
 1 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

 

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การวิเคราะห์สาเหตุการเขียนสะกดคำผิดในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสาวเมษยา  สุขชม 
2 การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นายชยณัฐ  เขียวขจร 
3 การพัฒนาทักษะการอ่านทำนองเสนาะ โดยใช้บทอาขยานบทหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสุภาภรณ์  จำจิตต์ 

 
4 กิจกรรมท่องอาขยานภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี นางสาวปรีดาพร  เกตุนคร 
5 การพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่อง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 นางสาวนิตยา  มิตรยง 
6 การศึกษาผลการแก้ไขปัญหาการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ นางสาวปาริชาติ  ทองเล็ก 
7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนพรรณนาโดยใช้สื่อแบบฝึกทักษะออนไลน์ Liveworksheets นางสาวนันทนา  คนเที่ยง 
8 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเป็นฐาน รายวิชาภาษาไทย 3 เรื่องมัทนะพาธา  

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสาวณัฐวรรณ  พลเจรญิ 

9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อประสม เรื่องเสภาขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

นางสาววาสนา  แสงบัญดิษฐ์ 

10 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นายวิโชค  สิทธิมงคล 
11 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในการเรียนออนไลน์ให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3                

รหัสวิชา I20201 รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
นางสาวพจนีย์  เครื่องสาย 

12 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 นางสาวปวริศา  เวียงอินทร์ 
13 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกการอ่านในรายวิชาภาษาไทย  

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 
นางสาววีนัส  มีทรัพย์ 

 
 
 



 2 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบสื่อผสม เรื่อง เลขยกกำลัง 
นางสาวนันทวัน  คุ้มทอง 

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี                     

นางธมนวรรณ  สุคนธ์ 
นางสาวจันธิมา  คูณวัฒน์ 
นายปฏิพัทธ์  ต่อคุ้ม 

3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบสื่อผสม เรื่อง เลขยกกำลัง  

นางพัณณ์ชิตา  ศุภาศิริพีรยศ 
 

4 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายพุทธิพงษ ์ คำจันทร์ 
นางวิษารินทร์  หมื่นรัตน์ 

5 การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ และ ความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาวกนกกร  ศรีสังข์ 

6 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล โดยใช้แบบฝึกทักษะ กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                       
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาวกนกอร  ชาหอม 

7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์                 
แบบสื่อผสม เรื่อง เลขยกกำลัง  

นางมณฑิรา  จันทร์ละม่อม 
 

8 การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก  
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี                     

นางประภาภรณ์  ทรงประโคน   
นายเสรีนันต์  สรรเพ็ชร์ 
นางผึ้งทิพย์  สอนเมือง  

 
9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ 

Google Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องอสมการ       
นางสาวปรารถนา  ดาราย  
นางสาวจุฑามาศ  ศรีอร่าม 

10 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3 เรื่อง กฎเบื้องต้นการนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพย่า 

นายภิเฌฒ  พรหมเหลือง  

 



 3 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
11 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติในการ แก้โจทย์ปัญหา  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นายพงษ์พัฒน์  มีแก้ว  
นายชาญเดช  เรืองศรี 

12 การศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อโควิด-19 ในการเรียน      
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นางสาวยุคลทิพย์  ใจขำ 
 

13 การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19                             
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นางสาวกมลชนก  สมจิตต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ในรูปแบบออนไลน์ด้วยกิจกรรมการสร้างชิ้นงานร่วมกับการใช้สื่อสถานการณ์

จำลองเคมี ( PHET Simulations) 
นางสาวระพีพรรณ  เหลือสืบชาติ 

2 พฤติกรรมการเรียนออนไลน์ในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 วิชาชีววิทยา 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นางสาวนพรัตน์  สิงห์ธรรม 

3 พฤติกรรมการเรียนออนไลน์ในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม ่
2019 วิชาวิทยาศาสตร์ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

นางสาววิสันตรี  รสด ี

4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ชดุการเรียน เรื่อง แสง ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์                  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาวอริสราภรณ์  แสงเพ็ชร 

5 การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้แอปพลิเคชัน Kahoot  
ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นายเฉลิมเกียรติ  สมานพันธุ์ 

6 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบ google Meet และ Line ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส 

นางพันธิพัฒน์  อารักษ์ 

7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนออนไลน์ เรื่อง แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) รายวิชาฟิสิกส์1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นายอนุพงษ์  ศรีโสภา 

8 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ เรื่อง โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ 
Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นางสาวนัตดา  มนต์มีศีล 

9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา 5                
รหัสวิชา ว33251 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นางทิพย์วรรณ  ทองทาย 

10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แสงเชิงรังสีด้วยไมโครเลิร์นนิง รายวิชา ฟิสิกส์ 3 รหัสวิชา ว32211                     
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นางสาวนฤมล  ก้อนขาว 

11 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แม่เหล็กและไฟฟ้า วิชาฟิสิกส์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้    
แบบจุลภาคร่วมกับการเรียนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

นางสาวมานัสวิณีย์  เวียงปฏิ 

12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด วิจารณญาณ เรื่อง ทรัพยากรธรณีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม 

นางสาวผ่องศรี  สิงห์โสดา 



 5 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
13 การใช้เกม wordwall ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
นางสาวนิศารัตน์  ศรีทะลับ 

14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาเคมี เรื่อง สมดุลเคมี ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
โดยใช้ระบบ Google Meet ร่วมกับแอพลิเคชั่น Line 

นางฉวีวรรณ  หล่อเจริญ 

15 การศึกษาการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง แรงกระทำต่อขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก  
รายวิชาฟิสิกส์ 5 (ว33211) ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี                        
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

นายพุทธิชัย  รักษ์ทุ่งทอง 

16 รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี5 (ว33231) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 

นายมาโนช  มั่นคง 

17 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา ชีววิทยา 5  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 

นายชัฏชยุต  บุตรผา 

18 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายธิวากร  ประถมนาม 
19 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธุกรรม วิชา วิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

แบบจุลภาคร่วมกันการสอนออนไลน์ 
นางสาววรลักษณ์  บุญค้ำ 

20 การศึกษาสาเหตุพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียน / ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางพรรณภรณ์  เพลินไพศาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การปรับพฤติกรรมการส่งงานช้าในการเรียนออนไลน์ รายวิชาประวัติศาสตร์ (ส 32102 ) โดยใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสายใจ  ฉิมพาลี 

2 การศึกษาผลการเรียน เรื่อง อารยธรรมตะวันตก โดยใช้โปรแกรม Power Point และสื่อวิดีทัศน์  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางใจทิพย์  ศรีบุญเรือง 

3 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติวิชากฎหมายในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางไตรรัตน์  โชติพงษ์ 
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการใช้วิธีการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสาวอัจฉราภรณ์  มูลเชื้อ 

5 การสอนวิชาประวัติศาสตร์ 5 เรื่อง พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ โดยใช้สื่อ PowerPoint               
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นางสาวณัฏฐา  เลิศศักดิ์วิมาน 

6 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พัฒนาด้านการปกครองของอารยธรรมโรมัน  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-Based Learning) 

นางสาวปิญานันท์  ศรีสันเทียะ 

7 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางธัญญรัตน์  เกษอินทร์ 
8 ผลของการใช้ Application canva ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา 3 ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 นางสาวกัญญาณัฐวรินทร์  มั่นจิตร 
9 การศึกษาสภาพการเรียนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางวันเพ็ญ  สงวนสุข 
นางณัฐนันท์  เธียรวรโรจน ์

10 การปรับพฤติกรรมการส่งงานช้าในการเรียนออนไลน์โดยใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8  
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาวศิราภรณ์  วงษ์สุวรรณ์นาย
วสันต์  งามแสง 
นายวรพงษ์  อ่อนนา 

11 พฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 นายชัชภูมิ  กมลรักษ์ 
นางสาวจาตุพร  นิยมวิทยพันธุ์ 

12 ศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายยุทธนา  ชุดทองม้วน 
นายมณฑล  โหระโช 

 
 



 7 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธมศึกษาชั้นปีที่ 1 นางสาวพิญกัญญา  อธิพวงมาลัย 

นางวนิดา  พูนวัน 
2 การติดตามพฤติกรรมการเรียนและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4/7 

     
นางสาวพัชราภรณ์  เกษรศิริ 
     

3 ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง the solution: เท่าทันสื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3/9 นางสาวอัจนา  วัฒนานุกลูพงศ์ 
4 ผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาบทเรียนอนนไลน์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาพลศึกษา 5  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
นายศิวนันท์  อธิจันทรรัตน์  
ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์  ฉัตรโชคไพศาล 

5 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีสภาวะโภชนาการต่ำและเกินเกณฑ์มาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/5 นางสาวมุร์มุรณี  เจ๊ะเต๊ะ 
6 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

สุขศึกษาและพลศึกษาในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 
นายสุริยนต์  มหาราช 

7 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิชาเปตอง 

นายธานินทร  รอดเกตุกูล 

8 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการจัดการเรียนการสอน            
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19  

นางสาวมัทรี  รัตนกรุณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 แนวทางการแก้ไขปัญหาการเข้าเรียนในสถานการณ์ การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9   นายเตชิต บุญมาพิทักษ์กุล 
2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการใช้เกมโอเอ็กซ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  

เรื่อง การแสดง 4 ภาค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางขวัญตา พิมพ์ดีด 

3 การเสริมแรงผู้เรียนให้มีความกล้าแสดงออก และมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ 
และการเสริมแรงผู้เรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นายธนกฤต แสงอุทัย   
 

4 การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 รายวิชาศิลปะ 3             
โดยใช้กระบวนการกลุ่มรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ 
นายสุวัฒน์ ศรพรม  
 

5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วาดภาพระบายสี โดยใช้บทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นางสาวอุไรวรรณ สุขขา 

6 การพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏยศัพท์และภาษาท่าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
ด้วยการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) 

นางสาวปทุมทิพย์ ยีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การใช้เกมเพ่ือปรับพฤติกรรมการทำชิ้นงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี   นางสุรีย์  เมืองทอง 
2 พฤติกรรมการตั้งใจเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางจันทรรัตน์  เหมือนเพ็ชร 
3 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสาวชัชชญา  จอมคำสิง 
4 การใช้รูปแบบการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ Google sites เรื่อง Resistor  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 นายจักรกริช  เภาโพธิ์ 
5 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแข่งขันเป็นทีมด้วยเกมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา 
ว่าที่ ร.ต.วสุรัตน์  วงษ์มิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การใช้ชุดการสอนเพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหาการเรียน วิชาภาษาอังกฤษเรื่องการอ่านโดยใช้เทคนิค SQ4R                   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 
นางสาวชัชชารี  ประชุมชน 
นางสาวอรอนงค์   นิยมวิทยพันธุ์ 

2 การศึกษาสภาพปัญหาการท่องคำศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษ นางเนตรนภิศ  นุกูลกิจ 
3 การพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  จังหวัดปราจีนบุรี  
นายไพฑูรย์  ศรีนาค 
นางสาวกมลชนก  พันธุ์ทอง 
นางสาวญาณิศา  สุทธิผาสุข  

4 การพัฒนาทักษะการใช้คำ Conjunction โดยใช้สื่อการเรียนรู้รูปแบบเกม Wordwall นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาววิกานดา  พิณแพทย์ 

5 การพัฒนาการเขียนอักษรจีน รายวิชาภาษาจีน 3 โดยใช้แบบฝึกเขียนตัวอักษรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7                
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาวปรีดาวรรณ  ถาวร 

6 การพัฒนาทักษะการจดจำโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ Mind Mapping ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3   
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาววนิศา  งามแสง 

7 การแก้ปัญหาเรื่องการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางขวัญใจ  กองศักดา 
8 การศึกษาปัญหาการใช้ Present Continuous Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นางสาคร  อ่อนเอม 
9 การใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการอ่านคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศส  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
นางสาวิณ ี ปลั่งบุญมี 

10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10  
เรื่องการพัฒนาทักษะการฟังและพูด 

นางสาวชัญญานุช  กอสาลี 

11 การแก้ไขพฤติกรรมการส่งงานวิชาภาษาจีนไม่ตรงเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กล่องสะสมคะแนน นางสาวอุษณีย์  เรืองฤทธิ์ 

12 การเปรียบเทียบโครงสร้าง Present simple tense และ Past simple tense  ในการพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  

นางสาวกฤษณาพร  บุญเฮ้า 

13 การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรมกลุ่มจากการใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1, 2/4 – 2/6  

นางชุลี  ฉัตรโชคไพศาล  



 11 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
14 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อจากบทความอ่านนอกเวลา  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7  
นางสาวรินรดา  เพ็ญสุข 

15 พัฒนาการอ่านคำศัพท์และจดจำคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8  
โดยใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

นางนฤมล  หนูพรม 

16 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการอภิปราย (Discussion) ในหัวข้อ Sustainable Development Goals                
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาวศันสนีย์  ทรัพย์เจริญ 

17 การพัฒนาความสามารถด้านการจดจำตัวอักษรฮิระงะนะ (ひらがな) โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น                  
ชุด “ภาพปลากรอบ (ภาพประกอบ)”  

นางสาวนัฏฐิราพร  ปั้นพึ่งบุญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มเทคโนโลยกีารศึกษา 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8   

โดยการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  

นางสาวนพสร  อู่แก้ว 
 

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9  
โดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูล 

นางสาวสมปอง  โกซิน 

3 ปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา โดยใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8  
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

ครูอภิญญา  ยินดียม 

4 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นางสาวกนกชล  มูลมณี 
5 การใช้สื่อฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิด 

ชอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นางสุภาพร  วงษ์ดารา 

6 การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นายวิโรจน์  แสงสุระเดช 
นางสุณิสา  โถทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การให้คำปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ พฤติกรรม เพ่ือส่งเสริมการปรับตัวของวัยรุ่นที่อาศัยอยู่กับผู้อ่ืนที่ไม่ใช่บิดามารดา นางสาวหิรัญญา  กุลบุตร 
2 ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 นางสาวกรกนก  เฉลิมชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


