะของ สสวท. ผ่านกระบวนการสอนรูปแบบ STEM ศึกษา เรื่อง สมดุลเคมี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

5. นายจิตรกร            รัตนพันธ์ การแก้ปัญหาด้านเนื้อหาไม่สอดคล้องกับเวลาเรียนโดยใช้สื่อบทเรียนส าเร็จรูป 
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรงรายวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม ว30201 ของนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

6. นางสาววันนา          กันหาพร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์โดยใช้ 
วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้นร่วมกับห้องเรียนกลับด้านส าหรับนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

7. นางสาววรรณภรณ์    ทองจันทร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยการสอนแบบซิปปา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

8. นายศุภกร               ผันผล การใช้สื่ อการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจ าลองสถานการณ์   
เรื่อง ความร้อนและแก๊สเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ 5 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

9. นางสาวภัณฑิลา        ลอยเมฆ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดคลื่น โดยใช้ชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการใช้สถานการณ์จ าลองบนคอมพิวเตอร์  PhET 
(Interactive Simulations) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

10. นางสาวชยากร         นรินทร์หงษ์ทอง การแก้ไขปัญหาการเรียนรายวิชาเคมี 5 (ว30225) ด้วยชุดกิจกรรมเคมีอินทรีย์  
เรื่อง Isomer ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท. 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบการสอน 

เชิงปริมาณ 

11. นางสาววราภรณ์       ชูบัณฑิต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 3 (ว30203) เรื่อง แสง โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ เรื่อง แสง ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่5/6 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

12. นายเอกชัย              อ่ าสิงห์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1/4 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป โรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

13. นางสาวอริสรา          อันละคร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6/6 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT 
(Teams-Games-Tournaments)  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

14. นางสาวทาริกา          บุญพรม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานมาใช้ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E 
เรื่อง สารบริสุทธิ์และสารผสม  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

15. นางสาวนรีรักษ์          ทองสะอาด การพัฒนาการสอนโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning) ในรายวิชาเคมี 1 
เรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

16. นางสาวจิรัชญา          สุขรัตนเจริญ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว23101  
เรื่อง พันธุกรรม โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

17. นางสาวเบญจวรรณ      ยืนยง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
ร่วมมือโดยเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

18. นางสาวภัทธรินทร์       นิลสระคู การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง พันธุกรรมกับสิ่งมีชีวิต 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

19. นายภควัชร               นาคขวัญ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาน่ารู้ เรื่อง เซลล์  โดยเทคนิค
แผนผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

งำนคอมพิวเตอร์ 
20. นางกรรณิการ์           ประเสริฐวุฒิกุล  

(หัวหน้างานคอมพิวเตอร์) 
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การออกแบบอัลกอริทึมโดยใช้รหัสจ าลอง 
(Pseudocode) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

21. นายรวิ                    แจ่มพินิจ  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวางแผนและด าเนินงานแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ห้อง 4  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  
พุทธมณฑล โดยการใช้เทคนิค Gantt Chart ใน Google Sheet 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

22. นายธนะกิจ               รุ่งโรจน์  การพัฒนาการเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เรื่องการสร้างชิ้นงาน  Portfolio  
เพ่ือน าเสนอยื่นคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย โดยการใช้การใช้ทฤษฎี 9 ช่องเป็นฐาน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  
พุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

23. นางสาวรัตนา             กาญจนสาลี  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ 
การออกแบบขั้นตอนหรือวิธีการแก้ปัญหาด้วย DRAW.IO 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

24. นายประเสริฐ             อภิวงค์  การส่งงานช้า/ไม่ส่งงานของนักเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชิงปริมาณ 
25. นายกฤติกร               ล้อจิตติกุล  การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชา 

วิทยาการค านวณ เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชิงปริมาณ 

26. นางวรัญธภรณ์           นลินวิชญ์โภคิน  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
วิชาวิทยาการค านวณ-ออกแบบเทคโนโลยี 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบการสอน 

เชิงคุณภาพ 

27. แอมจิรา                   จันทร์ลี้   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาการค านวณ–ออกแบบเทคโนโลยี 3   
เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่ม  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

28. นางสาวกุลจิรา            การนา   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม Adobe Photoshop ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2 โดยการใช้
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

29. นางสาวจารุวรรณ         โคตรเหง้า  การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชาวิทยาการค านวณ –ออกแบบเทคโนโลยี 2  
เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบการสอน 

เชิงคุณภาพ 
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ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เป้าหมายตัวแปรตาม และนวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัยในชั้นเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

1. นางแสงอรุณ         สง่าชาติ 
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี) 

วิธีการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E -Book) 

K (Knowledge), 
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

2. นางสาวสุจิตรา       ศรีรอต รูปแบบการจัดการเรียน 
การสอน เรื่อง การเคลื่อนที่
แนวตรงและ แนวดิ่ง ด้วย
เทคนิค KWDL 

ทักษะด้านการค านวณ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง
และแนวดิ่ง โดยใช้เทคนิค
การสอน KWDL   
2. สื่อการเรียนการสอนด้วย 
App Canva เรื่อง เทคนิค
การสอน KWDLและแบบฝึก 
3. แบบทดสอบเพ่ือวัดผล
ประเมินผลก่อนเรียนและ
หลังเรียน เรื่องการเคลื่อนที่
แนวตรง  

P (Process) วิจัยฉบับย่อ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

4. แบบวัดความพึงพอใจใน
การเรยีนเรื่องการเคลื่อนที่
แนวตรงโดยเทคนิค KWDL
ในรูปแบบ Google Forms 

3. นางณัฏฐ์ญภา         โพธิวัฒน์ธนัต แบบฝึกทักษะ เรื่อง สภาพ
ละลายได้ของสาร 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง สภาพละลายได้ของ
สารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

แบบฝึกทักษะ เรื่อง สภาพ
ละลายได้ของสาร 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

4. นางอรวลัญช์          ผ่องบุรุษ การสอนรูปแบบ  
STEM ศึกษา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. กระบวนการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
3. ทักษะกระบวนการคิด 
ขั้นสูง 

1. แผนการจัดการเรียนรู้  
2. แบบวัดความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา 

K (Knowledge), 
P (Process) 

วิจัยหน้าเดียว 

5. นายจิตรกร            รัตนพันธ์ การสอนโดยใช้สื่อบทเรียน
ส าเร็จรูป เรื่อง การเคลื่อนที่
แนวตรง 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 

สื่อส าเร็จรูปเรื่องการเคลื่อน K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

6. นางสาววันนา          กันหาพร การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
วัฏจักรการเรียนรู้แบบ  
7 ขั้นร่วมกับห้องเรียน 
กลับด้าน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ประเมินความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

แแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ  
7 ขั้นและวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

7. นางสาววรรณภรณ์    ทองจันทร์ การสอนโดยใช้วิธีการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
โดยการสอนแบบซิปปา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวทิยาศาสตร์ 

วิธีการสอนเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยการสอนแบบ
ซิปปา 

K (Knowledge), 
P (Process) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

8. นายศุภกร               ผันผล สื่อการสอนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนประเภทการจ าลอง
สถานการณ์ 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

9. นางสาวภัณฑิลา        ลอยเมฆ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
เรือ่ง การเกิดคลื่น ร่วมกับ
การใช้สถานการณ์จ าลอง
บนคอมพิวเตอร์ PhET 
(Interactive Simulations) 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิด
คลื่น 
 
 
 
 

ชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับการใช้
สถานการณ์จ าลองบน
คอมพิวเตอร์ PhET 
(Interactive Simulations) 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

10. นางสาวชยากร         นรินทร์หงษ์ทอง การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
เคมีอินทรีย์ เรื่อง Isomer 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง
สสวท. 

ผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 

ชุดกิจกรรมเคมีอินทรีย์  
เรื่อง Isomer 

K (Knowledge), 
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

11. นางสาววราภรณ์       ชูบัณฑิต แบบฝึกทักษะเรื่องแสง ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์ 3 (ว30203) 

แบบฝึกทักษะ เรื่อง แสง K (Knowledge) วิจัยหน้าเดียว 

12. นายเอกชัย              อ่ าสิงห์ บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง  
การสืบพันธุ์ของพืชดอก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 
เรื่อง การสืบพันธุ์ของ 
พืชดอก 

บทเรียนส าเร็จรูป K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

13. นางสาวอริสรา          อันละคร การจัดการเรียนรู้แบบ TGT ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
TGT 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

14. นางสาวทาริกา          บุญพรม การจัดการเรียนรู้แบบทีม
เป็นฐานมาใช้ร่วมกับ 
การสืบเสาะหาความรู้แบบ 
7E 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

15. นางสาวนรีรักษ์          ทองสะอาด รูปแบบการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน การ์ดเกม เรื่อง สมบัติของ
ธาตุตามตารางธาตุ 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

16. นางสาวจิรัชญา          สุขรัตนเจริญ การเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์  
รหัสวิชา ว23101  
เรื่อง พันธุกรรม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง พันธุกรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3/1 และ 3/4 

เอกสารประกอบการเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์  
รหัสวิชา ว23101  
เรื่อง พันธุกรรม 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

17. นางสาวเบญจวรรณ      ยืนยง การจัดการเรียนการรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือแบบ STAD 
(Student Teams 
Achievement Divisions) 
 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยาเรื่อง  
2. ทักษะการท างาน 
เป็นกลุ่ม 

เทคนิค STAD K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

18. นางสาวภัทธรินทร์       นิลสระคู ชุดกิจกรรมพัฒนา 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง
พันธุกรรมกับสิ่งมีชีวิต 

ชุดกิจกรรม เรื่อง พันธุกรรม
กับสิ่งมีชีวิต 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

19. นายภควัชร               นาคขวัญ การใช้เทคนิคแผนผัง 
มโนทัศน์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทคนิคแผนผังมโนทัศน์ K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

งำนคอมพิวเตอร์ 
20. นางกรรณิการ์            ประเสริฐวุฒิกุล   การสอน เรื่อง การออกแบบ

อัลกอริทึมโดยใช้รหัสจ าลอง 
(Pseudocode) 

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลัง
การใช้รหัสจ าลอง 
(Pseudocode)  
การออกแบบอัลกอริทึม 

1. แผนการจัดการเรียนรู้  
2. สื่อการเรียนรู้ เรื่อง 
การเขียนผังงานและ
อัลกอริทึม  
3. การออกแบบขั้นตอน 
การท างานโดยใช้รหัสจ าลอง 
4. แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์  
5. แบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

K (Knowledge), 
A (Attitude) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 



31 
 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

21. นายรวิ                    แจ่มพินิจ  วิธีการเรียนรู้ เรื่อง  
การวางแผนและด าเนินงาน
แก้ปัญหาของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  
โดยการใช้เทคนิค Gantt 
Chart ใน Google Sheet 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยี เรื่อง  
การวางแผนและด าเนินงาน
แก้ปัญหาของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  
โดยการใช้เทคนิค Gantt 
Chart ใน Google Sheet 

เทคนิค Gantt Chart  
ใน Google Sheet 

K (Knowledge), 
P (Process) 

วิจัยฉบับย่อ 

22. นายธนะกิจ               รุ่งโรจน์  Google Slide วิชาการผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง การสร้าง
ชิ้นงาน Portfolio เพ่ือ
น าเสนอยื่นคัดเลือกเข้า
มหาวิทยาลัย โดยการใช้ 
การใช้ทฤษฎี 9 ช่อง 
เป็นฐาน 

นักเรียนมีเจตคติที่ดี  
มีความสนุกสนาน สามารถ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน ผลงาน 
ได้น่าสนใจ สวยงาม 

Google Slide วิชาการผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง การสร้าง
ชิ้นงาน Portfolio เพ่ือ
น าเสนอยื่นคัดเลือกเข้า
มหาวิทยาลัย โดยการใช้ 
การใช้ทฤษฎี 9 ช่องเป็นฐาน 
 
 
 
 

A (Attitude) วิจัยหน้าเดียว 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

23. นางสาวรัตนา             กาญจนสาลี  ชุดฝึกทักษะการออกแบบ 
ขั้นตอนหรือวิธีการแก้ปัญหา 
ด้วย DRAW.IO 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาออกแบบ
เทคโนโลยีของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
2. ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการใช้ชุดฝึก
ทักษะประกอบการเรียน 
รายวิชาออกแบบเทคโนโลยี 

ชุดฝึกทักษะการออกแบบ 
ขั้นตอนหรือวิธีการแก้ปัญหา 
ด้วย DRAW.IO 

K (Knowledge), 
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

24. นายประเสริฐ             อภิวงค์  ข้อสอบถาม จ านวนนักเรียนที่ตอบ 
ในแต่ละข้อ 

- A (Attitude) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

25. นายกฤติกร               ล้อจิตติกุล  การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ 
 
 

ความสามารถใน 
การแก้ปัญหา 

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ P (Process) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

26. นางวรัญธภรณ์           นลินวิชญ์โภคิน  การเรียนรู้วิชาวิทยาการ
ค านวณ-ออกแบบเทคโนโลยี
1 โดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม 

ความคิดสร้างสรรค์ และ  
ผลสรุปความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

- P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

27. แอมจิรา                  จันทร์ลี้   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่3/10 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาการค านวณ 
–ออกแบบเทคโนโลยี 3 

การจัดการเรียนการสอน
ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

28. นางสาวกุลจิรา           การนา   การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

แบบส ารวจความพึงพอใจ
ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. แบบให้คะแนนการปฏิบัติ
กิจกรรมสร้างชิ้นงานใน
ห้องเรียน  
2. แบบประเมินความพึง
พอใจในการจัดการเรียน 
การสอนของครูผู้สอน   
3. แบบฟอร์มการให้คะแนน
กิจกรรมภาระงานใน 
ชั้นเรียน 
 
 

A (Attitude) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

29. จารุวรรณ                 โคตรเหง้า  บทเรียน E-Learning 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ความพ่ึงพอใจ 

E-Learning A (Attitude) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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รายช่ือวิจัยในชั้นเรียนภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

1. นายกฤศณัฎฐ์            คล้ายข า  
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้
รายวิชา ส32101 ภูมิศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 

วิจัยทดลอง/ 
รูปแบบการสอน 

เชิงปริมาณ 

2. นางสาวนิติยา            ภักดีบุร ี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรี ยน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

3. นางวันเพ็ญ               มีค าแสน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 รายวิชาเรื่องส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

4. นางนงนุช                ลิ่วพันธ์พงศ์ การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบ 4MAT 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

5. นางไพพร                 ดีบาง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 3 เรื่อง ทวีปยุโรป 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

6. นายพุทธัย                เพ่ือรอดวงษ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

7. นางสาวเพ็ชรชมพู        พิชญ์พันธ์เดชา ผลของการใช้ผังมนโนทัศน์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาภูมิศาสตร์ ส32101 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

8. นางสาวประภารัตน์      อรุณภู่ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 1 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียนรูปแบบสื่อผสม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

9. นายพงศกร               จิรยั่งยืนยง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากลและเจตคติ
ต่อวิชาประวัติศาสตร์สากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้
แบบบรรยาย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

10. นางขนิษฐา               ตันกูล การใช้รูปแบบการสอน Active Learning เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาสังคมศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

11. นางสาวสุภกฤตา         หงษ์ทอง การแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา  เศรษฐศาสตร์   
เรื่อง กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD : 
Student Teams Achievement Division) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

12. นายณัฐวุฒิ               ปั้นเหน่งเพชร การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียนด้วยวิธีการแจ้งคะแนนแบบ 
Real time ด้วย Application Google Sheets 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชิงปริมาณ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

13. นางกรัณฑา              สุธาทรัพย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  5 ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดนใช้สื่อเสมือนจริง (AR) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

14. นางสาวปริมประภา      แสนท้าว การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
7 ขั้น (7E) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

15. นายศุภกฤตย์            อุ่นแอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 
โดยการใช้รูปแบบการสอน CIPPA  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบการสอน 

เชิงปริมาณ 

16. นายนสิทธิ์                ใหญยิ่ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน เรื่อง อารยธรรมของทวีปต่าง ๆ ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 
(JIGSAW) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

17. นางสาวเพียงพร          โปทอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative 
Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/10  โรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

18. นางกนกวลัย             สร้อยศักดิ์ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือรูปแบบสืบสวนสอบสวน  
ร่ ว มกั บแผนผั ง คว ามคิ ด  เ รื่ อ ง  กฎหมายแ พ่ ง   ของนั ก เ รี ยน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบการสอน 

เชิงคุณภาพ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

19. นายอนุชิต                บูรณพันธ์ ผลการพัฒนาพฤติกรรมการทีส่วนร่วมโดยใช้การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบกิจกรรมบทบาทสมมติในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  3/1 โ รง เรี ยนนวมินทราชินูทิศ  สตรี วิทยา  
พุทธมณฑล 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชิงคุณภาพ 

20. นางสาวธิติมาศ           สุขประเสริฐชัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
เทคนิคของแผนผังกราฟิก(Mind Mapping) เรื่อง การแบ่งลักษณะ 
ภูมิประเทศทวีปเอเชียของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

21. นางสาวณภัทร์ตะวัน     อภัยภักด ี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โดยใช้สื่ออินโฟกราฟฟิก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

22. นายคมสัน                เนียมราช การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทวีปแอฟริกา  

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบการสอน 

เชิงปริมาณ 
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ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เป้าหมายตัวแปรตาม และนวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัยในชั้นเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

1. นายกฤศณัฎฐ์            คล้ายข า  
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่5/10 

กระบวนการวิจัย  
4 ขั้นตอน 

การจัดกระบวนการเรียนรู้
บูรณาการกระบวนการวิจัย  
4 ขั้น  

P (Process) วิจัยเต็มรูปแบบ  
(5 บท) 

2. นางสาวนิติยา            ภักดีบุร ี แบบฝึกทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภูมิศาสตร์ 

แบบฝึกทักษะ K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ  
(5 บท) 

3. นางวันเพ็ญ               มีค าแสน การจัดการเรียน 
การสอนแบบร่วมมือ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน  
2. ความสามารถใน 
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
3. ความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดการเรียน 
การสอนแบบร่วมมือ 
 
 

1. แผนการจัดการเรียนรู้  
เรื่อง เหตุการณ์ส าคัญ  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
3. แบบประเมินการน าเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียนของ
นักเรียน 

K (Knowledge), 
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยเต็มรูปแบบ  
(5 บท) 



41 
 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

4. นางนงนุช                ลิ่วพันธ์พงศ์ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4MAT 

ผลการเรียนรู้  
เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีป
ออสเตรเลียและ 
โอเชียเนีย 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบ 4MAT 

K (Knowledge) วิจัยหน้าเดียว 

5. นางไพพร                 ดีบาง ชุดแบบฝึกทบทวน
ความรู้ เรื่อง ทวีปยุโรป 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ทวีปยุโรป 

ชุดแบบฝึกทบทวนความรู้ K (Knowledge) วิจัยฉบับย่อ 

6. นายพุทธัย                เพ่ือรอดวงษ์ การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/12 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ  
(5 บท) 

7. นางสาวเพ็ชรชมพู      พิชญ์พันธ์เดชา การใช้ผังมนโนทัศน์ใน
การจัดการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผังมโนทัศน์ K (Knowledge), 
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยเต็มรูปแบบ  
(5 บท) 

8. นางสาวประภารัตน์      อรุณภู่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะทาง 
การเรียนรูปแบบ
สื่อผสม  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกทักษะทางการเรียน
รูปแบบสื่อผสม 

K (Knowledge) วิจัยหน้าเดียว 

9. นายพงศกร               จิรยั่งยืนยง การสอนโดยใช้หนังสือ
เสริมประสบการณ์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ K (Knowledge), 
A (Attitude) 

วิจัยฉบับย่อ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

10. นางขนิษฐา               ตันกูล รูปแบบการสอน 
Active Learning 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/10 

แบบทดสอบก่อนและ 
หลังเรียน 

K (Knowledge), 
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยเต็มรูปแบบ  
(5 บท) 

11. นางสาวสุภกฤตา         หงษ์ทอง การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกัน เทคนิคกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD : 
Student Teams 
Achievement 
Division) เรื่อง “กลไก
ราคาในระบบ
เศรษฐกิจ”   

1. ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน เรื่อง “กลไก
ราคาในระบบ
เศรษฐกิจ” ของ
นักเรียนมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 
2. ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดย
การใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันเทคนิค
กลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD : 
Student Teams 
Achievement 
Division) 

การจัดการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือกันเทคนิคกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD : Student 
Teams Achievement 
Division) 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ  
(5 บท) 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

12. นายณัฐวุฒิ               ปั้นเหน่งเพชร การแจ้งคะแนนแบบ 
Real time ด้วย 
Application Google 
Sheets 

พฤติกรรมการส่งงาน
ของนักเรียน 

 Application Google 
Sheets 

A (Attitude) วิจัยหน้าเดียว 

13. นางกรัณฑา              สุธาทรัพย์ การจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้สื่อ
เสมือนจริง (AR) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3/12 

สื่อเสมือนจริง (AR) K (Knowledge) วิจัยหน้าเดียว 

14. นางสาวปริมประภา      แสนท้าว การจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
(7E) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาประวัติศาสตร์ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ  
(5 บท) 

15. นายศุภกฤตย์            อุ่นแอ การจัดการเรียนรู้โดย
รูปแบบซิปปา 

ผลการเรียนรู้เรื่อง
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

1) แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ พลเมืองดีใน
วิถีประชาธิปไตย 2) แบบฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และ 3) 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ  
(5 บท) 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

16. นายนสิทธิ์                ใหญยิ่ง รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคจิ๊กซอว์ 
(JIGSAW) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทากงารเรียน 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ  
(5 บท) 

17. นางสาวเพียงพร          โปทอง การใช้ทักษะ
กระบวนการกลุ่ม 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
Learning) วิชา 
ศีลธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

1. ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนรู้วิชาศีลธรรม 
จริยธรรม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
2. ความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้
ทักษะกระบวนการกลุ่ม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
Learning)  

1. แผนการจัดการ เรียนรู้โดย
ใช้ชุดการเรียนประกอบ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา 
3. แบบประเมินทักษะ
กระบวนการกลุ่ม 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

K (Knowledge), 
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยฉบับย่อ 

18. นางกนกวลัย             สร้อยศักดิ์ กิจกรรมรูปแบบ 
การสอน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์  
แบบประเมินความพึงพอใจ 

K (Knowledge), 
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยเต็มรูปแบบ  
(5 บท) 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

19. นายอนุชิต                บูรณพันธ์ การเรียนรายวิชา
เศรษฐศาสตร์ เรื่อง 
ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 
จัดการเรียนการสอน
โดยใช้กิจกรรมบทบาท
สมมติ 

1. พฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของนักเรียนใน 
การเรียนรายวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
2. ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อ 
การจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้กิจกรรม
บทบาทสมมติ 

กิจกรรมบทบาทสมมติ A (Attitude) วิจัยเต็มรูปแบบ  
(5 บท) 

20. นางสาวธิติมาศ         สุขประเสริฐชัย เทคนิคของแผนผัง
กราฟิก(Mind 
Mapping)  

ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนรู้ 

เทคนิคของแผนผังกราฟิก
(Mind Mapping)  

K (Knowledge) วิจัยหน้าเดียว 

21. นางสาวณภัทร์ตะวัน    อภัยภักด ี การได้รับการสอนโดย
ใช้สื่ออินโฟกราฟฟิก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม เรื่อง  
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

สื่ออินโฟกราฟฟิก K (Knowledge) วิจัยฉบับย่อ 

22. นายคมสัน                เนียมราช การสอนโดยใช้เทคนิค
ผังกราฟิก 

ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 

เเผนการสอนที่ใช้วิธีสอนโดย
ใช้เทคนิคผังกราฟิก 

P (Process) วิจัยเต็มรูปแบบ  
(5 บท) 
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รายช่ือวิจัยในชั้นเรียนภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

1. นายจิรภัทร         อ าไพเมือง  
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศกึษา 
และพลศึกษา)  

การพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัวกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบการสอน 

เชิงคุณภาพ 

2. นางสาวชุลีพร       เนืองศรี เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา  เรื่อง การป้องกัน 
การตั้งครรภ์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบผสมผสานของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีกรศึกษา 2565 โรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

3. นางสาวฌุมพรี      โพธิ์เจริญรักษ์ การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ทักษะยิมนาสติกเพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษาเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2                    

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

4. นายอภิวัฒน์        ศรีวงษส์า การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่6  
ปีการศึกษา 2565 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบการสอน 

เชิงปริมาณ 

5. นางสาววริศรา      สุขขัมภ์ การพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวด้วยตารางเก้า
ช่องที่มีผลต่อการเรียนรายวิชาพลศึกษา 3 (กรีฑา) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบการสอน 

เชิงปริมาณ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

6. นางสาวณัฐนันท์    แช่มเพ็ชร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาโดยใช้วิธีการเรียนการสอน
แบบเน้นทักษะกระบวนการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 เรื่องอิทธิพลของสื่อ
โฆษณาต่อวัยรุ่น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

7. นายสิทธิชัย         กันยะ ผลของกสรจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ตารางเก้าช่องที่มีผลต่อ 
การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานในการเรียนวิชาแฮนด์บอลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบการสอน 

เชิงคุณภาพ 

8. นางสาวนิรมล      บุญเคล้า การแก้ปัญหาการเล่นลูกสองมือล่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ด้วยนวัตกรรมปลอก
แขนฃ่วยอันเดอร์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

9. นายจักรชัย         ยอดหมวก 
(ครูอัตราจ้าง) 

แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา  (ยูโด) โดยใช้กิจกรรมศิลปะ 
การต่อสู้ป้องกันตัวในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบการสอน 

เชิงปริมาณ 
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ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เป้าหมายตัวแปรตาม และนวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัยในชั้นเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

1. นายจิรภัทร         อ าไพเมือง  
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศกึษา 
และพลศึกษา) 

โปรแกรมการยืดเหยียด
กล้ามเนื้อ 

ความอ่อนตัวที่ดีข้ึน  sit and reach P (Process) วิจัยฉบับย่อ 

2. นางสาวชุลีพร       เนืองศรี การเรียนวิชาสุขศึกษา  
เรื่อง การป้องกัน 
การตั้งครรภ์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสุขศึกษา เรื่อง  
การป้องกันการตั้งครรภ์ 

เทคนิคการสอนแบบผสมผสาน  K (Knowledge) วิจัยฉบับย่อ 

3. นางสาวฌุมพรี      โพธิ์เจริญรักษ์ แบบทดสอบทักษะ
ยิมนาสติก 

กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดผลและประเมินผล
ทางพลศึกษาเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมาย  

แบบทดสอบทักษะยิมนาสติก K (Knowledge) วิจัยฉบับย่อ 

4. นายอภิวัฒน์        ศรีวงษส์า สมรรถภาพ ผลการทดสอบสมรรถภาพ เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทาง
กายของนักเรียน 5 รายการ 
 
 

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ  
(5 บท) 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

5. นางสาววริศรา      สุขขัมภ์ กิจกรรมแบบฝึกทักษะ 
การเคลื่อนไหวด้วยตาราง
เก้าช่อง 

พัฒนาการทางด้านความ
คล่องว่องไวในการเรียน
รายวิชาพลศึกษา 3 
(กรีฑา) 

โปรเเกรมการฝึกด้วยตาราง 
เก้าช่อง 

P (Process) วิจัยฉบับย่อ 

6. นางสาวณัฐนันท์    แช่มเพ็ชร การเรียนการสอนแบบเน้น
ทักษะกระบวนการ  

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีข้ึนและ 
มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

การสอนที่เน้นทักษะ
กระบวนการ (teaching 
process)   

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ  
(5 บท) 

7. นายสิทธิชัย         กันยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 

ผลของการจัดการเรียนรู้
พลศึกษา 

สื่อการเรียนรู้ P (Process) วิจัยเต็มรูปแบบ  
(5 บท) 

8. นางสาวนิรมล       บุญเคล้า นวัตกรรมปลอกแขนช่วย
อันเดอร์ 

ทักษะในการเล่นลูก 
สองมือล่าง 

ปลอกแขนช่วยอันเดอร์ K (Knowledge),  
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยเต็มรูปแบบ  
(5 บท) 

9. นายจักรชัย          ยอดหมวก 
(ครูอัตราจ้าง) 

การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพ
และปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษา (ยูโด) 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
ผลปรากฏว่า การจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาด้วยกีฬา
ยูโดประกอบด้วย 3 ด้าน 

- A (Attitude) วิจัยหน้าเดียว 
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รายช่ือวิจัยในชั้นเรียนภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 
ล ำดับ 

ที ่
ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

1. นางสาวกรกช              นวพงศ์ธนานนท์ 
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ) 

การพัฒนาทักษะการปฏิบัติท่าร าเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

2. นายจุมพล                  ปัญจะ   รายงานการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การฝึกปฏิบัติทักษะ
เบื้องต้นการตีฆ้องวงใหญ่ รายวิชาดนตรี 3 ศ23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

3. นายอัครัช                  บุญแท้ การศึ กษาและส่ ง เสริ มความสามารถทางการ เ รี ยนรายวิ ชาดนตรี 
เรื่อง การอ่านโน้ตดนตรีสากลของนักเรียระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 โดยใช้ 
แบบฝึก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

4. นางสาวนฤมล              ไชยวุฒิ การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติท่าร าร าวงมาตรฐาน  เพลง ดวงจันทร์
ขวัญฟ้า ในรูปแบบการร าคู่ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6/1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

5. นางสาวสวรรยา            เต็งสุวรรณ์ การส่งเสริมศักยภาพของผู้ เรียนที่ เรียนในรายวิชาทัศนศิลป์2 ศ22103 
เรื่อง ภาพวาดทิวทัศน์ย้อนแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

6. นางสาววนัชพร             กุลเสน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานลายเส้นสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี     วงษ์ตระกูล การพัฒนาทักษะด้านการอ่านโน้ตเพ่ือน ามาใช้ในการฝึกขับร้องเพลงในรายวิชา 
ดนตรี1 ศ21101 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่1  
ปีการศึกษา 2565 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

8. นางสาวกมลา                กัลยาณพงศ์ การพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
รายวิชาปฏิบัติศิลป์ ศ20201 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

9. นายอิศรา                     แซ่เอา 
(ครูอัตราจ้าง) 

การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์โดยใช้สื่อสไลด์และปริศนา
ค าทายนาฏศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบ Constructionism ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 
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ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เป้าหมายตัวแปรตาม และนวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัยในชั้นเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบ
งำนวิจัย 

1. นางสาวกรกช              นวพงศ์ธนานนท์ 
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ) 

กิจกรรมกลุ่ม ทักษะการปฏิบัติท่าร า - P (Process) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

2. นายจุมพล                  ปัญจะ   บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง การฝึก
ปฏิบัติทักษะเบื้องต้น 
การตีฆ้องวงใหญ่ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนด้านดนตรีไทย  
เรื่อง การฝึกปฏิบัติ
ทักษะเบื้องต้น การตี
ฆ้องวงใหญ่ 
2. ทักษะการใช้เครื่อง
ดนตรีไทย การตีฆ้อง 
วงใหญ่ 
 
 
 

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย P (Process) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบ
งำนวิจัย 

3. ความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่อง การฝึกปฏิบัติ
ทักษะเบื้องต้นการตีฆ้อง
วงใหญ่ 

3. นายอัครัช                  บุญแท้ แบบฝึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ที ่6/9 

แบบฝึกการอ่านโน้ตดนตรีสากล K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

4. นางสาวนฤมล              ไชยวุฒิ การพัฒนาความสามารถ
ในการร าวงมาตรฐาน 
เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 
ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
สามารถร าวงมาตรฐาน 
เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า
ได้อย่างถูกต้องตามฉบับ
กรมศิลปากร 

คลิปวิดีโอเพลง ดวงจันทร์ขวัญฟ้า P (Process) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

5. นางสาวสวรรยา            เต็งสุวรรณ์ แบบฝึกทักษะปฏิบัติ 
การวาดภาพทิวทัศน์ 
ย้อนแสง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาทัศนศิลป์ 2  
ศ22103 เรื่อง ภาพ
ทิวทัศน์ย้อนแสง 

แบบฝึกทักษะปฏิบัติการวาดภาพ
ย้อนแสง 

K (Knowledge), 
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบ
งำนวิจัย 

6. นางสาววนัชพร             กุลเสน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง งานลายเส้น
สร้างสรรค ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
เรื่อง งานลายเส้น  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่มีต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้  
เรื่อง งานลายเส้น  

K (Knowledge) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี     วงษ์ตระกูล 1. วิธีการสอนตามปกติ
และแบบออนไลน์ 
2. วิธีการประเมินที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. พฤติกรรมการเรียนรู้ 
2. ทักษะในด้าน 
การเขียน อ่านโน้ตสากล
และการขับร้อง 

1. แบบบันทึกประจ าสัปดาห์ 
2. แบบทดสอบ 
3. แบบฝึกการอ่านโน้ต 

K (Knowledge), 
P (Process) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

8. นางสาวกมลา                กัลยาณพงศ์ แบบฝึกทักษะ  
เรื่อง ทัศนธาตุและ
หลักการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ 

ทักษะของนักเรียน 
หลังการใช้แบบฝึกทักษะ
เรื่อง ทัศนธาตุและ
หลักการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ 
 
 
 

แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทัศนธาตุและ
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

P (Process) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบ
งำนวิจัย 

9. นายอิศรา                     แซ่เอา 
(ครูอัตราจ้าง) 

สื่อสไลด์และปริศนา 
ค าทายประกอบการเรียน
การสอนนาฏศิลป์และ 
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ 
Constructionism 

นักเรียนมีทักษะ 
การสร้างสรรค์ผลงาน
การแสดงนาฏศิลป์ด้วย
ตนเอง 

สื่อสไลด์และปริศนาค าทาย P (Process) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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รายช่ือวิจัยในชั้นเรียนภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

1. นางสาวธัญดา      ไตรวนาธรรม  
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 

การใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวกเพ่ือแก้ปัญหานักเรียนไม่มีวัสดุอุปกรณ์ 
ในการปฏิบัติงานรายวิชางานประดิษฐ์  รหัสวิชา ง20227 ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชิงคุณภาพ 

2. นางมาลี             เอ่ียมพริ้ง การศึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชิงปริมาณ 

3. นางฐานิต           สุขสนาน การพัฒนาผลการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาห้องสมุด
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการ
กลุ่มเป็นฐาน  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

4. นางธานี             รัตนพันธ์ การพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการเย็บผ้าด้วยมือโดยใช้โครงตาข่ายเป็นสื่อ 
การสอนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ Demonstration  

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบการสอน 

เชิงคุณภาพ 

5. นางสาวสุกัญญา    ไวยรัตนา การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชางานประดิษฐ์   
ง20227 โดยใช้กระบวนการการท างานของนักเรียนชั้น ม.1/9  

เจตคติ/ความพึงพอใจ เชิงปริมาณ 

6. นางสาววิยะดา      ธรรมจิตต์ การศึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชิงปริมาณ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

7. นายอภิรักษ์         กุลชุตินธร การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่4/11 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบการสอน 

เชิงคุณภาพ 

8. นายนคนิทร์         สุเพ็งค า การพัฒนาทักษะการใช้เลื่อยองศาของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 
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ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เป้าหมายตัวแปรตาม และนวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัยในชั้นเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

1. นางสาวธัญดา      ไตรวนาธรรม 
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 

การใช้เทคนิคเสริมแรง
ทางบวก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชางานประดิษฐ์ 

เทคนิคเสริมแรงทางบวก A (Attitude) วิจัยฉบับย่อ 

2. นางมาลี             เอ่ียมพริ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1/6 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 

พฤติกรรมด้านความมีวินัย
และความรับผิดชอบในตนเอง 

แบบสอบถาม A (Attitude) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

3. นางฐานิต           สุขสนาน วิธีการเรียนการสอนโดยวิธี
กระบวนการมีส่วนร่วมใน 
ชั้นเรียน ซึ่งเน้นการฝึก
ปฏิบัติด้วยกระบวนการกลุ่ม
และใบงานประกอบ 
การเรียนรู้ในชั้นเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาห้องสมุดเพ่ือ 
การเรียนรู้โดยเฉลี่ยร้อยละ 
80 ของจ านวนนักเรียนใน 
ชั้นเรียนมีระดับคะแนน 
สูงกว่า 3 

การฝึกปฏิบัติด้วยกระบวนการ
กลุ่มและใบงานประกอบ 
การเรียนรู้ในชั้นเรียน 

K (Knowledge), 
P (Process),  
A (Attitude) 

วิจัยฉบับย่อ 

4. นางธานี             รัตนพันธ์ การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning และ 
Demonstration  

ทักษะการเย็บผ้าด้วยมือของ
ผู้เรียน 

แบบประเมินการใช้สื่อการเรียนรู้ P (Process) วิจัยหน้าเดียว 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย  ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

5. นางสาวสุกัญญา    ไวยรัตนา การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนโดยใช้กระบวนการ
ท างาน รายวิชางานประดิษฐ์ 
ง20227 

ความพึงพอใจต่อการจัด 
การเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการท างาน รายวิชา
งานประดิษฐ์ ง20227 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการท างาน รายวิชา 
งานประดิษฐ์ ง20227 

A (Attitude) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

6. นางสาววิยะดา      ธรรมจิตต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที3่/6 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 

พฤติกรรมด้านความมีวินัย
และความรับผิดชอบในตนเอง 

แบบสอบถาม A (Attitude) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

7. นายอภิรักษ์         กุลชุตินธร กิจกรรมแบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นกลุ่ม (Group 
Investigation Method) 

ทักษะการใช้เครื่องมือ 
ช่างไฟฟ้า 

1. เครื่องมือช่างไฟฟ้า  
2. ชุดฝึกระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
และกระแสตรง  
3. ใบงาน/ใบความรู้  
4. แบบประเมินการปฏิบัติงาน  

P (Process) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

8. นายนคนิทร์         สุเพ็งค า แบบฝึกเสริมทักษะ ทักษะการใช้เลื่อยองศาของ
นักเรียน 

แบบฝึกเสริมทักษะการตัดไม้ด้วย
เลื่อยองศา การตัดไม้ 10 รูปแบบ 

P (Process) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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รายช่ือวิจัยในชั้นเรียนภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

1. นางสาวมนัญญา      รมัยธิติมา  
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ) 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนไวยากรณ์  เรื่อง Present Simple 
Tense  VS Present Continuous แ ล ะ  Future Form: Future Simple, 
Future Continuous และ Be going to โดยใช้เทคนิคการสอนแบบอุปนัยและ 
นิรนัย ( Inductive and Deductive Method) ในรายวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

2. นางสาววัชร ี           แก้วนิยม การศึกษาสภาพปัญหาการท่องค าศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที1่/10 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

3. นางเต็มดวง            ชาญฤทธิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การใช้โครงสร้างไวยากรณ์ เรื่อง Present Simple VS 
Present Continuous โดยใช้แบบฝึก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

4. นางประภาภรณ์       หอมจันทน์ การพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ PANPRAMA 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

5. นางสาวชาคริยา       ธีรสุนทรวัฒน์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ไวยากรณ์จีน เรื่อง การซ้ า ค ากริยา (重叠动词) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน  
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

6. นายสุประจักษ์        บัวพิมพ์ การแก้ไขปัญหาการจดจ าค าคุณศัพท์พ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 
7. นางสาวตองเตย       คลังเพ็ชร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอน

แบบ PPP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

8. นางสาวทิพรัตน์       จวนกระจ่าง การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  เรื่ อง Past simple ตามแนวคิดทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ส าหรับรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

9. นางสาวอรีนา          ศรียา การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โดยใช้
กิจกรรมบทบาทสมมต ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

10. นายสรวิศ              เร้าอนุรักษ์ การสอน เรื่อง ไวยากรณ์ กริยา+了+เวลา+กรรม โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT รายวิชา จ33216 ภาษาจีนเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10   
ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  
พุทธมณฑล 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบการสอน 

เชิงปริมาณ 

11. นายฐกร                เจษฎาภัทรกุล การปรับปรุงการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษจากแบบฝึกการอ่านออกเสียง 
จากหนังสือเรียน New World 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนนวมินทรา 
ชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

12. นางสาวปิยฉัตร        อ่อนค าตา การพัฒนาชุดกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  เรื่อง About me  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชิงปริมาณ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

13. นางสาวธัญชนก        ทองศิริอุบล การใช้สื่อของจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนนวมินทรา 
ชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบการสอน 

เชิงคุณภาพ 

14. นางสาวจิตรลดา        เจ็กเผือกหอม การพัฒนาทักษะการเขียนประโยค Present perfect tense โดยใช้แบบฝึก
ทักษะส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

15. นางสาวปิยธิดา          เถินบุรินทร์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โดยใช้เกมประกอบการสอน Baamboozle Game 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

16. นางสาวดาราวรรณ     โคตรพัฒน์ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่านจับใจความส าคัญกับบทความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 1/9 1/12 และ 1/13 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

17. นางสาวอ าภาสินี        รัตนวนั การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้เทคนิค 
SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

18. นางสาวเบญจมาศ      พิมพ์สมาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบ 
การเรียนการสอน เรื่ อง  Present Simple Tense หน่วยการเรียนรู้ที่  5  
She lives in Washington ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/3 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงปริมาณ 

19. นายเทิดเกียรติ          เสมาทอง การพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาเกาหลีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2/11 รายวิชารู้จักภาษาเกาหลี ก22201 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

20. นางวราลักษณ์          เก่งเขตรกิจ การพัฒนาการออกเสียง -ed หลังค ากริยาช่องที่ 2 และ 3 โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะการออกเสียงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

วิจัยทดลอง 
/รูปแบบการสอน 

เชิงคุณภาพ 
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ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เป้าหมายตัวแปรตาม และนวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัยในชั้นเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบ
งำนวิจัย 

1. นางสาวมนัญญา      รมัยธิติมา  
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ) 

การสอนไวยากรณ์แบบ
นิรนัย (Deductive 
Method) และอุปนัย 
(Inductive Method) 

คะแนนสอบ เรื่อง 
Present Simple VS 
Present Continuous 
คะแนนสอบ เรื่อง 
Future Form   

1. แบบทดสอบไวยากร์ เรื่อง Present 
Simple VS Present Continuous 
2. แบบทดสอบไวยากร์ เรื่อง Future 
Form   
3. วีดีทัศน์สอนไวยากรณ์ เรื่อง Present 
Simple VS Present Continuous จาก 
Youtube 
4. Future Form Table: Usage and 
Example sentence  
5. แผนผังสรุป Present Simple VS 
Present Continuous โดยนกัเรียน 
6. ใบความรู้ เรื่อง Future Form   
7. แบบฝึกหัด เรื่อง Present Simple VS 
Present Continuous  และ Future 
Form   

K 
(Knowledge) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบ
งำนวิจัย 

8. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 และ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 

2. นางสาววัชร ี           แก้วนิยม แบบฝึกการท่องค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที1่/10 

ความสามารถใน 
การท่องค าศัพท์ 

แบบฝึก K 
(Knowledge) 

วิจัยฉบับย่อ 

3. นางเต็มดวง            ชาญฤทธิ์ แบบฝึก เรื่อง การใช้ 
Present Simple VS 
Present Continuous 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการใช้แบบฝึก 
เรื่อง การใช้ Present 
Simple VS Present 
Continuous 

แบบฝึก เรื่อง การใช้ Present Simple 
VS Present Continuous 

K 
(Knowledge) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

4. นางประภาภรณ์      หอมจันทน์ เทคนิคการสอนอ่าน 
แบบ PANORAMA 

ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การจับใจความ 

บทอ่านและข้อค าถาม K 
(Knowledge) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

5. นางสาวชาคริยา      ธีรสุนทรวัฒน์ รูปแบบการจัด 
การเรียนรู้แบบเน้น 
ภาระงาน 
 

ผลสัมฤทธิ์ แผนการจัดการเรียนรู้ K 
(Knowledge) 

วิจัยฉบับย่อ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบ
งำนวิจัย 

6. นายสุประจักษ์        บัวพิมพ์ แนวทางแก้ไขปัญหา 
การจดจ าค าคุณศัพท์
พ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดฝึกทักษะการจดจ าค าคุณศัพท์พ้ืนฐาน
ของภาษาญี่ปุ่น 

K 
(Knowledge) 

วิจัยฉบับย่อ 

7. นางสาวตองเตย       คลังเพ็ชร วิธดารสอนแบบ PPP ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไวยกรณ์  

วิธีการสอนแบบ PPP K 
(Knowledge) 

วิจัยหน้าเดียว 

8. นางสาวทิพรัตน์       จวนกระจ่าง วิธีการสอนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ 
2. ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ด้วยวิธีการสอน 

วีดีโอหรือเกมที่น าเข้าสู่บทเรียน K 
(Knowledge) 

วิจัยฉบับย่อ 

9. นางสาวอรีนา          ศรียา วิธีการสอนด้วย 
การแสดงบทบาทสมมติ 

ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ  

วิธีการสอนด้วยการแสดงบทบาทสมมติ P (Process) วิจัยฉบับย่อ 

10. นายสรวิศ              เร้าอนุรักษ์ การสอน เรื่อง ไวยากรณ์ 

กริยา+了+เวลา+กรรม 
โดยใช้วิธีการจัด 
การเรียนรู้แบบ 4 MAT  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ไวยากรณ์  

กริยา+了+เวลา+กรรม 
 
 

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  K 
(Knowledge) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบ
งำนวิจัย 

11. นายฐกร                เจษฎาภัทรกุล ทักษะพ้ืนฐาน 
การออกเสียง 

ความถูกต้องใน 
การออกเสียง 

แบบฝึกการออกเสียง P (Process) วิจัยฉบับย่อ 

12. นางสาวปิยฉัตร        อ่อนค าตา ชุดพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสาร  
เรื่อง about me  

นักเเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่3/6 

1. ชุดกิจกรรมการใช้ภาษา 
2. แบบทดสอบ 

K 
(Knowledge) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

13. นางสาวธัญชนก        ทองศิริอุบล การใช้สื่อของจริงใน 
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้วิชา 
ภาษาฝรั่งเศส 

ผลการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์วิชาภาษา
ฝรั่งเศสของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10  

สื่อการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส K 
(Knowledge) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

14. นางสาวจิตรลดา        เจ็กเผือกหอม แบบฝึกทักษะการเขียน 
ประโยค Present 
perfect tense  

ทักษะการเขียนประโยค
Present perfect 
tense  

แบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง Present 
perfect tense 

K 
(Knowledge) 

วิจัยฉบับย่อ 

15. นางสาวปิยธิดา          เถินบุรินทร์ เกมประกอบการเรียนรู้
ค าศัพท์ Baamboozle 
Game 

1. การเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ   
 
 
 

1. แผนการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยใช้เกมประกอบการสอน 
Baamboozle Game   
2. แบบทดสอบการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน   

K 
(Knowledge), 
A (Attitude) 

วิจัยฉบับย่อ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบ
งำนวิจัย 

2. ความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4/5 ต่อการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดย
ใช้เกมประกอบ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการใช้เกมประกอบการสอน 
Baamboozle Game  

16. นางสาวดาราวรรณ      โคตรพัฒน์ การจัดการเรียนรู้เทคนิค
การอ่านแบบ SQ4R 

ทักษะภาษาอังกฤษด้าน
การอ่านจับใจความ
ส าคัญ 

เทคนิคการอ่าน SQ4R K 
(Knowledge) 

วิจัยหน้าเดียว 

17. นางสาวอ าภาสินี         รัตนวัน การจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ4R 

ความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ และความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการใช้เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ4R 

การจัดการเรียนการสอนเทคนิคการอ่าน
แบบ SQ4R มีแบบฝึกทักษะ 

P (Process) วิจัยฉบับย่อ 

18. นางสาวเบญจมาศ       พิมพ์สมาน สื่อการเรียนรู้
ประกอบการเรียนการ
สอน เรื่อง Present 
Simple Tense 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง Present 
Simple Tense หน่วย
การเรียนรู้ที่ 5 She 
lives in Washington 

สื่อการเรียนรู้ K 
(Knowledge) 

วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 



69 
 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบ
งำนวิจัย 

ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 2.
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
และก่อนเรียน เรื่อง 
Present Simple 
Tense หน่วยการเรียนรู้
ที่ 5 She lives in 
Washington ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1/3 

19. นายเทิดเกียรติ            เสมาทอง แบบทดสอบการอ่าน
ค าศัพท์จ านวน 5 ชุด 

และบทเพลง 곰 세 

마리 

 

 

 

ความสามารถของ
นักเรียนในการอ่าน
ค าศัพท์ภาษาเกาหลีตาม
หลักการอ่านที่ถูกต้อง 

แบบทดสอบการอ่านค าศัพท์จ านวน 5 ชุด 

และบทเพลง 곰 세 마리 

P (Process) วิจัยฉบับย่อ 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบ
งำนวิจัย 

20. นางวราลักษณ์            เก่งเขตรกิจ แบบฝึกเสริมทักษะ 
การออกเสียง  

ความสามารถใน 
การออกเสียง -ed  
หลังค ากริยาช่องที่ 2 
และ 3 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 โรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

แบบฝึกเสริมทักษะการออกเสียง  P (Process) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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รายช่ือวิจัยในชั้นเรียนภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ชื่อผลงำนวิจัย ประเภทงำนวิจัย ลักษณะงำนวิจัย 

1. นางนริสา                 พัฒนรัฐ  
(หัวหน้างานแนะแนว) 

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 

เจตคติ/ความพึงพอใจ เชิงคุณภาพ 

2. นางแสงจันทร์            อาภาวีระ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชิิงคุณภาพ 

3. นางสาวจิตรานันท์       จันทิมา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

เจตคติ/ความพึงพอใจ เชิงปริมาณ 

4. นางปัญจพร               อัศวแสงสกุล การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาระบบ TCAS 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชิงคุณภาพ 

 



72 
 

 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เป้าหมายตัวแปรตาม และนวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัยในชั้นเรียน 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุลผู้วิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม นวัตกรรมที่ใช้ในงำนวิจัย เป้ำหมำย 
ตัวแปรตำม 

รูปแบบงำนวิจัย 

1. นางนริสา              พัฒนรัฐ  
(หัวหน้างานแนะแนว) 

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

พฤติกรรมด้านความมีวินัย 
ในตนเอง 

แบบสอบถามเพ่ือศึกษาเจตคติ 
ที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

A (Attitude) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 

2. นางแสงจันทร์         อาภาวีระ พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมการมีวินัยและ
ความรับผิดชอบ 

แบบสอบถามความมีวินัย  
ความรับผิดชอบและความสนใจใน
การเรียน 

A (Attitude) วิจัยฉบับย่อ 

3. นางสาวจิตรานันท์    จันทิมา 1. ด้านสถานศึกษา 
2. ด้านหลักสูตร 
3. ด้านครอบครัว 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาต่อ แบบสอบถาม A (Attitude) วิจัยฉบับย่อ 

4. นางปัญจพร        อัศวแสงสกุล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ระบบ TCAS  

แบบประเมินความพร้อม A (Attitude) วิจัยเต็มรูปแบบ 
(5 บท) 
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คณะกรรมการงานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทะมณฑล 

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

1. นางสาวอันธิกา บุญเลิศ   คร ู  ประธานกรรมการ 
2. นายจุมพล   ปัญจะ  คร ู  กรรมการ 
3. นางนริสา  พัฒนรัฐ  ครู   กรรมการ 
4. นางสาวสุจิตรา  ศรีรอต  คร ู  กรรมการ 
5. นายรวิ   แจ่มพินิจ ครู   กรรมการ 
6. นายจิตรกร   รัตนพันธ์ คร ู  กรรมการ 
7. นางพัชรี   อินทร์ช่วย คร ู  กรรมการ 
8. นางสาวเพียงพร  โปทอง   ครู   กรรมการ 
9. นางสาววิยะดา  ธรรมจิตต์ คร ู  กรรมการ 
10. นายฐกร   เจษฎาภัทรกุล คร ู  กรรมการ 
11. นางสาวปัทมวรรณ โชติกลาง  ครู   กรรมการ 
12. นางสาวทิพยรัตน์  ดุจดา  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
13. นางสาวณัฐนันท์  แช่มเพ็ชร  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
14.นางสาวอารียา  เสาะสุวรรณ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
15. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที ่
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริการการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ 

              สถานศึกษา 
2. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือพัฒนา 

              คุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบัน 
              อ่ืน ๆ 

4. ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ในคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑล 
70 หมู ่2 แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 

โทรศพัท ์0 2441 3593 E-Mail:satriwit3@gmail.com 
http://www.satriwit3.ac.th 

โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ 
สตรวีทิยา พทุธมณฑล 


