
 1 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

 

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย นางสาวเมษยา สุขชม 
2 การวิเคราะห์สาเหตุการเขียนสะกดคำผิดในวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 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 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย 5 โดยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก 

7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแต่งคำประพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกม (Gamification) 

นางสาวนันทนา คนเที่ยง 

8 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเป็นฐาน รายวิชาภาษาไทย 3 เรื่องมัทนะพาธา  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ 

9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้กระบวนการ 5 ขั้น  
ร่วมกับเทคนิค STEAM Design Process สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 

นางสาววาสนา แสงบัญดิษฐ์ 

10 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นายวิโชค สิทธิมงคล 
11 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ให้มีวินัยและความรับผิดชอบ  

รายวิชาการใช้ห้องสมุด 1 รหัสวิชา ท30223 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย 

12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5  
โดยใช้แบบฝึกการแต่งคำประพันธ์ 

นางสาวปวริศา เวียงอินทร์ 

13 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกการอ่านในรายวิชาภาษาไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 นางวนีัส อินทร์เอี่ยม  
 
 



 2 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ 1  

เรื่อง จำนวนเต็ม ด้วยแบบฝึกหัดออนไลน์ Liveworksheets 
นางสาวนันทวัน คุ้มทอง 
 

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

นางสาวจันธิมา คูณวัฒน์ 
 

3 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  นางธมนวรรณ สุคนธ์ 
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยแบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบพหุนามรายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 รหัสวิชา ค22201 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565 
นายปฏิพัทธ์ ต่อคุ้ม 

5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
วิชาคณิตศาสตร์ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม ด้วยแบบฝึกหัดออนไลน์ Liveworksheets 

นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ 
 

6 การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 รหัสวิชา ค23101  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์ 
นายพุทธิพงษ ์คำจันทร์ 
นางสาวปรารถนา ดาราย 

7 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวกนกกร  ศรีสังข์ 
8 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวัดตำแหน่งที่ทางสถิติของข้อมูล โดยใช้กระบวนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม              

กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสาวกนกอร ชาหอม 

9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ 1เรื่อง จำนวนเต็ม  
ด้วยแบบฝึกหัดออนไลน์ Liveworksheets 

นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม 
 

10 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 รหัสวิชา ค31101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

นางประภาภรณ์ ทรงประโคน   
นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์ 
นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง  

11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  
เรื่องฟังก์ชัน รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค32101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

นายภิเฌฒ พรหมเหลือง  

 
 



 3 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ตรีโกณมิติ รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 รหัสวิชา ค32201  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
นายพงษ์พัฒน์ มีแก้ว  
นายชาญเดช เรืองศรี 

13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการทำงานกลุ่ม เรื่องลำดับและอนุกรมอนันต์ โดยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ 
 

14 การสร้างแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ออนไลน์ด้วย Liveworksheets เรื่อง ลิมิตของลำดับอนันต์ และใช้เกมส์ Vonder go  
เพ่ือพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นางสาวกมลชนก สมจิตต์ 

15 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5  โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD   
เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 

นางสาวอรทัย กลักย้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง สารละลาย เพ่ือแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสำรวจความพึงพอใจ 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาต ิ

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                  
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

นายพุทธิชัย รักษ์ทุ่งทอง 

3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  
ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาทางพันธุศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นางสาววิสันตรี รสด ี

4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เอกสารการสอนชีววิทยา                     
เรื่อง ระบบหายใจ 

นางฉวีวรรณ หล่อเจริญ 

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

นางสาวผ่องศรี สิงห์โสดา 

6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  
ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

นางสาวนัตดา มนต์มีศีล 

7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรงร่วมกับผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายอนุพงษ์ ศรีโสภา 
8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง คลื่นและแสง วิชาวิทยาศาสตร์ 5  

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
นางสาวอริสราภรณ์ แสงเพช็ร 

9 รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี 5 (ว32231) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

นายมาโนช มั่นคง 

10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

นางพรรณภรณ์ เพลินไพศาล 

11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา 5 รหัสวิชา                 
ว33251 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นางทิพย์วรรณ ทองทาย 

12 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง คลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธี STAR 

นางสาวนฤมล ก้อนขาว 

 



 5 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
13 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  

ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 
นายชัฏชยุต บุตรผา 

14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

นางสาวนิศารัตน์ ศรีทะลับ 

15 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส สำหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี        

นางพันธิพัฒน์ อารักษ์ 

16 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แม่เหล็กและไฟฟ้า วิชาฟิสิกส์ 5 รหัสวิชา ว33211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค (Micro Learning) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ STEM Education 

นางสาวมานัสวิณีย์ เวียงปฏิ 

17 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  
ร่วมกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมโนมติที่ดีต่อความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเอง 

นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม 

18 การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
 

นายเฉลิมเกียรติ สมานพันธุ์ 

19 การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์และการรู้คิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
 

นายธิวากร ประถมนาม 

20 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบสุริยะของเรา วิชาวิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ด้วยการใช้สื่ออินเตอร์ แอ็กทีฟซิมูเลชัน 

นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วิชา สังคมศึกษา1 ส31101  

โดยการใช้วิธีการสอน แบบ Active Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อ 

2 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติวิชาหน้าที่พลเมือง 3 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางไตรรัตน์ โชติพงษ์ 
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ธำรงความเป็นไทย  

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าความเป็นไทย โดยใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning 
นางสายใจ ฉิมพาลี 

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

นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ 

5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ 5 ของนักเรียนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E และชุดเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นางสาวณัฏฐา เลิศศักดิ์วิมาน 

6 ศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาสังคมศึกษา5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565 

นายยุทธนา ชุดทองม้วน 
นายมณฑล โหระโช 

7 การศึกษาความสัมพันธ์ของผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง  
และนักเรียนกับครูที่ปรึกษา 

นางวันเพ็ญ สงวนสุข 
นางณัฐนันท์ เธียรวรโรจน ์

8 การใช้หลักธรรมอริยสัจ 4 ในการแก้ปัญหาชีวิตที่มีผลทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา  
สาระพระพุทธศาสนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาวกัญญาณัฐวรินทร์  
มั่นจิตร 

9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันด้วยสื่อบทเรียนสำเร็จรูป นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ์นาย
วสันต์ งามแสง 

10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทวีปเอเชีย วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มและวิธีสอนแบบปกติของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

นายชัชภูมิ กมลรักษ์ 
นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธุ์ 

11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ (Learning Together: LT) นางใจทิพย์ ศรีบุญเรือง 
 
 
 
 



 7 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย 

นางวนิดา พูนวัน 
นางสาวนุร์มุรณี เจ๊ะเต๊ะ 

2 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นายธานินทร รอดเกตุกูล 
นางสาวพัชราภรณ์ เกษรศิริ 
นายศิวนันท์ อธิจันทรรัตน์ 

3 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นางสาวอัจนา วัฒนานุกูลพงศ์ 
นางสาวมัทรี รัตนกรุณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การสร้างกิจกรรมนาฏศิลป์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ 
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยสื่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้วิธีการสอนสาธิตผ่านกระบวนการ

ปฏิบัติจริง Learning by Doing รายวิชา ศิลปะ 3 รหัสวิชา ศ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางขวัญตา พิมพ์ดีด 

3 การพัฒนาทักษะผู้เรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ประเภทของวงดนตรีระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 นายสุวัฒน์ ศรพรม 
4 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีสากลโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านค่า ความสั้น -ยาวของตัวโน้ต ดนตรีสากลด้วยตัวเลข 

ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธศึกษาปีที ่1 โรงเรียนปราจีนกลัยาณี 
นายเตชิต บุญมาพิทักษ์กุล 

5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทัศนธาตุและการวาดภาพ ระบายสีด้วยการใช้ น้ำหนักกับแสงเงาตามวงจรสีของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 

นายธนกฤต แสงอุทัย   
นางสาวอุไรวรรณ สุขขา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 ผลสำเร็จของชิ้นงาน นางจันทรรัตน์ เหมือนเพ็ชร 
2 ความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ เรื่อง การจัดตกแต่งอาหาร นางสาวชัชชญา จอมคาสิง 
3 การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based 

Learning) เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของผู้เรียน 
ว่าที่ร้อยตรีวสุรัตน์ วงษ์มิตร 

4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งงานไม่ตรงเวลาในรายวิชางานประดิษฐ์เพ่ือสร้างรายได้ นางสาวสุพิชญา สว่างวงษ์ 
5 การใช้รูปแบบการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ Google site นายจักรกริช เภาโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสาวกมลชนก พันธุ์ทอง 
 

2 การพัฒนาทักษะการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Perfect Tense นางเนตรนภิศ นุกูลกิจ 
3 การเปรียบเทียบโครงสร้าง Present simple tense และ Past simple tense ดว้ยคำศัพท์ กริยา 3 ช่อง  

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล  
นางสาวอรอนงค ์นิยมวิทยพันธุ์ 
นางสาวกฤษณาพร บุญเฮ้า 

4 การพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นายไพฑูรย์ ศรีนาค 
 

5 การแก้ปัญหาเรื่องการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางขวัญใจ กองศักดา 
6 การพัฒนาการเขียนอักษรจีน รายวิชาภาษาจีน 3 โดยใช้แบบฝึกเขียนตัวอักษรของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสาวปรีดาวรรณ ถาวร 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า ซื่อตรง 
7 การศึกษาปัญหาการอ่านออกเสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นางสาคร อ่อนเอม 
8 การพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี 
นางสาวญาณิศา สุทธิผาสุข  
 

9 การพัฒนาทักษะการจดจำโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
 โดยใช้ Mind Mapping 

นางสาววนิศา งามแสง 

10 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายหน่วยการเรียนรู้โดยใช้เว็บไซต์ Quizizz ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ 

11 การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗ 

นางสาวชัชชารี ประชุมชน 
 

12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษดวยชุดแบบฝกหัดโครงสรางภาษาอังกฤษ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชาภาษาอังกฤษอาน - เขียน 5 รหัสวิชา อ33201 

นางสาววิกานดา พิณแพทย์ 

13 การใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการอ่านคำศัพท์และจดจำคำศัพท์
ภาษาฝรั่งเศส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 

นางสาวิณ ีปลั่งบุญมี 



 11 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
14 การพัฒนาความสามารถด้านการจดจำตัวอักษรฮิระงะนะ (ひらがな) โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น  

ชุด “ภาพปลากรอบ(ภาพประกอบ)”  
นางสาวนัฏฐิราพร ปั้นพึ่งบุญ 

15 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 เรื่องการพัฒนาทักษะการฟัง และพูด 

นางสาวชัญญานุช กอสาลี 

16 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับด้าน  
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

นางสาวรินรดา เพ็ญสุข 
 

17 การพัฒนาทักษะการจําคําศัพท์ภาษาจีน โดยใช้หมวดนําตัวอักษรจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาภาษาจีน นางสาวอุษณีย์ เรืองฤทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มเทคโนโลยกีารศึกษา 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2  

โดยใช้กิจกรรมรถพลังงานลม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
นางสาวนพสร อู่แก้ว 
 

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้การเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 เรื่องการแบ่งปันข้อมูล 

นางสาวสมปอง โกซิน 
นายวิโรจน์ แสงสุระเดช 

3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างประโยชน์จากผลงาน  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 

นางสุภาพร วงษ์ดารา 

4 พัฒนาความสามารถด้านทักษะการปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับกลุ่มนักเรียนอ่อนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวอภิญญา ยินดียมนางสุณิสา 
โถทอง 

5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนกิจกรรมชุมนุม (ภาษาคอมพิวเตอร์พาเพลิน)                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

นายจตุพล ปัญจธรรมกุล 
นายณัฐพร ตั้งประดิษฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การใชกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนให้ลดการติด 0 นางสาวหิรัญญา กุลบุตร 

นางสาวกรกนก เฉลิมชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


