
 
1 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

 

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1 การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำ บัน บรร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสาวเมษยา  สุขชม 
2 พัฒนาทักษะการอ่านทำนองเสนาะ โดยใช้บทอาขยานบทหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสุภาภรณ์  จำจิตต์ 
3 คำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสาวปรีดาพร  เกตุนคร 
4 การพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่อง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 นางสาวนิตยา  มิตรยง 
5 การศึกษาผลการแก้ไขปัญหาการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำที่มักเขียนผิด นางสาวปาริชาติ  ทองเล็ก 
6 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเป็นฐาน รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน เรื่องมัทนะพาธา 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสาวณัฐวรรณ  พลเจริญ 

7 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมโครงงาน นางสาววาสนา  แสงบัญดิษฐ์ 
8 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นายวิโชค  สิทธิมงคล 
9 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 รหัสวิชา I20201                    

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
นางสาวพจนีย์  เครื่องสาย 

10 การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นายชยณัฐ   เขียวขจร 
11 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกการอ่าน ในรายวิชาภาษาไทย  

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 
นางสาววีนัส   มีทรัพย์ 

12 การพัฒนาการเขียนคัดลายมือ โดยใช้แบบฝึกทักษะ นางสาวปวริศา   เวียงอินทร์ 
 
 

 

 

 



 
2 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชือ่ผู้วิจัย 
1 การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ และความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสาวกนกกร  ศรีสังข์ 
 

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1               
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี                     

นางธมนวรรณ  สุคนธ์ 
 

3 การแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี                
โดยใช้การเสริมแรงโดยใช้สัญญาเงื่อนไข 

นางสาวจันธิมา  คูณวัฒน์ 
 

4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการหารากท่ี 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                 
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นายปฏิพัทธ์  ต่อคุ้ม 

5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 เรื่อง พ้ืนที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ 

นายภิเฌฒ  พรหมเหลือง  
นายพงษ์พัฒน์  มีแก้ว  
นายชาญเดช  เรืองศรี 

6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการหาค่ากลางของข้อมูล โดยใช้กระบวนการสอนที่หลากหลาย 
และเหมาะสมกับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาวกนกอร  ชาหอม 

7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน นางสาวยุคลทิพย์  ใจขำ 
8 การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องเลขยกกำลังสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางผึ้งทิพย์  สอนเมือง  

นายเสรีนันต์  สรรเพ็ชร 
นางประภาภรณ์  ทรงประโคน 

9 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ที่มีปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์จากการสอนซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

นางสาวนันทวัน  คุ้มทอง   
นางพัณณ์ชิตา  ศุภาศิริพีรยศ    
นางมณฑิรา  จันทร์ละม่อม 

10 การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบต่อการส่งงานวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางวิษารินทร์  หมื่นรัตน์  
นายพุทธิพงษ ์ คำจันทร์  
นายเมธาวิน  อภิวาท 

 
 



 
3 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชือ่ผู้วิจัย 
11 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสาวปรารถนา  ดาราย 
นางสาวกมลชนก  สมจิตต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Google Classroom เรื่อง วิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
นางสาววิสันตรี  รสดี 

2 การศึกษาสาเหตุพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียน / ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางพรรณภรณ ์ เพลินไพศาล 
3 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ วิชา ชีววิทยา 5 รหัสวชิา ว33251 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางทิพย์วรรณ  ทองทาย 
4 รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี 5 (ว33231) สำหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  

โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
นายมาโนช  มั่นคง 
นางสาวระพีพรรณ  เหลือสืบชาติ 

5 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Google Classroom เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวนพรัตน์  สิงห์ธรรม 
6 ผลของการเรียนการสอนแบบสืบสอบโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และความสามารถในการวิเคราะห์ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
นายอนุพงษ์  ศรีโสภา 

7 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล วิชา ฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา ว33211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวมานัสวิณีย์  เวียงปฏิ 
8  นางสาววรลักษณ์  บุญค้ำ 
9 การแก้ปัญหาการเรียนรู้ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวผ่องศรี  สิงห์โสดา 
10 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คลื่น วิชา ฟิสิกส์ 3 รหัสวิชา ว32211 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
นางสาวนฤมล  ก้อนขาว 

11 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นางพันธิพัฒน์  อารักษ์ 

12 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวนัตดา  มนต์มีศีล 
นางฉวีวรรณ  หล่อเจริญ 

13 ผลของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นางสาวอริสราภรณ์  แสงเพ็ชร 
นางอรอุมา  หัวโนนม่วง 

14 ผลของการฝึกจินตนาการในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการจินตนาการ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นายธิวากร  ประถมนาม 

 
 
 



 
5 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1 การแก้ไขพฤติกรรมการไหว้ที่ไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางณัฐนันท ์ เธียรวรโรจน์   
2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการใช้วิธีการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสาวอัจฉราภรณ์  มูลเชื้อ 

3 ผลการใช้สื่อวีดีทัศน์การสอนทางไกลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางวันเพ็ญ  สงวนสุข 

4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางธัญญรัตน์  เกษอินทร์ 
5 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางไตรรัตน์  โชติพงษ์        
6 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย วิชา ประวัติศาสตร์ 3 รหัสวิชา  ส32102   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
นางสายใย  ฉิมพาลี 

7 บทบาทของครูสังคมศึกษาด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี นางปณิธาน  แว่นสุข 
8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องรัฐโบราณในดินแดนไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์

ประกอบการบรรยายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี   
นางสาวกัญญาณัฐวรินทร์  มั่นจติร 

9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  รายวิชาประวัติศาสตร์ 

นางวิไล ขาวสระ 

10 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง ศาสนาที่เกิดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative and Collaborative Learning) 

นางสาวปิญานันท์  ศรีสันเทียะ 

11 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสาวศิราภรณ์  วงษ์สุวรรณ์ 
นายวสันต์  งามแสง 
นายวรพงษ์  อ่อนนา 

12 พฤติกรรมการไม่ส่งงานตามกำหนดของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 นายชัชภูมิ  กมลรักษ์   
นางสาวจาตุพร  นิยมวิทยพันธุ์ 

13 การศึกษาและวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ด้วยวิธีทดสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเม่ือจบหน่วยการเรียน 

นางใจทิพย์  ศรีบุญเรือง 

 



 
6 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบฝึก เพ่ือเสริมทักษะการรับและส่งลูกบาสเกตบอล  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสาวพิชญ์กัญญา  อธิพวงมาลัย 
ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์   ฉัตรโชคไพศาล 

2 การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบสอบถาม นางวนิดา  พูนวัน 
3 โปรแกรมฝึกการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิสที่มีต่อการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิส นายธนินทร  รอดเกตุกูล 
4 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ภาคเรียนที่ 1 นายสุริยนต์  มหาราช 
5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 นางสาวพัชราภรณ์  เกษรศิริ 
6 ผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนที่มีต่อความสามารถในการเรียนรายวิชาพลศึกษา 5  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
นายศิวนันท์  อธิจันทรัตน์ 

7 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการรัยนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เรื่องระบบการทำงานของอวัยวะ
ที่ได้รับการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 

นางสาวมัทรี  รัตนกรุณา 

8 ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5 E) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่น
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  

นางสาวนุร์มุรรี  เจ๊ะเต๊ะ  

9 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9  
ที่มีต่อโครงการแก้ปัญหานักเรียนติด 0 ร  มส. 

นางสาวอัจนา  วัฒนานุกูลพงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1 การพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องศิราภรณณ์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4-5 นางขวัญตา  พิมพ์ดีด 

 
2 แนวทางการจัดตารางการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตสำหรับโรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี นายเตชิต  บุญมาพิทักษ์กุล 
3 ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นายธนกฤต  แสงอุทัย 
4 ชุดการสอน สาระดนตรี เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 
นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ  
นายสุวัฒน์  ศรพรม 

5 ผลทางสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  วิชาศิลปะ เรื่อง ภาพพิมพ์ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นางสาวอุไรวรรณ  สุขขา 
นางสาวปทุมทิพย์  ยีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1 ระดับความมุ่งม่ันในการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสุรีย์  เมืองทอง 
2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 นางจันทรรัตน์  เหมือนเพ็ชร 
3 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 นางสาวชัชชญา  จอมคำสิง 
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ของนักเรียน วิชาการงานอาชีพ 1 ว่าที่ร้อยตรีวสุรัตน์  วงษ์มิตร 
5 การใช้รูปแบบการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ Power Point เรื่อง Resistor ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 นายจักรกริช  เภาโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1 การพัฒนาทักษะการเติม ing ท้ายคำกริยาใน Present Continuous Tense โดยวิธีการฝึกแบบเข้ม นางขวัญใจ  กองศักดา 
2 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์/ประโยคภาษาอังกฤษจากแบบฝึกหัดการอ่านออกเสียง Pronunciation  

จากหนังสือเรียน Spark2 และแบบฝึกหัดอ่านจาก Interactive จากหนังสือเรียน Access 2 ชั้น ม.2 
นางชุลี  ฉัตรโชคไพศาล  
นางสาวกฤษณาพร บุญเฮ้า 

3 การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม นางเนตรนภิศ  นุกูลกิจ 
4 การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี 
นายไพฑูรย์  ศรีนาค 
นางสาวญาณิศา  สุทธิผาสุข 
นางสาวกมลชนก  พันธุ์ทอง 

5 การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 นางสาคร  อ่อนเอม 
6 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน นางสาวปรีดาวรรณ  ถาวร 
7 การใช้เกมบิงโกเพ่ือช่วยในการจำตัวเลข 1-20 ภาษาฝรั่งเศส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 นางสาวิณี ปลั่งบุญมี 

นางนฤมล หนูพรม 
8 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายหน่วยการเรียนรู้โดยใช้เว็บไซต์ Quizizz ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5  

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ 
นางสาววิกานดา พิณแพทย์ 

9 การใช้ชุดการสอนเพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการอ่านโดยใช้เทคนิค SQ4R   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 

นางสาวชัชชารี ประชุมชน 
นางสาวอรอนงค ์นิยมวิทยพันธุ์ 

10 การพัฒนาความสามารถด้านการจดจำตัวอักษรฮิระงะนะ โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นชุด “ภาพปลากรอบ” 
(ภาพประกอบ) 

นางสาวนัฏฐิราพร ปั้นพึ่งบุญ 

11 การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้เกม นางสาวอุษณีย์ เรืองฤทธิ์ 
12 การพัฒนาทักษะการอ่านและการจดจำความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้บัตรคำรูป (Flash card)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
นางสาวรินรดา เพ็ญสุข 

13 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 นางสาวชัญญานุช กอสาลี 
 
 
 
 



 
10 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มเทคโนโลยกีารศึกษา 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 โดยใช้โปรแกรม kodu game lab   

ในวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
นางสาวนพสร  อู่แก้ว 
 

2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 รหัสวิชา ว30215  
การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563    

นายณัฐพร  ตั้งประดิษฐ 
นายจตุพล  ปัญจธรรมกุล 

3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการส่งงาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โดยใช้ระบบออนไลน์ .นรายวิชาวิทยาการคำนวณ นางสุภาพร  วงษ์ดารา 
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10  

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563  รายวิชา วิทยาการคำนวณ 
นางสาวกนกชล  มูลมณี 

5 การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานในรายวิชา วิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว33151 
 

นางสาวสมปอง  โกซิน 
นายวิโรจน์  แสงสุระเดช 
นางสุณิสา  โถทอง 

6 การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยการเรียนรู้แบบออนไลน์      

ครูอภิญญา ยินดียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1 การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดทอร์แรนซ์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
นางสาวหิรัญญา  กุลบุตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


