
                 
              เครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน                                             โรงเรียนเทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร 

                                                                         

 

 

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ คือ ………………………………………………………..…………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม คือ ……………….………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับคณะนักวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.. 

             1.   เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เนน้การปฏิบติั ของวชิาช่างอาหารนานาชาติ   
                    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   
 2.  เพื่อศึกษาผลของการใช ้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เนน้การปฏิบติัท่ีมีต่อทกัษะการ 
       ประกอบอาหารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   
 
 
 

บทที ่2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัญหาวจิยั / ตวัแปรตน้/ ตวัแปรตาม  
 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม   
 3) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (งานวิจยัในประเทศ/ งานวจิยัต่างประเทศ)  
  
 
 

ช่ือเร่ืองวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน  
 
 

ช่ือ-นามสกุล.........................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อประสานงานคณะนกัวิจยัเครือข่ายวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  Website: www.carnt-network.com 
ล าพอง กลมกูล: lklomkul@yahoo.com, จตุภูมิ  เขตจตุัรัส : phumjai4953@gmail.com                          

นางวริิวรรณ  สรรพอาษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

การพฒันาทกัษะการประกอบอาหารของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีเลือกเรียน 
                วชิาช่างอาหารนานาชาติ  โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้เนน้การปฏิบติั 

 

                               รูปแบบการจดัการเรียนรู้เนน้การปฏิบติั 
 

                     ทกัษะการประกอบอาหาร 

ใหอ้าจารยด์ าเนินการเขียนเคา้โครงวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย บทท่ี 1 – 3 
จากนั้นกรุณาส่งไดท่ี้งานวจิยัและบุคลากรเพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการท าวจิยัต่อไป 

ล าดบัท่ี 1 

http://www.carnt-network.com/
mailto:lklomkul@yahoo.com
mailto:phumjai4953@gmail.com


                 
              เครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน                                             โรงเรียนเทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร 

                                                                         

 

 

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ คือ ………………………………………………………..…………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม คือ ……………….………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับคณะนักวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.. 

             1.   เพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะเร่ือง  ? ในรายวชิา ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  
       ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
  2.  เพื่อศึกษาผลของใชแ้บบฝึกทกัษะเร่ือง  ?  ท่ีมีต่อทกัษะการแกส้มการของนกัเรียน 
                   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
 
 

บทที ่2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัญหาวจิยั / ตวัแปรตน้/ ตวัแปรตาม  
 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม   
 3) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (งานวิจยัในประเทศ/ งานวจิยัต่างประเทศ)  
  
 
 

ช่ือเร่ืองวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน  
 
 

ช่ือ-นามสกุล.........................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อประสานงานคณะนกัวิจยัเครือข่ายวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  Website: www.carnt-network.com 
ล าพอง กลมกูล: lklomkul@yahoo.com, จตุภูมิ  เขตจตุัรัส : phumjai4953@gmail.com                          

นางรพีพร  เป่ียมชาคร คณิตศาสตร์ 

การพฒันาทกัษะการแกส้มการ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะเร่ือง  ?   ในรายวชิา ค31101  
                คณิตศาสตร์พื้นฐานของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

 

                               แบบฝึกทกัษะเร่ือง   ?    
 

                     ทกัษะการแกส้มการ 

โปรดระบุช่ือของ 
แบบฝึกทกัษะ 

ใหอ้าจารยด์ าเนินการเขียนเคา้โครงวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย บทท่ี 1 – 3 
จากนั้นกรุณาส่งไดท่ี้งานวจิยัและบุคลากรเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการท าวจิยัต่อไป 

ล าดบัท่ี 2 

http://www.carnt-network.com/
mailto:lklomkul@yahoo.com
mailto:phumjai4953@gmail.com


                 
              เครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน                                             โรงเรียนเทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร 

                                                                         

 

 

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ คือ ………………………………………………………..…………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม คือ ……………….………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับคณะนักวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.. 

             1.   เพื่อพฒันา   ? กระตุน้การเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ? 

  
 2.  เพื่อศึกษาผลของการใช ้ ? กระตุน้การเรียนรู้  ท่ีมีต่อความสนใจทางกฎหมายของ 
                   นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ? 
 
 
 

บทที ่2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัญหาวจิยั / ตวัแปรตน้/ ตวัแปรตาม  
 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม   
 3) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (งานวิจยัในประเทศ/ งานวจิยัต่างประเทศ)  
  
 
 

ช่ือเร่ืองวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน  
 
 

ช่ือ-นามสกุล.........................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อประสานงานคณะนกัวิจยัเครือข่ายวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  Website: www.carnt-network.com 
ล าพอง กลมกูล: lklomkul@yahoo.com, จตุภูมิ  เขตจตุัรัส : phumjai4953@gmail.com                          

นายศิวพงศ ์ เอ่ียมสวสัด์ิ สังคมศึกษา 

ผลของการใช ้ ? กระตุน้การเรียนรู้ท่ีมีต่อความสนใจทางกฎหมายของนกัเรียน 
               ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ? 

 

                               ? กระตุน้การเรียนรู้ 
 

                     ความสนใจทางกฎหมาย 

โปรดระบุวธีิการกระตุน้
การเรียนรู้ และระดบัชั้น 

แบบฝึกทกัษะ 

ใหอ้าจารยด์ าเนินการเขียนเคา้โครงวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย บทท่ี 1 – 3 
จากนั้นกรุณาส่งไดท่ี้งานวจิยัและบุคลากรเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการท าวจิยัต่อไป 

ล าดบัท่ี 3 
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              เครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน                                             โรงเรียนเทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร 

                                                                         

 

 

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ คือ ………………………………………………………..…………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม คือ ……………….………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับคณะนักวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.. 

             1.   เพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนความเรียงวิชาภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 
 2.  เพื่อศึกษาผลของการใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนความเรียงท่ีมีต่อทกัษะการเขียนความเรียง 
                   ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 
 
 

บทที ่2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัญหาวจิยั / ตวัแปรตน้/ ตวัแปรตาม  
 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม   
 3) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (งานวิจยัในประเทศ/ งานวจิยัต่างประเทศ)  
  
 
 

ช่ือเร่ืองวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน  
 
 

ช่ือ-นามสกุล.........................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อประสานงานคณะนกัวิจยัเครือข่ายวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  Website: www.carnt-network.com 
ล าพอง กลมกูล: lklomkul@yahoo.com, จตุภูมิ  เขตจตุัรัส : phumjai4953@gmail.com                          

นางจินตนุช  กุลทฉนัทน์ ภาษาต่างประเทศ 

ผลของการใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนความเรียงท่ีมีต่อทกัษะการเขียนความเรียง 
             ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

 

                               แบบฝึกทกัษะการเขียนความเรียงวชิาภาษาองักฤษ 
 

                     ทกัษะการเขียนความเรียงภาษาองักฤษ 

ใหอ้าจารยด์ าเนินการเขียนเคา้โครงวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย บทท่ี 1 – 3 
จากนั้นกรุณาส่งไดท่ี้งานวจิยัและบุคลากรเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการท าวจิยัต่อไป 

ล าดบัท่ี 4 
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              เครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน                                             โรงเรียนเทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร 

                                                                         

 

 

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ คือ ………………………………………………………..…………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม คือ ……………….………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับคณะนักวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.. 

             1.   เพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะเร่ือง ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 

 2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั 
                   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 
 
 

บทที ่2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัญหาวจิยั / ตวัแปรตน้/ ตวัแปรตาม  
 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม   
 3) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (งานวิจยัในประเทศ/ งานวจิยัต่างประเทศ)  
  
 
 

ช่ือเร่ืองวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน  
 
 

ช่ือ-นามสกุล.........................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อประสานงานคณะนกัวิจยัเครือข่ายวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  Website: www.carnt-network.com 
ล าพอง กลมกูล: lklomkul@yahoo.com, จตุภูมิ  เขตจตุัรัส : phumjai4953@gmail.com                          

นางวรรณา  เลาหสุขเกษม คณิตศาสตร์ 

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั 
               ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 

 

                               แบบฝึกทกัษะเร่ือง ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั 
 

                     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั 

ใหอ้าจารยด์ าเนินการเขียนเคา้โครงวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย บทท่ี 1 – 3 
จากนั้นกรุณาส่งไดท่ี้งานวจิยัและบุคลากรเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการท าวจิยัต่อไป 

ล าดบัท่ี 5 
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              เครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน                                             โรงเรียนเทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร 

                                                                         

 

 

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ คือ ………………………………………………………..…………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม คือ ……………….………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับคณะนักวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.. 

             1.   เพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะเร่ือง ?   วชิาพระพุทธศาสนา ส 32102 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 
 2.  เพื่อศึกษาผลของการใชแ้บบฝึกทกัษะเร่ือง  ?  ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียน  
                    วชิาพระพุทธศาสนา ส 32102 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 
 
 

บทที ่2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัญหาวจิยั / ตวัแปรตน้/ ตวัแปรตาม  
 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม   
 3) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (งานวิจยัในประเทศ/ งานวจิยัต่างประเทศ)  
  
 
 

ช่ือเร่ืองวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน  
 
 

ช่ือ-นามสกุล.........................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อประสานงานคณะนกัวิจยัเครือข่ายวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  Website: www.carnt-network.com 
ล าพอง กลมกูล: lklomkul@yahoo.com, จตุภูมิ  เขตจตุัรัส : phumjai4953@gmail.com                          

นางอวยพร  ม่วงอากาศ สังคมศึกษา 

ผลการใชแ้บบฝึกทกัษะเร่ือง ? ในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  
              ส 32102  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

 

                               แบบฝึกทกัษะเร่ือง ?    
 

                     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา ส 32102  

ใหอ้าจารยด์ าเนินการเขียนเคา้โครงวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย บทท่ี 1 – 3 
จากนั้นกรุณาส่งไดท่ี้งานวจิยัและบุคลากรเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการท าวจิยัต่อไป 
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              เครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน                                             โรงเรียนเทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร 

                                                                         

 

 

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ คือ ………………………………………………………..…………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม คือ ……………….………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับคณะนักวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.. 

             1.   เพื่อพฒันาชุดฝึกประกอบการเรียนการสอนเร่ือง กลอนสุภาพ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
  
 2.  เพื่อศึกษาผลของการใช ้ชุดฝึกประกอบการเรียนการสอนเร่ือง กลอนสุภาพ ท่ีมีต่อ 
                  ทกัษะการแต่งกลอนสุภาพของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 
 
 

บทที ่2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัญหาวจิยั / ตวัแปรตน้/ ตวัแปรตาม  
 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม   
 3) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (งานวิจยัในประเทศ/ งานวจิยัต่างประเทศ)  
  
 
 

ช่ือเร่ืองวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน  
 
 

ช่ือ-นามสกุล.........................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อประสานงานคณะนกัวิจยัเครือข่ายวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  Website: www.carnt-network.com 
ล าพอง กลมกูล: lklomkul@yahoo.com, จตุภูมิ  เขตจตุัรัส: phumjai4953@gmail.com                          

นางประนอม  เปล่ียนเฉย ภาษาไทย 

การพฒันาทกัษะการแต่งกลอนสุภาพโดยใชชุ้ดฝึกประกอบการเรียนการสอนเร่ือง 
              กลอนสุภาพ ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

 

                               ชุดฝึกประกอบการเรียนการสอนเร่ือง กลอนสุภาพ   
 
                     ทกัษะการแต่งกลอนสุภาพ 

ใหอ้าจารยด์ าเนินการเขียนเคา้โครงวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย บทท่ี 1 – 3 
จากนั้นกรุณาส่งไดท่ี้งานวจิยัและบุคลากรเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการท าวจิยัต่อไป 
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              เครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน                                             โรงเรียนเทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร 

                                                                         

 

 

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ คือ ………………………………………………………..…………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม คือ ……………….………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับคณะนักวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.. 

           1.  เพื่อพฒันาชุดการสอนเร่ือง เคร่ืองดนตรีท่ีใชก้ารประสมวงดนตรีสากล 
                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
           2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอนเร่ือง 
                เคร่ืองดนตรีท่ีใชก้ารประสมวงดนตรีสากล ระหวา่งก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
           3.  เพื่อเปรียบเทียบพฒันาการดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ 
                ชุดการสอนเร่ือง เคร่ืองดนตรีท่ีใชก้ารประสมวงดนตรีสากล 
            4.  เพื่อศึกษาทศันคติของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนเร่ือง เคร่ืองดนตรีท่ีใชก้ารประสมวงดนตรีสากล 
 

บทที ่2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัญหาวจิยั / ตวัแปรตน้/ ตวัแปรตาม  
 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม   
 3) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (งานวิจยัในประเทศ/ งานวจิยัต่างประเทศ)  
  
 
 

ช่ือเร่ืองวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน  
 
 

ช่ือ-นามสกุล.........................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

                                            ทศันคติของนกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อประสานงานคณะนกัวิจยัเครือข่ายวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  Website: www.carnt-network.com 
ล าพอง กลมกูล: lklomkul@yahoo.com, จตุภูมิ  เขตจตุัรัส: phumjai4953@gmail.com                          

นายเดชา  แสงทอง ศิลปะ 

ผลการใชชุ้ดการสอนเร่ือง เคร่ืองดนตรีท่ีใชก้ารประสมวงดนตรีสากล ในการพฒันา 
               ทกัษะการคิดของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

 

                               ชุดการสอนเร่ือง เคร่ืองดนตรีท่ีใชก้ารประสมวงดนตรีสากล 
  

                        ทกัษะการคิด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ใหอ้าจารยด์ าเนินการเขียนเคา้โครงวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย บทท่ี 1 – 3 
จากนั้นกรุณาส่งไดท่ี้งานวจิยัและบุคลากรเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการท าวจิยัต่อไป 
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ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ คือ ………………………………………………………..…………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม คือ ……………….………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับคณะนักวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.. 

         1.   เพื่อพฒันาแนวทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นทีมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
          2.  เพื่อศึกษาผลของการศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นทีมท่ีมีต่อการเรียนรู้วชิาหอ้งสมุดเพื่อการคน้ควา้ 
               ง 30201 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
  
 
 

บทที ่2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัญหาวจิยั / ตวัแปรตน้/ ตวัแปรตาม  
 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม   
 3) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (งานวิจยัในประเทศ/ งานวจิยัต่างประเทศ)  
  
 
 

ช่ือเร่ืองวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน  
 
 

ช่ือ-นามสกุล.........................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อประสานงานคณะนกัวิจยัเครือข่ายวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  Website: www.carnt-network.com 
ล าพอง กลมกูล: lklomkul@yahoo.com, จตุภูมิ  เขตจตุัรัส: phumjai4953@gmail.com                          

นายประโยชน์  อุ่นใจเพื่อน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

การพฒันาการเรียนรู้วชิาหอ้งสมุดเพื่อการคน้ควา้ ง 30201 ดว้ยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
               เป็นทีมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

 

                               การศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นทีม 
 

                     การเรียนรู้วชิาห้องสมุดเพื่อการคน้ควา้ 

ใหอ้าจารยด์ าเนินการเขียนเคา้โครงวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย บทท่ี 1 – 3 
จากนั้นกรุณาส่งไดท่ี้งานวจิยัและบุคลากรเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการท าวจิยัต่อไป 
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ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ คือ ………………………………………………………..…………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม คือ ……………….………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับคณะนักวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.. 

             1.   เพื่อพฒันาแบบฝึกอ่านภาษาองักฤษท่ีมีความยากง่ายเหมาะสมกบัสภาพผูเ้รียน  
                    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
 2.  เพื่อศึกษาผลของการใชแ้บบฝึกอ่านภาษาองักฤษท่ีมีต่อทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 
                   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 
 
 

บทที ่2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัญหาวจิยั / ตวัแปรตน้/ ตวัแปรตาม  
 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม   
 3) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (งานวิจยัในประเทศ/ งานวจิยัต่างประเทศ)  
  
 
 

ช่ือเร่ืองวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน  
 
 

ช่ือ-นามสกุล.........................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อประสานงานคณะนกัวิจยัเครือข่ายวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  Website: www.carnt-network.com 
ล าพอง กลมกูล: lklomkul@yahoo.com, จตุภูมิ  เขตจตุัรัส: phumjai4953@gmail.com                          

นายเกรียงศกัด์ิ  เจียรมาศ ภาษาต่างประเทศ 

การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  

               โดยใชแ้บบฝึกอ่านภาษาองักฤษ 

 

                               แบบฝึกอ่านภาษาองักฤษ 
 

                     ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

ใหอ้าจารยด์ าเนินการเขียนเคา้โครงวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย บทท่ี 1 – 3 
จากนั้นกรุณาส่งไดท่ี้งานวจิยัและบุคลากรเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการท าวจิยัต่อไป 

ล าดบัท่ี 10 
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              เครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน                                             โรงเรียนเทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร 

                                                                         

 

 

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ คือ ………………………………………………………..…………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม คือ ……………….………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับคณะนักวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.. 

             1.   เพื่อพฒันาวธีิการปฏิบติังานกลุ่ม รายวชิา ง 42106 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี8  
                     ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 2.  เพื่อศึกษาผลของการใชว้ิธีการปฏิบติังานกลุ่มท่ีมีต่อทกัษะการจดัสวนประดิษฐ์ 
                   รายวชิา ง 42106  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี8 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
  
 
 

บทที ่2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัญหาวจิยั / ตวัแปรตน้/ ตวัแปรตาม  
 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม   
 3) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (งานวิจยัในประเทศ/ งานวจิยัต่างประเทศ)  
  
 
 

ช่ือเร่ืองวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน  
 
 

ช่ือ-นามสกุล.........................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อประสานงานคณะนกัวิจยัเครือข่ายวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  Website: www.carnt-network.com 
ล าพอง กลมกูล: lklomkul@yahoo.com, จตุภูมิ  เขตจตุัรัส: phumjai4953@gmail.com                          

นายทรงเกียรติ  เกษมกุล การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

การพฒันาทกัษะการจดัสวนประดิษฐโ์ดยใชว้ธีิการปฏิบติังานกลุ่ม รายวชิา ง 42106  
             การงานอาชีพและเทคโนโลย ี8 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

 

                               วธีิการปฏิบติังานกลุ่ม  
 

                     ทกัษะการจดัสวนประดิษฐ์ 
 

ใหอ้าจารยด์ าเนินการเขียนเคา้โครงวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย บทท่ี 1 – 3 
จากนั้นกรุณาส่งไดท่ี้งานวจิยัและบุคลากรเพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการท าวจิยัต่อไป 

ล าดบัท่ี 11 

http://www.carnt-network.com/
mailto:lklomkul@yahoo.com
mailto:phumjai4953@gmail.com


                 
              เครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน                                             โรงเรียนเทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร 

                                                                         

 

 

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ คือ ………………………………………………………..…………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม คือ ……………….………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับคณะนักวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.. 

           1.  เพื่อพฒันานวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์ในรายวชิา ง 41281 งานบญัชีบริการ 1 ใหเ้หมาะสมกบั 
                  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
            2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวชิา ง 41281 งานบญัชีบริการ 1 ท่ีใชน้วตักรรม 
                 ส่ิงประดิษฐ ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
  
 
 

บทที ่2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัญหาวจิยั / ตวัแปรตน้/ ตวัแปรตาม  
 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม   
 3) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (งานวิจยัในประเทศ/ งานวจิยัต่างประเทศ)  
  
 
 

ช่ือเร่ืองวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน  
 
 

ช่ือ-นามสกุล.........................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อประสานงานคณะนกัวิจยัเครือข่ายวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  Website: www.carnt-network.com 
ล าพอง กลมกูล: lklomkul@yahoo.com, จตุภูมิ  เขตจตุัรัส: phumjai4953@gmail.com                          

นางสาวฐิติวรรณ  สุวรรณเตมีย ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิา ง 41281 งานบญัชีบริการ 1 โดยใชน้วตักรรม 
              ส่ิงประดิษฐ ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์  

 

                               นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์
 

                     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ใหอ้าจารยด์ าเนินการเขียนเคา้โครงวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย บทท่ี 1 – 3 
จากนั้นกรุณาส่งไดท่ี้งานวจิยัและบุคลากรเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการท าวจิยัต่อไป 

ล าดบัท่ี 12 
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              เครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน                                             โรงเรียนเทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร 

                                                                         

 

 

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ คือ ………………………………………………………..…………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม คือ ……………….………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับคณะนักวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.. 

             1.   เพื่อพฒันาแบบฝึกการสะกดค าในมาตราแม่ กด ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
  
 2.  เพื่อศึกษาผลของการใช ้แบบฝึกการสะกดค าในมาตราแม่ กด ท่ีมีต่อทกัษะการเขียน 
                   สะกดค าของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
 
 

บทที ่2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัญหาวจิยั / ตวัแปรตน้/ ตวัแปรตาม  
 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม   
 3) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (งานวิจยัในประเทศ/ งานวจิยัต่างประเทศ)  
  
 
 

ช่ือเร่ืองวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน  
 
 

ช่ือ-นามสกุล.........................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อประสานงานคณะนกัวิจยัเครือข่ายวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  Website: www.carnt-network.com 
ล าพอง กลมกูล: lklomkul@yahoo.com, จตุภูมิ  เขตจตุัรัส: phumjai4953@gmail.com                          

นายสุชาติ  อารีสินพิทกัษ ์ ภาษาไทย 

การพฒันาทกัษะการเขียนสะกดค าของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชแ้บบฝึก 
               การสะกดค าในมาตราแม่ กด 

  

                               แบบฝึกการสะกดค าในมาตราแม่ กด 
 

                    ทกัษะการเขียนสะกดค า 
 

ใหอ้าจารยด์ าเนินการเขียนเคา้โครงวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย บทท่ี 1 – 3 
จากนั้นกรุณาส่งไดท่ี้งานวจิยัและบุคลากรเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการท าวจิยัต่อไป 

ล าดบัท่ี 13 
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              เครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน                                             โรงเรียนเทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร 

                                                                         

 

 

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ คือ ………………………………………………………..…………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม คือ ……………….………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับคณะนักวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.. 

    1.  เพื่อพฒันาแนวทางการจดักิจกรรมหมากลอ้มส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
     2.  เพื่อศึกษาผลของใชกิ้จกรรมหมากลอ้มท่ีมีต่อการพฒันาสมาธิของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
 
 
 

บทที ่2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัญหาวจิยั / ตวัแปรตน้/ ตวัแปรตาม  
 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม   
 3) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (งานวิจยัในประเทศ/ งานวจิยัต่างประเทศ)  
  
 
 

ช่ือเร่ืองวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน  
 
 

ช่ือ-นามสกุล.........................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อประสานงานคณะนกัวิจยัเครือข่ายวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  Website: www.carnt-network.com 
ล าพอง กลมกูล: lklomkul@yahoo.com, จตุภูมิ  เขตจตุัรัส: phumjai4953@gmail.com                          

นางรัชนี   ดวงวบูิลย ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผลของการใชกิ้จกรรมหมากลอ้มท่ีมีต่อการพฒันาสมาธิของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
          โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

 

                               กิจกรรมหมากลอ้ม 
 

                     สมาธิของนกัเรียน 

ใหอ้าจารยด์ าเนินการเขียนเคา้โครงวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย บทท่ี 1 – 3 
จากนั้นกรุณาส่งไดท่ี้งานวจิยัและบุคลากรเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการท าวจิยัต่อไป 
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              เครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน                                             โรงเรียนเทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร 

                                                                         

 

 

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ คือ ………………………………………………………..…………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม คือ ……………….………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับคณะนักวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.. 

             1.   เพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะเร่ือง การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสอง ชั้นมธัยมศึกษา 
                    ปีท่ี 2  
 2.  เพื่อศึกษาผลของการใชแ้บบฝึกทกัษะท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การแยก 
                   ตวัประกอบของพหุนามดีกรีสอง ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 
 
 

บทที ่2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัญหาวจิยั / ตวัแปรตน้/ ตวัแปรตาม  
 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม   
 3) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (งานวิจยัในประเทศ/ งานวจิยัต่างประเทศ)  
  
 
 

ช่ือเร่ืองวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน  
 
 

ช่ือ-นามสกุล.........................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อประสานงานคณะนกัวิจยัเครือข่ายวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  Website: www.carnt-network.com 
ล าพอง กลมกูล: lklomkul@yahoo.com, จตุภูมิ  เขตจตุัรัส: phumjai4953@gmail.com                          

นายสุวทิย ์ ประยรูหาญ คณิตศาสตร์ 

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียน 
               เทพศิรินทร์ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะเร่ือง การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสอง 

 

                               แบบฝึกทกัษะเร่ือง การแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสอง 
 

                     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ใหอ้าจารยด์ าเนินการเขียนเคา้โครงวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย บทท่ี 1 – 3 
จากนั้นกรุณาส่งไดท่ี้งานวจิยัและบุคลากรเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการท าวจิยัต่อไป 
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              เครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน                                             โรงเรียนเทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร 

                                                                         

 

 

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ คือ ………………………………………………………..…………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม คือ ……………….………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับคณะนักวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.. 

             1.   เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ชุด “ขนมไทย” ส าหรับนกัเรียนกลุ่มเส่ียง ชั้นมธัยมศึกษา 
                    ปีท่ี ? 
 2.  เพื่อศึกษาผลของการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ชุด “ขนมไทย” ท่ีมีต่อพฤติกรรมของนกัเรียน 
                    กลุ่มเส่ียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ? 

  
 
 

บทที ่2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัญหาวจิยั / ตวัแปรตน้/ ตวัแปรตาม  
 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม   
 3) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (งานวิจยัในประเทศ/ งานวจิยัต่างประเทศ)  
  
 
 

ช่ือเร่ืองวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน  
 
 

ช่ือ-นามสกุล.........................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อประสานงานคณะนกัวิจยัเครือข่ายวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  Website: www.carnt-network.com 
ล าพอง กลมกูล: lklomkul@yahoo.com, จตุภูมิ  เขตจตุัรัส: phumjai4953@gmail.com                          

นางสาวสุฌานี  แกว้บรรดิษฐ์ ภาษาต่างประเทศ 

การปรับพฤติกรรมของนกัเรียนกลุ่มเส่ียงโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบติัจริง 
                ชุด “ขนมไทย” ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ? 

 

                               กิจกรรมการเรียนรู้ชุด “ขนมไทย” แบบฝึกปฏิบติัจริง 
 

                     พฤติกรรมของนกัเรียนกลุ่มเส่ียง 

ใหอ้าจารยด์ าเนินการเขียนเคา้โครงวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย บทท่ี 1 – 3 
จากนั้นกรุณาส่งไดท่ี้งานวจิยัและบุคลากรเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการท าวจิยัต่อไป 

โปรดระบุระดบัชั้น 
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              เครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน                                             โรงเรียนเทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร 

                                                                         

 

 

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ คือ ………………………………………………………..…………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม คือ ……………….………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับคณะนักวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.. 

             1.   เพื่อพฒันาบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การแต่งโคลงส่ีสุภาพ ส าหรับนกัเรียน 
                       ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 2.  เพื่อศึกษาผลของการใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       เร่ือง การแต่งโคลงส่ีสุภาพ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
  
 
 

บทที ่2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัญหาวจิยั / ตวัแปรตน้/ ตวัแปรตาม  
 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม   
 3) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (งานวิจยัในประเทศ/ งานวจิยัต่างประเทศ)  
  
 
 

ช่ือเร่ืองวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน  
 
 

ช่ือ-นามสกุล.........................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อประสานงานคณะนกัวิจยัเครือข่ายวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  Website: www.carnt-network.com 
ล าพอง กลมกูล: lklomkul@yahoo.com, จตุภูมิ  เขตจตุัรัส: phumjai4953@gmail.com                          

นายณฐพรรษ  พูพ่วง   ภาษาไทย 

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแต่งโคลงส่ีสุภาพ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
               ปีท่ี 4 โดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป 
  

                               บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การแต่งโคลงส่ีสุภาพ 
 

                     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ใหอ้าจารยด์ าเนินการเขียนเคา้โครงวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย บทท่ี 1 – 3 
จากนั้นกรุณาส่งไดท่ี้งานวจิยัและบุคลากรเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการท าวจิยัต่อไป 
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              เครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน                                             โรงเรียนเทพศิรินทร์  กรุงเทพมหานคร 

                                                                         

 

 

ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ คือ ………………………………………………………..…………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวแปรตาม คือ ……………….………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับคณะนักวจัิย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.. 

             1.   เพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะการหาความหมายค าศพัทจ์ากขอ้ความช้ีแนะในปริบท ส าหรับ 
                       นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการอ่านองักฤษเชิงวเิคราะห์ก่อนและหลงั 
       การใชแ้บบฝึกทกัษะการหาความหมายค าศพัทจ์ากขอ้ความช้ีแนะ 
  
 
 

บทที ่2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัญหาวจิยั / ตวัแปรตน้/ ตวัแปรตาม  
 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม   
 3) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (งานวิจยัในประเทศ/ งานวจิยัต่างประเทศ)  
  
 
 

ช่ือเร่ืองวจิัยปฏบิัติการในช้ันเรียน  
 
 

ช่ือ-นามสกุล.........................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อประสานงานคณะนกัวิจยัเครือข่ายวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  Website: www.carnt-network.com 
ล าพอง กลมกูล: lklomkul@yahoo.com, จตุภูมิ  เขตจตุัรัส: phumjai4953@gmail.com                          

  ภาษาองักฤษ 

การพฒันาทกัษะการหาความหมายค าศพัท ์วชิาการอ่านองักฤษเชิงวเิคราะห์ของนกัเรียน 
               ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
  

                               แบบฝึกทกัษะการหาความหมายค าศพัทจ์ากขอ้ความช้ีแนะ 
 

                     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ใหอ้าจารยด์ าเนินการเขียนเคา้โครงวจิยัซ่ึงประกอบดว้ย บทท่ี 1 – 3 
จากนั้นกรุณาส่งไดท่ี้งานวจิยัและบุคลากรเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการท าวจิยัต่อไป 
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