
 

 

1 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

 

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสาวเมษยา  สุขชม 
2 การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นายชยณัฐ  เขียวขจร 
3 การพัฒนาทักษะการอ่านทำนองเสนาะ โดยใช้บทอาขยานบทหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสุภาภรณ์  จำจิตต์ 
4 กิจกรรมท่องอาขยานภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี นางสาวปรีดาพร  เกตุนคร 
5 การพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่อง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 นางสาวนิตยา  มิตรยง 
6 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาไทย 6 (ท23102)                      

โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ความ ด้วยเทคนิค SQ4R 
นางสาวปาริชาติ  ทองเล็ก 

7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สื่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน นางสาวนันทนา  คนเที่ยง 
8 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเป็นฐาน รายวิชาภาษาไทย 4 เรื่องสำนวนไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสาวณัฐวรรณ  พลเจริญ 

9 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PBL  
ร่วมกับเทคนิค STEAM Design Process   

นางสาววาสนา  แสงบัญดิษฐ์ 

10 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นายวิโชค  สิทธิมงคล 
11 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ให้มีวินัยและความรับผิดชอบ รายวิชาการใช้ห้องสมุด  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
นางสาวพจนีย์  เครื่องสาย 

12 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 นางสาวปวริศา  เวียงอินทร์ 
13 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกการอ่านในรายวิชาภาษาไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 นางวีนัส  อินทร์เอี่ยม  

 
 
 
 



 

 

2 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ใบงานแบบ Interective liveworksheets และใบงานแบบปกติ เรื่อง สมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียววิชาคณิตศาสตร์ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
นางสาวนันทวัน คุ้มทอง 

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสถิติ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี                     

นางสาวจันธิมา  คูณวัฒน์ 

3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ (2) โดยใช้แบบฝึกทักษะ    นางธมนวรรณ สุคนธ์ 
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี          

อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี                     
นายปฏิพัทธ์    ต่อคุ้ม 

5 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ใบงานแบบ Interective liveworksheets และใบงานแบบปกติ                     
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียววิชาคณิตศาสตร์ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 

นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ 

6 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายพุทธิพงษ์ คำจันทร์ 
นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์ 

7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค32102  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวกนกกร  ศรีสังข์ 

8 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลโดยชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาวกนกอร ชาหอม 

9 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ใบงานแบบ Interactive liveworksheets และใบงานแบบปกติ              
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วิชาคณิตศาสตร์ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม 

10 การแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ด้วยสื่อประสมทางการเรียนคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

นางประภาภรณ์  ทรงประโคน   
นายเสรีนันต์  สรรเพ็ชร์ 
นางผึ้งทิพย์  สอนเมือง  

11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ 
Google Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง หลักการนับ       

นางสาวปรารถนา ดาราย  

 



 

 

3 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรมรายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค32102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
นายภิเฌฒ พรหมเหลือง  

13 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติเบื้องต้น 
ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลย่า 

นายพงษ์พัฒน์  มีแก้ว  
นายชาญเดช  เรืองศรี 

14 การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ 
15 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 เรื่องการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม                                

โดยใช้แบบฝึกทักษะออนไลน์ด้วย Liveworksheets ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
นางสาวกมลชนก  สมจิตต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง สารละลาย เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสำรวจความพึงพอใจ 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
นางสาวระพีพรรณ  เหลือสืบชาติ 

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                  
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

นางสาวอริสราภรณ์  แสงเพ็ชร 

3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  
ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาทางพันธุศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นางสาวนพรัตน์  สิงห์ธรรม 

4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เอกสารการสอนชีววิทยา                     
เรื่อง ระบบหายใจ 

นางสาวนัตดา  มนต์มีศีล 

5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้ากระแสด้วยไมโครเลิร์นนิง ร่วมกับการใช้การทดลองเสมือนจริง               
รายวิชา ฟิสิกส์ 4 รหัสวิชา ว32212 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นางสาวนฤมล  ก้อนขาว 

6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  
ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

นางสาววิสันตรี  รสดี 

7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 (ว21102) โดยแบบฝึกทักษะ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

นางสาวนิศารัตน์  ศรีทะลับ 

8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมดุลกล โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการเรียนรู้จากของเล่นเชิงฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นายอนุพงษ์  ศรีโสภา 

9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เอกสารการสอนเคมี เรื่อง เคมีไฟฟ้า นางฉวีวรรณ  หล่อเจริญ 
10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ  

รายวิชาชีววิทยา 6 รหัสวิชา ว33252 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
นางทิพย์วรรณ  ทองทาย 

11 รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี 4 (ว32232) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

นายมาโนช  มั่นคง 

12 การศึกษาการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ 2 (ว 33172) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

นายพุทธิชัย  รักษ์ทุ่งทอง 



 

 

5 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
13 การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง “คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า” ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นายเฉลิมเกียรติ  สมานพันธุ์ 

14 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้               
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ 

นายชัฏชยุต  บุตรผา 

15 ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง ธรณีประวัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขั้น 

นางสาวผ่องศรี  สิงห์โสดา 

16 ผลของการใช้ห้องทดลองเสมือนในการเรียนแบบสืบสอบที่มีการกำหนดแนวทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์        
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นายธิวากร  ประถมนาม 

17 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ 6 รหัสวิชา ว23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาววรลักษณ์  บุญค้ำ 
18 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ วิชาฟิสิกส์ 6 รหัสวิชา ว33212 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาคร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
นางสาวมานัสวิณีย์  เวียงปฏิ 

19 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เลขออกซิเดชั่น โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางพันธิพัฒน์  อารักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 ทัศนคติที่มีต่อวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางใจทิพย์  ศรีบุญเรือง 
2 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติวิชากฎหมายในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางไตรรัตน์  โชติพงษ์ 
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน               

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสาวอัจฉราภรณ์  มูลเชื้อ 

4 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 1-2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative and Collaborative Learning) 

นางสาวปิญานันท์  ศรีสันเทียะ 

5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางธัญญรัตน์  เกษอินทร์ 
6 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสาวกัญญาณัฐวรินทร์  มั่นจิตร 
7 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ 6 ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  

เรื่อง การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการคิด 
นางสาวณัฏฐา  เลิศศักดิ์วิมาน 

8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10  
ปีการศึกษา 2564 รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

นายมณฑล  โหระโช 

9 การปรับพฤติกรรมไม่เข้าเรียนของนักเรียนให้มีความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้นในรายวิชา ส21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8             
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นายยุทธนา  ชุดทองม้วน 
 

10 ผลการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการออมเงินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 นางวันเพ็ญ  สงวนสุข 
นางณัฐนันท์  เธียรวรโรจน ์

11 การปรับพฤติกรรมการส่งงานช้าในการเรียนออนไลน์โดยใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10  
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ์ 
นายวสันต์  งามแสง 
นางสายใจ  ฉิมพาลี 

12 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน นายชัชภูมิ  กมลรักษ์ 
นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธุ์ 

 
 
 



 

 

7 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การศึกษาทักษะสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 นางสาวพิชญ์กัญญา  อธิพวงมาลัย 
2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางวนิดา  พูนวัน 

3 ผลการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะการวิ่งระยสั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

นายธานินทร  รอดเกตกูล 

4 การศึกษาทักษะสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 นายสุริยนต์  มหาราช 
 

5 การติดตามพฤติกรรมการเรียนและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 นางสาวพัชราภรณ์  เกษรศิริ 
 

6 ผลการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวที่มีผลต่อความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตซอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นายศิวนันท์  อธิจันทรรัตน์                       

7 ผลการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสานรูปแบบออนไลน์ วิชาพลศึกษา 6กีฬาวอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวอัจนา วัฒนานุกูลพงศ์ 

8 ผลการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) เรื่องการพัฒนาตนเองให้เจริญเติมโตสมวัย ภาวะโภชนาการ 
ที่มีผลต่อสุขภาพ และการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาวนุร์มุรณี  เจ๊ะเต๊ะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 แนวทางการแก้ไขปัญหาการเข้าเรียนในสถานการณ์การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10   นายเตชิต  บุญมาพิทักษ์กุล 
2 การเสริมแรงผู้เรียนให้มีความกล้าแสดงออก และมีความสามารถ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ             

และการเสริมแรงผู้เรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นายธนกฤต  แสงอุทัย   

3 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการขับร้อง เพลงไทย อัตราจังหวะสองชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ 
4 การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์ โดยใช้สื่อสไลด์และปริศนาคำทาย เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์          

ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Constructionism ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางขวัญตา  พิมพ์ดีด 

5 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Jigsaw วิชาทัศนศิลป์ การออกแบบงานศิลปะท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน          
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นางสาวอุไรวรรณ  สุขขา   

6 การอ่านโน้ตดนตรีไทยโดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายสุวัฒน์  ศรพรม 
7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติภาษาท่าประกอบเพลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5  

โดยวิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
นางสาวปทุมทิพย์  ยีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทาชิ้นงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมือง

ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
นางสุรีย์  เมืองทอง 

2 พฤติกรรมการตั้งใจเรียน Online และ Onsite ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  นางจันทรรัตน์  เหมือนเพ็ชร  
3 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี นางสาวชัชชญา  จอมคำสิง 
4 การใช้รูปแบบการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ Google site เรื่อง บรรจุภัณฑ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  นายจักรกริช  เภาโพธิ์ 
5 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแข่งขันเป็นทีมด้วยเกมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีม               

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ว่าที่ร้อยตรีวสุรัตน์  วงษ์มิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวกมลชนก  พันธุ์ทอง 
2 การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวญาณิศา  สุทธิผาสุข 
3 การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายไพฑูรย์  ศรีนาค 
4 การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้เกม นางสาวอุษณีย์  เรืองฤทธิ์ 
5 การพัฒนาความสามารถการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสาวอรอนงค์   นิยมวิทยพันธุ์ 
6 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Word building ด้วยเกม Wordwall นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 6 รหัสวิชา อ 33207 
นางสาววิกานดา  พิณแพทย์ 

7 การพัฒนาทักษะการจดจำโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
โดยใช้ Mind Mapping 

นางสาววนิศา  งามแสง 

8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟังพูดโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 นางสาวชัญญานุช  กอสาลี 
9 เรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการ สอนรูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning) 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 
นางสาวรินรดา  เพ็ญสุข 

10 การพัฒนาทักษะการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect Tense  นางเนตรนภิศ  นุกูลกิจ 
11 การใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการอ่านคำศัพท์ 

และจดจำคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
นางสาวิณี  ปลั่งบุญมี 

12 การพัฒนาการเขียนอักษรจีน รายวิชาภาษาจีน 4 โดยใช้แบบฝึกเขียนตัวอักษรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7  
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาวปรีดาวรรณ  ถาวร 

13 การพัฒนาการเรียนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยกริยา 3 ช่อง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสาวกฤษณาพร  บุญเฮ้า 
นางชุลี  ฉัตรโชคไพศาล  

14 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้สื่อการสอนที่หลากหลายของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวชัชชารี  ประชุมชน 
15 การพัฒนาทักษะการพูดตัวเลขในภาษาญี่ปุ่นโดยใช้เกมคอนโดไม้ นางสาวนัฏฐิราพร  ปั้นพึ่งบุญ 
16 การพัฒนาการอ่านคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โดยใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่หลากหลาย นางนฤมล  หนูพรม 
17 การแก้ปัญหาเรื่องการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางขวัญใจ  กองศักดา 



 

 

11 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
18 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 นางสาคร  อ่อนเอม 
19 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายหน่วยการเรียนรู้โดยใช้เว็บไซต์ Quizizz ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสาวศันสนีย์  ทรัพย์เจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มเทคโนโลยกีารศึกษา 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในวิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้เกม Scratch   

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
นางสาวนพสร  อู่แก้ว 
 

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 โดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้
เรื่องนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ 

นางสาวสมปอง  โกซิน 
 

3 การใช้สื่อฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสุภาพร  วงษ์ดารา 
4 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social media) นายวิโรจน์  แสงสุระเดช 

นางสุณิสา  โถทอง 
นางสาวอภิญญา  ยินดียม 

5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนกิจกรรมชุมนุม (สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

นายจตุพล  ปัญจธรรมกุล 
นายณัฐพร  ตั้งประดิษฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสาวหิรัญญา  กุลบุตร 
2 ความฉลาดทางอารมณ์ EQ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวกรกนก  เฉลิมชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


