
 
1 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 

 

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1 การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคำ “กะ กระ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสาวเมษยา   สุขชม 
2 การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 นายชยณัฐ   เขียวขจร 
3 การพัฒนาทักษะการอ่านทำนองเสนาะ โดยใช้บทอาขยานบทหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสุภาภรณ์   จำจิตต์ 
4 การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นางสาวปรีดาพร   เกตุนคร 
5 การพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่อง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 นางสาวนิตยา   มิตรยง 
6 การศึกษาผลการแก้ไขปัญหาการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ นางสาวปาริชาติ   ทองเล็ก 
7 การพัฒนาทักษะการอ่านวรรณคดีไทยอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องโคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียน โดยใช้เทคนิค SQ3R  

ในรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสาวณัฐวรรณ   พลเจริญ 

8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสภูมิ  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 

นางสาววาสนา  แสงบัญดิษฐ์ 

9 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/10 นายวิโชค   สิทธิมงคล 
10 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวพจนีย์   เครื่องสาย 
11 การพัฒนาชุดฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 นางสาวปวริศา   เวียงอินทร์ 
12 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกการอ่านในรายวิชาภาษาไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 นางสาววีนัส   มีทรัพย์ 

 
 

 

 

 

 



 
2 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชือ่ผู้วิจัย 
1 การสอนซ่อมเสริม เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวนันทวัน  คุ้มทอง 

นางพัณณ์ชิตา  ศุภาศิริพีรยศ 
นางมณฑิรา  จันทร์ละม่อม 

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ(2) โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

นางธมนวรรณ สุคนธ์ 
 

3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นายพุทธิพงษ ์ คำจันทร์ 
นางวิษารินทร์  หมื่นรัตน์ 

4 การแก้ปัญหาในชั้นเรียนโดยการสอนแบบรวมแรงร่วมใจเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม 

นางสาวกนกกร  ศรีสังข์ 

5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลโดยชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาวกนกอร ชาหอม 

6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี   
อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี                     

นางสาวจันธิมา  คูณวัฒน์ 
นายปฏิพัทธ์  ต่อคุ้ม 

7 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดพัฒนาการสอน เรื่อง ภาคตัดกรวย นางผึ้งทิพย์  สอนเมือง  
นางประภาภรณ์  ทรงประโคน   
นายเสรีนันต์  สรรเพ็ชร์ 

8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสาวปรารถนา ดาราย  
นางสาวจุฑามาศ ศรีอร่าม 

9 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 เรื่อง พ้ืนที่ใต้เส้นโค้งปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ 

นายพงษ์พัฒน์  มีแก้ว  

10 การศึกษาแรงจูงใจในการส่งงานวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 โดยใช้การเสริมแรงทางบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นายภิเฌฒ  พรหมเหลือง  
นายชาญเดช  เรืองศรี 

 
 
 



 
3 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นางสาววิสันตรี  รสดี 
2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบสาธิต นางพรรณภรณ ์ เพลินไพศาล 
3 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ วิชาชีววทิยา 6 รหัสวิชา ว33252 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางทิพย์วรรณ  ทองทาย 
4 รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี 4 (ว32232) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการสอน นายมาโนช  มั่นคง 

 
5 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นางสาวนพรัตน์  สิงห์ธรรม 
6 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
นายอนุพงษ์  ศรีโสภา 

7 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องฟิสิกส์อะตอม วิชาฟิสิกส์ 6 รหัสวิชา ว33212 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM และ Active Learning 

นางสาวมานัสวิณีย์  เวียงปฏิ 

8 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ 6 รหัสวิชา ว23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาววรลักษณ์  บุญค้ำ 
9 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  ร่วมกับการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ 
นางสาวผ่องศรี  สิงห์โสดา 

10 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต วิชาฟิสิกส์ 4 รหัสวิชา ว32212 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นางสาวนฤมล  ก้อนขาว 

11 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการปฏิบัติการเป็นฐาน เรื่อง สารละลาย เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความพึงพอใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นางสาวระพีพรรณ  เหลือสืบชาติ 

12 การใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ในการพัฒนาการเรียนรู้วิชาเคมี 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางพันธิพัฒน์  อารักษ์ 
13 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหายใจ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวนัตดา  มนต์มีศีล 
14 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ นางฉวีวรรณ  หล่อเจริญ 
15 ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
นางสาวอริสราภรณ์  แสงเพ็ชร 

16 ผลของการเรียนการสอนโดยใช้ขั้นการเรียนรู้แบบอนุมานเบื้องต้นที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายธิวากร  ประถมนาม 



 
4 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
17 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง เมฆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวนิศารัตน์  ศรีทะลับ 
18 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึก เรื่องปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการรับรังสีดวงอาทิตย์ของพ้ืนผิวโลก  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
นายพุทธิชัย  รักษ์ทุ่งทอง 

19 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการจำลองโมเลกุล DNA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางอรอุมา  หัวโนนม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  

รายวิชาประวัติศาสตร์ 
นางณัฐนันท ์ เธียรวรโรจน์   
 

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาวอัจฉราภรณ์  มูลเชื้อ 

3 ผลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการออมเงินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นางวันเพ็ญ  สงวนสุข 
4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางธัญญรัตน์  เกษอินทร์ 
5 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางไตรรัตน์  โชติพงษ์        
6 การประยุกต์ใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส32104  

และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสายใจ  ฉิมพาลี 

7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเม่ือจบหน่วยการเรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 และ 6/8 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางใจทิพย์  ศรีบุญเรือง 

8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะหว์ิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา กับการสอนแบบปกติ 

นางสาวกัญญาณัฐวรินทร์  มั่นจติร 

9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รายวิชาหน้าที่พลเมือง 4 

นางวิไล ขาวสระ 

10 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 1-2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-Based Learning) 

นางสาวปิญานันท์  ศรีสันเทียะ 

11 บทบาทของครูสังคมศึกษาด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวศิราภรณ์  วงษ์สุวรรณ์ 
นายวสันต์  งามแสง 
นายวรพงษ์  อ่อนนา 

12 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีในเรื่องการไม่ส่งงานหรือการบ้าน นายชัชภูมิ  กมลรักษ์   
นางสาวจาตุพร  นิยมวิทยพันธุ์ 

13 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ในเรื่องการไม่ส่งงานหรือการบ้าน นายมณฑล  โหระโช 
 



 
6 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
14 ศึกษาพฤติกรรมบางอย่างเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

ปีการศึกษา  2563 
นายยุทธนา  ชุดทองม้วน 

15 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5   โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางปณิธาน  แว่นสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะการใช้นวอาวุธของนักเรยีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 – 4/10   

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
นางสาวพิชญ์กัญญา  อธิพวงมาลัย 
 

2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผดชอบของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6  ปีการศึกษา 2563 นางวนิดา  พูนวัน 
3 ผลการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะการวิ่งระยะสั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
นายธานินทร  รอดเกตกูล 

4 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10  ภาคเรียนที่  2 นายสุริยนต์  มหาราช 
5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 นางสาวพัชราภรณ์  เกษรศิริ 
6 ผลการจัดการเรียนรพลศึกษาแบบรวมมือด้วยเทคนิค STAD ที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตซอล ของนักเรียนมธัยมศกษาตอนต้น นายศิวนันท์  อธิจันทรรัตน                      

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  ฉัตรโชคไพศาล 
7 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 นางสาวอัจนา วัฒนานุกูลพงศ์ 
8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ 

แบบใช้สื่อประสมกับการเรียนแบบปกติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสาวนุร์มุรณี  เจ๊ะเต๊ะ 
 

9 การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนเรื่องสารเสพติดให้โทษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 

นางสาวมัทรี  รัตนกรุณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ ตามแนวคิดของเดวีส์ เรื่องพ้ืนฐานนาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 3 นางขวัญตา  พิมพ์ดีด 
2 ชุดการสอนอัตราจังหวะดนตรีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ   

นายสุวัฒน์  ศรพรม 
3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกระตือรือร้นกับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้

แบบปกติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นายธนกฤต  แสงอุทัย   
นางสาวอุไรวรรณ  สุขขา 

4 การสอนทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้นโดยใช้บทเพลงฝึกทักษะปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นายเตชิต  บุญมาพิทักษ์กุล 

5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติท่ารำเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8  
โดยวิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  

นางสาวปทุมทิพย์  ยีรัมย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1 ระดับความมุ่งม่ันในการทำงาน นางสุรีย์   เมืองทอง 
2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ นางจันทรรัตน์  เหมือนเพ็ชร 
3 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน นางชัชชญา  จอมคำสิง 
4 การใช้รูปแบบการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ Power Point เรื่อง Resistor นายจักรกริช  เภาโพธิ์ 
5 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง วิชาการงานอาชีพ 4   ว่าที่ร้อยตรีวสุรัตน์  วงษ์มิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1 การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ นางขวัญใจ กองศักดา 

นางสาวรินรดา เพ็ญสุข 
2 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้สื่อประกอบการสอน Flash Cards  

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-5, 2/9-10 
นางชุลี  ฉัตรโชคไพศาล 
นางสาวกฤษณาพร  บุญเฮ้า 

3 การพัฒนาทักษะการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Present Perfect Tense นางเนตรนภิศ นุกูลกิจ 
4 การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 

 
นายไพฑูรย์ ศรีนาค 
นางสาวญาณิศา สุทธิผาสุข 
นางสาวกมลชนก พันธุ์ทอง 

5 การศึกษาปัญหาการจดจำกริยา 3 ช่อง แบบ Regular และ Irregular ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นางสาคร อ่อนเอม 
6 การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรจีน โดยใช้แบบฝึกเขียนตัวอักษรและการ 听写 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7  

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสาวปรีดาวรรณ  ถาวร 
 

7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายหน่วยการเรียนรู้โดยใช้เว็บไซต์ Quizizz  ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 6  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ   

8 การใช้เกมบิงโกเพ่ือช่วยในการจำตัวเลข 1-100 ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 นางนฤมล  หนูพรม 
นางสาวิณี  ปลั่งบุญมี 

9 การใช้ชุดการสอนเพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการอ่าน โดยใช้เทคนิค SQ4R  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 

นางสาวชัชชารี ประชุมชน 
นางสาวอรอนงค์ นิยมวิทยพันธุ์ 

10 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปีการศึกษา 2563 

นางสาววิกานดา พิณแพทย์ 

11 การพัฒนาความสามารถการบอกเวลาภาษาญี่ปุ่นโดยใช้เกม すごろく นางสาวนัฏฐิราพร  ปั้นพ่ึงบุญ 
12 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 นางสาวชัญญานุช กอสาลี 
13 การพัฒนาทักษะการจําคําศัพทภาษาจีน โดยใชหมวดนําตัวอักษรจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาจีน นางสาวอุษณีย์ เรืองฤทธิ์ 

 
 
 



 
11 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มเทคโนโลยกีารศึกษา 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในวิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้เกมบันไดงู   

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
นางสาวนพสร  อู่แก้ว 
นางสาวสมปอง  โกซิน 

2 การใช้สื่อฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจในการเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  รหัส ว32153  นางสุภาพร  วงษ์ดารา 
3 การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นายวิโรจน์ แสงสุระเดช 

นางสุณิสา  โถทอง 
นางสาวกนกชล  มูลมณี 

4 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 ครูอภิญญา ยินดียม 
5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบขของนักเรียน กิจกรรมชุมนุม (ภาษาคอมพิวเตอร์พาเพลิน)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
นายจตุพล  ปัญจธรรมกุล 
นายณัฐพร  ตั้งประดิษฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1 การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Method) นางสาวหิรัญญา  กุลบุตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


