
 1 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

 

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การพัฒนาทักษะการอ่านทำนองเสนาะ โดยใช้บทอาขยานบทหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสุภาภรณ์ จำจิตต์ 
2 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2565 นางสาวเมษยา สุขชม 
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค STEAM Design Process  นางสาววาสนา แสงบัญดิษฐ์ 
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  

โดยใช้แบบฝึกการแต่งคำประพันธ์ 
นางสาวปวริศา เวียงอินทร์ 

5 กิจกรรมท่องอาขยานภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี นางสาวปรีดาพร เกตุนคร 
6 การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ 
7 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกการอ่านในรายวิชาภาษาไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 นางวีนัส อินทร์เอี่ยม 
8 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในชุมนุมห้องสมุดโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ให้มีวินัย และความรับผิดชอบ  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย 

9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีม  
(Team Based Learning : TBL) 

นางสาวนันทนา คนเที่ยง 

10 การพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่อง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  นางสาวนิตยา มิตรยง 
11 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 รายวิชาภาษาไทย6 (ท23102)  

โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ความด้วยเทคนิค SQ4R 
นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก 

12 การวิเคราะห์สาเหตุการเขียนสะกดคำผิดในวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นายชยณัฐ เขียวขจร 
13 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นายวิโชค สิทธิมงคล 

 
 
 
 



 2 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการทำงานกลุ่ม เรื่องการแจกแจงความน่าจะเป็น  

โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ 
 

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเส้นขนาน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี                     

นางสาวจันธิมา คูณวัฒน์ 
 

3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ของข้อมูล โดยชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์                    
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาวกนกอร ชาหอม 

4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ (2) โดยใช้แบบฝึกทักษะ    นางธมนวรรณ สุคนธ์ 
5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค32102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
นายภิเฌฒ พรหมเหลือง  

6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความน่าจะเป็น รายวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 รหัสวิชา ค32202 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

นายพงษ์พัฒน์ มีแก้ว  
นายชาญเดช เรืองศรี 

7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับ       นางสาวปรารถนา ดาราย 
8 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความพึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 

ร่วมกับการเสริมแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง 
นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์ 
นางประภาภรณ์ ทรงประโคน   

9 การแก้ปัญหาในชั้นเรียนโดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม 

นางสาวกนกกร ศรีสังข์ 

10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ 2 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
ด้วยแบบฝึกหัด 

นางสาวนันทวัน คุ้มทอง 
 

11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ 2 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
ด้วยแบบฝึกหัด 

นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ 
 

12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ 2 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
ด้วยแบบฝึกหัด 

นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม 
 



 3 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
13 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ตามแนวคิด Gamification ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
นางสาวกมลชนก สมจิตต์ 

14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นายปฏิพัทธ์ ต่อคุ้ม 

15 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6  
ด้วยการเสริมแรงทางบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี                     

นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์ 
นางสาวอรทัย กลักย้อม 
นายพุทธิพงษ ์คำจันทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมี เรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย  

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาติ   

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โมเมนตัม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้ แบบโครงงาน รายวิชาฟิสิกส์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นายอนุพงษ์ ศรีโสภา 

3 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวนฤมล ก้อนขาว 
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้แบบจำลอง  

เรื่อง ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
นางสาววิสันตรี รสด ี

5 รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี 4 (ว32232)  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

นายมาโนช มั่นคง 

6 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 รหัส ว22102 เรื่อง การบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นายพุทธิชัย รักษ์ทุ่งทอง    

7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารการสอนเคมี เรื่อง การดุลสมการรีดอกซ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางฉวีวรรณ หล่อเจริญ 
8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง ไฟฟ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นางสาวอริสราภรณ์ แสงเพ็ชร 
9 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาชีววิทยา 6  

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ 
นายชัฏชยุต บุตรผา 

10 ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง ธรณีประวัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขั้น 

นางสาวผ่องศรี สิงห์โสดา 

11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการศึกษาพันธุกรรมของเมลเดล โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีมโนมติที่ดีต่อความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเอง 

นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม 

12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน รายวิชาเคมี 4 เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นางพันธิพัฒน์ อารักษ์ 

13 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เอกสารการสอนชีววิทยา เรื่อง ระบบหายใจ นางสาวนัตดา มนต์มีศีล 
14 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม วิชาฟิสิกส์ 6 รหัสวิชา ว33212 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  

ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค (Micro Learning) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ STEAM  Education 
นางสาวมานัสวิณีย์ เวียงปฏิ 



 5 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
15 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน                   

ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
นางสาวนิศารัตน์ ศรีทะลับ 

16 การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง แสงสี  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นายเฉลิมเกียรติ สมานพันธุ์ 

17 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้   เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชาชีววิทยา 6  
รหัสวิชา ว33252 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นางทิพย์วรรณ ทองทาย 

18 ผลของการเรียนการสอนฟิสิกส์โดยใช้การสร้างความรู้เชิงกลยุทธ์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและมโนทัศน์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต       
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นายธิวากร ประถมนาม 

19 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6  
รหัสวิชา ว23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน  

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อ 
 

2 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติวิชาประวัติศาสตร์ 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางไตรรัตน์ โชติพงษ์ 
3 การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในด้านความรับผิดชอบในห้องเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 4/1 - 4/5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นางใจทิพย์ ศรีบุญเรือง 

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

นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ 

5 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นางสาวดนิตา สืบวงษ์ 

6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาสังคมศึกษา 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                        
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา กับการสอนแบบปกติ 

นางสาวกัญญาณัฐวรินทร์ มั่นจิตร 

7 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ 6 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
เรื่อง ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถามและชุดเอกสารประกอบการเรียน 
รายวิชาประวัติศาสตร์ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นางสาวณัฏฐา เลิศศักดิ์วิมาน 

8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สิทธิมนุษยชนด้วยสื่อบทเรียนสำเร็จรูป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ์ 
นางสายใจ ฉิมพาลี 

9 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีในเรื่องการไม่ส่งงานไม่ส่งการบ้าน นายชัชภูมิ กมลรักษ์ 
นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธุ์ 

10 จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นายยุทธนา ชุดทองม้วน 
นายมณฑล โหระโช 

 
 
 
 



 7 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย 

นางวนิดา พูนวัน 
นางสาวนุร์มุรณี เจ๊ะเต๊ะ 

2 การพัฒนาความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปีการศึกษา 2565 

นางสาวมัทรี รัตนกรุณา 

3 ผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในกรีฑาประเภทลู่โดยประยุกต์หลักการทฤษฎีแรงจูงใจที่มีต่อ สมรรถภาพทางกาย ทักษะและเจตคติ
ต่อการวิ่งเพ่ือสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

นายศิวนันท์ อธิจันทรรัตน์ 

4 การใช้โปรแกรมฝึกการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิสที่มีผลต่อทักษะการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิส ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี   

นายธานินทร รอดเกตุกูล 

5 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นางสาวพัชราภรณ์ เกสรศิริ 
นางสาวอัจนา วัฒนานุกูลพงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่ตรงจังหวะระหว่างมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนปราจีนกัลยาณีด้วยใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ 

2 การแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ Active learning โดยใช้สื่อการสอน CAI เรื่อง รำวงมาตรฐาน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาศิลปะ 2 รหัสวิชา ศ22102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

นางขวัญตา พิมพ์ดีด 

3 การอ่านโน้ตดนตรีไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูป นายสุวัฒน์  ศรพรม 
4 การพัฒนาทักษะและความเข้าใจ เรื่องอัตราจังหวะด้วยการ์ดเกมอัตราจังหวะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 
นายเตชิต บุญมาพิทักษ์กุล 

5 การเสริมแรงผู้เรียนให้มีความกล้าแสดงออกและมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ 
และการเสริมแรงผู้เรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

นายธนกฤต แสงอุทัย   
 

6 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Jigsaw วิชาทัศนศิลป์การออกแบบงานศิลปะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นางสาวอุไรวรรณ สุขขา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง วิชาการงานอาชีพ 4 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ว่าที่ร้อยตรีวสุรัตน์ วงษ์มิตร 

2 พฤติกรรมการตั้งใจเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  นางจันทรรัตน์ เหมือนเพ็ชร  
3 ความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ เรื่อง การประกอบอาหารและการจัดตกแต่ง อาหาร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
นางสาวชัชชญา จอมคำสิง 

4 การใช้รูปแบบการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ Google site เรื่อง บรรจุภัณฑ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  นายจักรกริช เภาโพธิ์ 
5 ความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในการปฏิบัติ เรื่องงานใบตองและงานมาลัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวสุพิชญา สว่างวงษ์ 
6 การแก้ปัญหานักเรียนไม่ทางานที่มอบหมายส่งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสาวสุสิตา งามดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

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 การแก้ปัญหาเรื่องการอ่านออกเสียงของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางขวัญใจ กองศักดา 
5 การพัฒนาการเขียนอักษรจีน รายวิชาภาษาจีน 4 โดยใช้แบบฝึกเขียนตัวอักษรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นางสาวปรีดาวรรณ ถาวร 
6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 นางสาวชัญญานุช กอสาลี 
7 การพัฒนาความสามารถการจดจำตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม นางสาวนัฏฐิราพร ปั้นพึ่งบุญ 
8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์์ทางการเรียนด้านการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษด้วยชุดแบบฝึกหัดการเขียนภาษาอังกฤษ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 6 รหัสวิชา อ 33207 
นางสาววิกานดา พิณแพทย์ 

9 การพัฒนาทักษะการจดจำโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
โดยใช้ Mind Mapping 

นางสาววนิศา งามแสง 

10 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบบทบาทสมมุติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวรินรดา เพ็ญสุข 
11 การศึกษาปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นางสาคร อ่อนเอม 
12 การใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการอ่านคำศัพท์และจดจำคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศส 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 
นางสาวิณี ปลั่งบุญมี 

13 การเปรียบเทียบโครงสร้าง Present simple tense และ Past simple tense ดว้ยคำศัพท์ กริยา 3 ช่อง  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

นางสาวกฤษณาพร บุญเฮ้า, 
นางสาวอรอนงค์ 
นิยมวิทยพันธุ์ 

14 การใช้ชุดแบบฝึกทักษะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์เรื่อง Passive Voice ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  นางศศิตา ศรีสม 
15 การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 
นางสาวชัชชารี  ประชุมชน 

16 การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน ชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้เกม นางสาวอุษณีย์ เรืองฤทธิ์ 
 
 



 11 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มเทคโนโลยกีารศึกษา 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในวิชาวิทยาการคำนวณ 2 โดยใช้โปรแกรม Scratch                 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  
นางสาวนพสร อู่แก้ว 
 

2 การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมไพทอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวอภิญญา ยินดียม  
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การคิดวิเคราะห์ เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม โดยใช้รหัสลำลอง (Pseudocode) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวสุณิสา โถทอง 
4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณโดยใช้การเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9  

เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางสาวสมปอง โกซิน 
นายวิโรจน์ แสงสุระเดช 

5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

นางสุภาพร วงษ์ดารา 

6 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน รายวิชา วิทยาการคำนวณ 3 รหัสวิชา ว23104  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

นายณัฐพร ตั้งประดิษฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ที ่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
1 การใชกิจกรรมแนะแนวแก้ไขปัญหานักเรียนติด ๐ ร มส. แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 

 
นางสาวหิรัญญา  กุลบุตร 
นางสาวกรกนก เฉลิมชัย 
นางพรรณภรณ์  เพลินไพศาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


