
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำเสนอผลงำน 
ของครูและบุคลำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

(โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปรนิส์รอยแยลส์วิทยาลัย) 

วัตถุประสงค์   
  1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเรียนรู้ร่วมกันในโรงเรียน
 2. เพ่ือให้ครูที่มีผลงานดีเด่นมีโอกาสเสนอผลงานและแบ่งปันความรู้  
  3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ 
     วิทยาลัย  
เป้ำหมำย  ครูผู้สอนทุกระดับชั้นและบุคลากรของโรงเรียน 
วิธีกำรด ำเนินงำน  
  1. รวบรวมผลงานวิจัยและสื่อเทคโนโลยีจากครูผู้สอนและบุคลากร 
  2. ประเมินผลงานวิจัยฯ และสื่อเทคโนโลยีโดยคณะกรรมการฯ  
  3. สรุปผลการพิจารณาและก าหนดวิธีการน าเสนอผลงาน 
 4. ด าเนินการน าเสนอผลงานตามวัน-เวลา-สถานที่ที่ก าหนด 
  5. ประเมินผลการด าเนินงาน / สรุปและรายงาน 

งบประมำณ จ านวน 120,000 บาท  
  1. ค่ารางวัล จ านวน 66,500 บาท 
  2. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน จ านวน 50,000 บาท 
  3. ค่าวัสดุ/ค่าเอกสาร/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จ านวน 3,500 บาท 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2562 

ผู้ด ำเนินโครงกำร  
  แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร 
  แผนกวัดผล ประเมินผล และวิจัยทางการศึกษา 
  แผนกบริการวิชาการ 
          ***** ฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ ***** 
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SHARING 2019 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และน ำเสนอผลงำน 
วิจัยในช้ันเรียน – งำนวิจัยจำกงำนประจ ำ – สื่อเทคโนโลย ี

และครูผู้ใช้เทคโนโลยีในกำรสอนดีเด่น 
ของครูและบุคลำกรโรงเรียนปรินส์รอยแยลสว์ิทยำลัย  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

วันเสำร์ที่ 23 กมุภำพันธ์ พ.ศ. 2562 
ณ อำคำร 100 ปี สถำบันแฮรีส 

THE PRINCE ROYAL’S COLLEGE 
 

 

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลยั 
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

โทร. 053-242-038 โทรสาร 053-306-416 website: www.prc.ac.th 
 



ก ำหนดกำรกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำเสนอผลงำนของครูผู้สอน  
ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

วันเสำร์ที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อำคำร 100 ปี สถำบันแฮรีส 

เวลำ รำยกำร สถำนที ่
07:30-08:00 น. ลงทะเบียน ห้องประชุมใหญ่ 

อาคาร 100 ปี 
 

08:00-08:30 น. นมัสการโดยทีมงานศาสนกิจ 
08:30-09:15 น. กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ 

ด้านการจัดการศึกษา  
โดย ดร.สิรินันท์  ศรีวีระสกุล  
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

09:15-09:30 น. รายงานผลการด าเนินงานและ
ประกาศรายชื่อครูที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยและสื่อ ICT ดีเด่น  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

09:30-09:45 น. พักรับอาหารว่าง ชั้นล่าง อาคาร 100 ปี 
10:00-11:30 น. ฝ่ายสนับสนุนน าเสนอผลงานวิจัย 

R2R ที่ได้รับรางวัล ปี 2561 
ห้องประชุมใหญ่ 
อาคาร 100 ปี 

09:45-11:05 น. คณะครูเข้ารับฟังการน าเสนอผลงาน 
วิจัยในชั้นเรียน จ านวน 13 หอ้ง 

ห้องเรียนตึกสีฟ้า 

11:00-12:30 น. คณะครูเข้ารับฟังการน าเสนอผลงาน 
การพัฒนาสื่อ ICT จ านวน 13 ห้อง 

ห้องเรียนตึกสีฟ้า 

12:35 น. รับประทานอาหารกลางวัน ชั้นล่าง อาคาร 100 ปี 
และโรงอาหาร 95 ปี 

* ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
* มอบเกียรติบัตรและรางวลัในวันประชุมครูรวมปิดภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
  วันพฤหัสบดีที่ 7 มนีาคม พ.ศ. 2562 

ผลงำนกำรพัฒนำสื่อ ICT ที่ได้รับรำงวัล ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-6) 

รำงวัล ชื่อผลงำน ประเภท ครูผู้พัฒนำ 
ดีเด่น การประเมินคณุค่าดา้นวรรณศลิป ์ VIDEO นางสาวปารณีย์ โชติมั่นเศรษฐ ์

สร้างสติ๊กเกอร์ LINE ด้วย IPAD IPAD นายอนุสรณ์  สุขศร ี
กรด-เบส IPAD นางนรากร  พิชัย 

ชมเชย Environmental Studies IPAD นายพงษกรณ์  อริยะจักร ์
e-Clicker ส าหรับนกัเรียนถามตอบอยา่งเข้มข้น IPAD นายทรงพล  ดวงจิตร ์

ล าดับและอนุกรม IPAD นางสาวเกศรา  คดิอ่าน 
เราขาคณิตวิเคราะห ์ IPAD นางสาวปภัสรา  ฟักมงคล 

รำงวัลครูผู้ใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดีเด่น 
ปีกำรศึกษำ 2561 

ระดับกำรศึกษำ รำงวัล ครูที่ได้รับรำงวัล 
ปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม นางกัฑทรี  มนนอ้ย 

ประถมศึกษำ 1-3 ระดับดียอดเยี่ยม นางสาวณัฎฐวรัตถ์  อินสวุรรณ ์

ระดับดีเยี่ยม นางวรัชยา  ล านวล 

ระดับดีเด่น นางธัญญพัทธ์  วงศร์ัตนธรรม 

ประถมศึกษำ 4-6 ระดับดียอดเยี่ยม นางสาวจิราพร แกว้แกว้ 

ระดับดีเยี่ยม นายณัฐดนัย  วงศ์ค า 

ระดับดีเด่น นางสาวบุษกร สอนแพร ่

มัธยมศึกษำ 1-3 ระดับดียอดเยี่ยม นายกรกช  ไชยวงค ์
ระดับดีเยี่ยม นายเฉลิมเกียรติ  เพ็ชรภู ่
ระดับดีเด่น นางสายสุณีย์  จันทร์ตา 

มัธยมศึกษำ 4-6 ระดับดียอดเยี่ยม นายณรงคศ์ักดิ์  เมธีชุติกุล 
ระดับดีเยี่ยม นายศตวรรษ  ค าบ้านฝาย 
ระดับดีเด่น นางมัสลิน  สุนทรเนตร 

 



ผลงำนกำรพัฒนำสื่อ ICT ที่ได้รับรำงวัล ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-3) 

รำงวัล ชื่อผลงำน ประเภท ครูผู้พัฒนำ 
ดี 

ยอดเยี่ยม 
Histrofun ประวัติศาสตร์ศลิป์เปน็
เรื่องสนุก 

CAI นางสาวอรณัชชา   ใหม่ศรี 
นางจริยา  ใจ๋มา 

Reading Passages CAI นางสาวเอสรา  มีบทสม 
English is Yammy VIDEO นางสาวธมลวรรณ  ด้วงอ้าย 

ดีเยี่ยม ส านวนจีน CAI นางสาววิภา  ธนวัฒน์โกวิท 
วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี CAI นายภูวดล  อัคนิถิน 

นายจาตุรนต์  เศรษฐเสถียร 
C# Programming Adding Items VIDEO นายพจนวรรชย์  พรหมสวัสดิ์ 
การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนตรีโกณมิติ VIDEO นายยงยุทธ  ทองจ ารูญ 

 ดีเด่น Adjectives for Feelings CAI นางสาวหทัยนันทน์  แก้วโชติ 
Interconnection Networks CAI นายธนกร  อับดุลสลาม 
English Style by Kru Blance CAI นายอธิพงศ์  เอี่ยมละออ 
ค่ากลางของข้อมูล CAI นายณัฐพงษ์  รัตนา 

ชมเชย การเขียนรายงานโครงงานภาษาไทย VIDEO นายกรกช  ไชยวงค์ 
โรคทางพันธุกรรม VIDEO นายเฉลิมเกียรติ  เพ็ชรภู่ 
วัฒนธรรมญี่ปุ่น VIDEO นางกนกวรรณ  มังฆะรัตน์ 
ทักษะการเคลื่อนท่ีรับลูกฟุตบอลและลูก
วอลเลย์บอล 

VIDEO นายจิรายุส ปัญญาฟู 
นายนิรุตม์  ฟูเทพ 
นางอ าภา  วีระพงษ์ 
นายนพรัตน์  พรมวงศ์ 

 

ผลงำนกำรพัฒนำสื่อ ICT ที่ได้รับรำงวัล ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-6) 

รำงวัล ชื่อผลงำน ประเภท ครูผู้พัฒนำ 
ดี 

ยอดเยี่ยม 
พระรัตนตรัย VIDEO นางพัชราภรณ์  ภิมุข 
เครื่องมือพื้นฐานในโปรแกรมภาษา C# CAI นางไสวรินทร์  สุทา 

ดีเยี่ยม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ตอนท่ี 1 VIDEO นางสาวกิตติยา  ประวัง 
สารชีวโมเลกุล CAI นายณรงคศ์ักดิ์  เมธีชุติกุล 

 

งำนวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับรำงวัล ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับปฐมวัย 

รำงวัล ชื่องำนวิจัย ผู้วิจัย 
ดียอดเยี่ยม ผลการใช้ 10 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาธิ

ส าหรับเด็กสมาธิสั้น ชั้นอนุบาล 3 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นางสาวปารีณา  อินต๊ะมา 

ดีเยี่ยม การศึกษาความสามารถในการอ่านของ
เด็กชั้นอนุบาล 3 โดยใช้วิธีการเรียน
แบบกลุ่มย่อย โรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วิทยาลัย 

นางกัฑทรี  มนน้อย 
นางวารุณี ณ ล าปาง 
นางสารินี  มูลสถาน 
นางสาววรัลชญาน์ นนทชัยโชติรัตน์ 
นางอ าพร ปรีเปรม 

ดีเด่น ผลการเรียนโดยใช้ชุดสื่อวีดิทัศน์เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย  

นางสาวเกวลี  สวุรรณชะตนั
นางสาวชัชญา  วงค์ษาสุข 
นางสาวกนกกาญจน์  ไชยสิงห์ 

ชมเชย ผลการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทั กษะกา รคิ ด วิ เ ค ราะ ห์ด้ านกา ร
เปรียบเทียบของเด็กปฐมวัยโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  

นางสาวกมลวรรณ  อินทชัย 

ผลงำนกำรพัฒนำสื่อ ICT ที่ได้รับรำงวัลประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับปฐมวัย 

รำงวัล ชื่อผลงำน ครูผู้พัฒนำ 
ดียอดเยี่ยม วีดีทัศน์พัฒนาทักษะการอ่านสระภาษาไทย นางสาวกนกกาญจน์ ไชยสิงห์ 

ดีเยี่ยม เกม...ฟาร์มนี้มีสัตว์อะไรเอ่ย นางสาวปารีณา  อินต๊ะมา 
ดีเด่น Animals for kids นางกัฑทรี  มนนอ้ย 
ชมเชย ชุดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ นางสาวดารณี  สายค ายะ 

นางสาวณัฐณิชา  นนัตา 
กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ นายสกลุศักดิ์  สุขใส 

 



งำนวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับรำงวัลประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับประถมศึกษำตอนต้น (ป.1-3) 

รำงวัล ชื่องำนวิจัย ผู้วิจัย 
ดี 

ยอด
เยี่ยม 

 

การใช้ Infographic ที่สอดคล้องกับการท างานของ
สมอง (BBL) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคิดค านวณ   
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

นางสาวอุษณีย์     
ประเทพทิพย ์

การพัฒนาผลสัมฤทิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง
การคูณชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

นายกิตตชิัย   สีฆ้อง 

การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ โดยใช้
วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย 

นางสาวศศินิภา  
หม่องนัน 

ดี 
เยี่ยม 

 

การจัดการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) วิชา STEM 
EDUCATION เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบการ
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

นางสาวอรวรรณ  
ด้วงฟ ู

แ บ บ จ า ล อ ง บั น ไ ด  4  ขั้ น  (The Four-Step 
Scaffolding Model) เ พื่ อ พั ฒ น า ทั ก ษะ ก า รพู ด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

นางนฤทัย  ค าเทพ 

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บท
สนทนาและเกมส์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นางกัลยรัตน์   
สะเอียบคง 

 

 

ผลงำนกำรพัฒนำสื่อ ICT ที่ได้รับรำงวัลระดับประถมศึกษำตอนต้น (ป.1-3) 

รำงวัล ชื่อผลงำน ประเภท ครูผู้พัฒนำ 
ดี 

ยอดเยี่ยม 
การเปิดคอมพิวเตอร ์ CAI นางอรพรรณ  สมตุ้ย 
สาธิตการพับเต่า VIDEO นางสาวศิริประภา เพ็ชรคล้าย 
ค าที่มี ฤ ฤา CAI นายสุรวุฒิ  อาจภกัดี 

ดีเยี่ยม การชั่ง VIDEO นางสาวอุษณีย ์ ประเทพทิพย ์
What are you doing VIDEO นางสาวสิรินาถ  ศรีอนันต ์
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ CAI นางสาวอรวรรณ  ดว้งฟ ู
จุดและเส้นตรง CAI นายกิตติชยั  สีฆอ้ง 

ดีเด่น ความรู้เรื่องเงิน CAI นางสาวปาริฉัตร  ค ามูล 
Classroom Commands CAI นางสาวนงลักษณ์  ไวว่อง 
จุด เส้นตรง รังสี และส่วนของเส้นตรง CAI นางสาวศศินิภา  หม่องนัน 
การบวกและการลบไม่เกิน 100 VIDEO นางสาวสิรินาฏ  ค าแก้ว 

ชมเชย ความรู้เรื่องเสียง VIDEO นางสาวสุภาพร  ปันรัตน์ทน 
เส้นตรง รังสี และส่วนของเส้นตรง VIDEO นางนัยรัตน์  สิทธวิางค์กูล 
ศิลปวัฒนธรรม VIDEO นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ อินสุวรรณ์ 
รูปเรขาคณิต CAI นางสาวธนานันท์  งานด ี

ผลงำนกำรพัฒนำสื่อ ICT ที่ได้รับรำงวัลระดับประถมศึกษำตอนปลำย (ป.4-6) 

รำงวัล ชื่อผลงำน ประเภท ครูผู้พัฒนำ 
ดี 

ยอดเย่ียม 
โปรแกรม Scratch เร่ืองมุมและทิศทาง CAI นางสาวชัชชญา  กันทาผาม 
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน CAI นางสาวจุฬัญญ์ญา  ธรรมปัญญา 

ดีเย่ียม ปรากฎการณ์ดวงดาว VIDEO นางสาวสาวิณี  อึ้งรังษ ี
นางสาวอรวรรณ  เตชะโสด 

ส านวนไทย VIDEO นางสาวสิริภรณ์  พัชราวุฒ ิ
ทฤษฎีการพิมพภ์าพ CAI นางวรรษมน  ยะวงค์ 

ดีเด่น การวัดขนาดของมุม VIDEO นางสาวชฎาทิพย ์สุขุมานันท ์
การเลือกซ้ืออาหารและเครื่องดื่ม VIDEO นายธนวัฒน์  โสภ ี
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม VIDEO นางสาวพจนยี์  ปันนวน 

ชมเชย โครงสร้างพืช CAI นางสาวศิริพร  ขันแกว้ 
รูปสามเหลี่ยม CAI นางสาวจิราพร  แก้วแกว้ 

นางสาวสุรีรัตน์  อุไรวร 
ศิลปะท้องถิ่น 4 ภาค CAI นายณัฐดนัย  วงค์ค า 



งำนวิจัยในหน่วยงำนที่ได้รับรำงวัล : กำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย 
Routine to Research (R2R) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

รำงวัล ชื่องำนวิจัย หน่วยงำน 
ดียอดเยี่ยม การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษผ่าน

การแปลโดยวิธีการสอนแบบอุปนัยโดยใช้
การอ่านในใจเป็นเครื่องมือในระดับชั้น
มั ธยมศึ กษา โรง เรี ยนปรินส์ รอยแยลส์
วิทยาลัย 

สถาบนัแฮรีส และ
ส านักงานสื่อสาร
องค์กร 

ดีเยี่ยม การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะตาม 
กรอบมาตรฐานวิชาชีพของครูผู้สอนโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

แผนกพัฒนาวชิาชีพฯ 
แผนกบริการวิชาการ 
และแผนกบุคลากร 

ดีเด่น ผลการศึกษาความพึงพอใจงานด้านการ
บริการและภูมิทัศน์ตามกรอบมาตรฐานงาน
ประกันคุณภาพภายในของฝายสนับสนุนฯ 

แผนกบริการภูมิทัศน ์

ชมเชย การใช้ โปรแกรมประกันคุณภาพภายใน 
(โปรแกรม IQA) ในการบันทึกข้อมูลผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

แผนกนโยบายและแผน 

การศึกษาประสิทธิผลของการใช้หนังสือ
ฝึกหัดอ่านภาษาไทยเด็กปฐมวัย พี อาร์ ซี 
ส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย 

แผนกปฐมวัย 

 

 

งำนวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับรำงวัลประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับประถมศึกษำตอนต้น (ป.1-3) 

รำงวัล ชื่องำนวิจัย ผู้วิจัย 
ดีเด่น 

 
Reason active เพื่อพัฒนาการวิเคราะห์เหตุผลในวิชา
สังคมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์วิทยาลัย 

นางสาวกัลยา   
แสงมณีย ์

การพัฒนาทักษะการฟังในวิชาภาษาอังกฤษ โดยการใช้
เพลงของนักเรียนช้ันประถมปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวนงลักษณ์   
ไวว่อง 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยใช้สื่อประถม 
เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ รายวิชา วิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

นางสาวสุภาพร  
ปันรัตน์ทน 

Using Visual Learning Environment to enhance 
and arouse Visual Thinking and Collaboration 
Among Prathom Suksa 3 Students at The Prince 
Royal’s College 

นางสาวสิรินาถ   
ศรีอนันต ์

ชมเชย การพัฒนาชุดการสอนการอ่านและเขียนค าที่มีตัวสะกด 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

นางสาวรุ่งทิพย์  สุภาพ 
 

การศึกษาความสามารถในการอ่านค าของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  1  
โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน “สระพื้นฐาน” 

นางจุฑารัตน์ เขื่อนจินดาวงศ์
นางสาวอาทิตยา สิงห์คะราช 
 

ผลการ ใ ช้ ชุดแบบฝึก เชาวน์ปัญญาด้ าน  Logical 
Mathematical Intelligence เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นางสาวปาริฉัตร ค ามลู 

การพัฒนาความมีวินัยในตนเองโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

นางสาวรุ้งทิพย์  ใจปวน 

 



งำนวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับรำงวัลประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับประถมศึกษำตอนปลำย (ป.4-6) 

รำงวัล ชื่องำนวิจัย ผู้วิจัย 
ดี 

ยอด
เยี่ยม 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ค14101 เรื่องการบวก 
ลบ คูณ หารระคน เพื่อเติมเต็มศักยภาพนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์โดยใช้การแสดง
บทบาทสมมุติ (Role-play Method) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นางสาวจุฬัญญ์ญา 
ธรรมปัญญา 

ผลการจัดกิจกรรมแนะแนว Self-understanding เพื่อ
ส่งเสริมทักษะด้านการรู้จักและเข้าใจตนเองตามแนว
ทางการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีหน้าต่าง 4 บาน (The Johari 
Window) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นางสาวธันยพร  ทวีชัย 
นายจรงค์วิชช์ ทะพิงค์แก 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา
ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของสี่เหลี่ยมโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นางสาวจิราพร แก้วแก้ว 
นางสาวสุรีรัตน์  อุไรวร 

ดีเยี่ยม 
 

การศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ ว14101 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วิทยาลัย  

นางสาวชัชชญา   
กันทาผาม 

ผลการใช้ชุดค าถามส่งเสริมการคิดเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิ เ คร าะห์ เ รื่ อ งสิ ทธิ ของผู้ บ ริ โ ภคของ นัก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นางเสาวนีย์   
กุลเพชรประสิทธิ์ 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้เกมคุณธรรมเพื่อส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

นางสาวขวัญวรา  วงค์ค า 

 

งำนวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับรำงวัลประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-6) 

รำงวัล ชื่องำนวิจัย ผู้วิจัย 
ดีเด่น ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยทักษะปฏิบัติ

ด้านการประยุกต์สร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม 
Adobe Flash ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นายโยธิน  อ้ายพิงค์ชัย 

การใช้เทคนิค Encoding เพื่อช่วยในการหาพจน์ท่ัวไปของ
ล าดับพหุนามดีกรีสองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 แผนการเรียนศิลป์ -ภาษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย 

นายนัชท์ชา  ผ่องศรี 

การพัฒนาทักษะด้านการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 
(Essay Writing) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษ
อ่าน-เขียน โดยการใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย  

นายกฤตพิภัช  
แก้วก าเหนิด 

ชมเชย 
 

ผลการใช้สื่อบทเรียนโปรแกรม PowerPoint เรื่อง 
Idioms เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
พื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นางแคทรียา   
ศรีสมบัต ิ

การศึกษาผลการใช้การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบของ 
เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นายอนุสรณ์  สุขศร ี

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย 

นางสุทธิพร   
งามเมืองสกุล 



งำนวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับรำงวัลประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-6) 

รำงวัล ชื่องำนวิจัย ผู้วิจัย 
ดี 

ยอด
เยี่ยม 

การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เครือข่าย เรื่องเครืองมือ
พื้นฐานในโปรแกรมภาษาซีชาร์ป ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นางไสวรินทร์  สุทา 

ผลการใช้เทคนิคการสอนแบบ Six Thinking Hats ในการ
พัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย 

นางพัชราภรณ์ ภิมุข 

ผลการใช้สมุดจดปฏิสัมพันธ์  Interactive Notebook 
พัฒนาทักษะการสรุปความของส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นางนรากร  พิชัย 

ดี 
เยี่ยม 

 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ในวิชาเคมีของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วิทยาลัย 

นายณรงค์ศักดิ์  เมธีชุติกุล 

การพัฒนานักเรียนให้เป็น Active Learners เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษาอั งกฤษพื้ นฐาน  
อ31202 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 5C ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางภาษาอังกฤษ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นางสาวน้ าฝน  เค้าอนุรักษ์ 

การใช้สื่อประสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความคิดรวบยอดเรื่อง เวคเตอร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นายวุฒิสิทธิ์  สมตุ้ย 

 

งำนวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับรำงวัลประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับประถมศึกษำตอนปลำย (ป.4-6) 

รำงวัล ชื่องำนวิจัย ผู้วิจัย 
ดีเด่น 

 
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM 
Education)  ท่ี มี ต่ อ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น วิ ช า
วิทยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

นางสาวอรวรรณ เตชะโสด 
นางสาวสาวิณี  อึ้งรังษี  
นายดนัย ช านาญ 

การใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาทักษะการเลือกซื้ออาหารและ
เครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน
รายวิชา ง15101 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นายธนวัฒน์  โสภี 

การพัฒนาชุดฝึกทักษะกิจกรรมการปั้นดินน้ ามันนูนต่ า 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วิทยาลัย 

นายณัฐดนัย  วงศ์ค า 

 การสร้างรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ คิด
วิเคราะห์โดยใช้กิจกรรม Small Group Discussion ใน
การเรียนวิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นางวรรษมน  ยะวงค์ 

ชมเชย 
 

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบบหมวด 6 
ใบโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติสู่สภาพจริงเรื่อ แรงโน้ม
ถ่วงของโลก 

นางสุภภัค  กันหาประกอบ 

การพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้กิจกรรมฝึกมารยาทไทย
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วิทยาลัย 

นางสาวบุษกร  สอนแพร่ 

ผลการจัดการ เรียนรู้ แบบใช้ค าถาม ( Questioning 
Method)  ร่ ว ม กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ลุ่ ม เ พื่ อ พั ฒ น า
กระบวนการคิดและพฤติกรรมการตอบค าถาม 

นางสนธยา  สารสมุทร 

 



งำนวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับรำงวัลประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-3) 

รำงวัล ชื่องำนวิจัย ผู้วิจัย 
ดี 

ยอด
เยี่ยม 

 

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการสร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์กับความงามเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในรายชาวิทยาศาสตร์ 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นางฉันทนา  กลิ่นเมือง 

ผลการจัดการเรียนรู้  “แนวคิดเชิงนามธรรม” ในวิชา
วิ ทยาการค านวณเพื่ อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และสถานการณ์ต่าง ๆ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  

นายลัทธวัฒน์ 
สอนศรีนุสรณ์ 

การสร้ างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอน CAI เรื่ อง 
Histofun ประวัติศาสตร์ ศิลป์เป็นเรื่ องสนุก นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย 

นางสาวอรณัชชา ใหม่ศรี
นางจริยา ใจ๋มา 

ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ททางการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอินเทอร์เน็ตและการใช้งาน 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์วิทยาลัย 

นายธนกร  อับดุลสลาม 

ดีเยี่ยม 
 

การใช้การสอนแบบโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การออกเสียง ความรู้ค าศัพท์และการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วิทยาลัย 

นางสาวโสภณา  บัวศรี 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย 

นางสาวพิสมัย ปกป้องไพร 

การศึกษาอิทธิพลของภาษาท่ีส่งผลต่อทักษะการคิด
ค านวณทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นายเอกพงษ์  นันต๊ะวงศ์
นายอธิพงศ์  เอี่ยมละออ 

งำนวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับรำงวัลประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-3) 

รำงวัล ชื่องำนวิจัย ผู้วิจัย 
ดีเด่น 

 
การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
ก ากับตนเอง 

นางขัติยา  ปิยะรังษ ี

การพัฒนาทักษะการตีความโดยใช้ภาพของนักเรียน
ห้องเตรียมวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นายกรกช  ไชยวงค์ 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบ SQ3R โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นางสาววิษฎา  ศรีมงคล 

ชมเชย 
 

การศึกษาเจตคติในวิชาหน้าที่พลเมือง (กฎหมาย) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วิทยาลัย  

นางกนกวรรณ 
มังฆะรตัน ์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ 
Interactive Learning ของนักเรียนระดับชั้นมัธยม- 
ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นางคัคนานต ์ ทิพย์บุญ 

ตัวแบบกระบวนการเชิงซอฟต์แวร์ส าหรับการพัฒนา
ระบบ จัดการชั้ น เ รี ยน  PRC E-Classroom ขอ ง
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นายพจนวรรชย ์
พรหมสวสัดิ ์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง 
ทวีปเอเชีย โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

นายธวัชชัย  น้ าเงิน 

 


