
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานของครูผู้สอน 
ประจำปีการศึกษา 2563 

(โครงการตามแผนปฏบิัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย) 

วัตถุประสงค์   
  1. เพื่อพัฒนาประสทิธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูผูส้อนโรงเรียนปรนิส์
รอยแยลส์วิทยาลัย  
 2. เพื่อให้ครูที่มีผลงานดีเด่นมโีอกาสนำเสนอผลงานและแบง่ปนัองค์ความรู ้
  3. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  
เป้าหมาย  ครูผู้สอนทุกระดับการศึกษา 
วิธีการดำเนินงาน  
  1. รวบรวมผลงานวิจัยและสื่อเทคโนโลยีจากครูผูส้อน 
  2. ประเมินผลงานวิจยัฯ และสือ่เทคโนโลยีโดยคณะกรรมการฯ  
  3. สรุปผลการพิจารณาและกำหนดวิธีการนำเสนอผลงาน 
 4. ดำเนินการนำเสนอผลงานตามวัน-เวลา-สถานที่ที่กำหนด 
  5. ประเมินผลการดำเนินงาน / สรุปและรายงาน 
งบประมาณ จำนวน 125,000 บาท  
  1. ค่ารางวัล จำนวน 72,5000 บาท 
  2. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน 50,000 บาท 
  3. ค่าวัสดุ/ค่าเอกสาร/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 2,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2564 
ผู้ดำเนินโครงการ  
  แผนกพัฒนาวชิาชีพและส่งเสรมิคุณภาพครูและบุคลากร 
  แผนกบริการวิชาการ 
          ***** ฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพ ***** 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และนำเสนอผลงาน 
วิจัยในช้ันเรียน –  สื่อเทคโนโลย ี

และครูผู้ใช้เทคโนโลยีในการสอนดีเด่น 
ของครูผู้สอนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  

ประจำปีการศึกษา 2563 
 

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 
ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส 

THE PRINCE ROYAL’S COLLEGE 
 

 

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

โทร. 053-242-038 โทรสาร 053-241-132 website: www.prc.ac.th 
 



กำหนดการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
ของครูผู้สอนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564  
ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส และอาคารสีเทา 

เวลา รายการ สถานที่ 

07:30-08:00  ลงทะเบียน ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 
100 ปี 

 
08:00-08:30  นมัสการโดยทีมงานศาสนกิจ 

08:30-09:15  กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ 
การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบนั  
โดย ดร.สิรินันท์  ศรีวีระสกุล  
ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน 

09:15-09:25  รายงานผลการดำเนนิงานและประกาศ
รายชื่อครูที่ได้รับรางวัลผลงานวจิัยและสื่อ 
เทคโนโลยดีีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 
โดย ดร.กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ 

09:25-09:40 พักรับประทานอาหารวา่ง ชั้นลา่ง อาคาร 100 ปี 

09:40-11:10  คณะครูเข้ารับฟังการนำเสนอผลงาน 
วิจัยในชัน้เรียน จำนวน 13 ห้อง 

ห้องเรียนมัธยมต้น 
อาคารสีเทา 

11:10-12:30  คณะครูเข้ารับฟังการนำเสนอผลงาน 
การพัฒนาสื่อ ICT จำนวน 13 ห้อง 

ห้องเรียนมัธยมต้น 
อาคารสีเทา 

12:35 รับประทานอาหารกลางวนั 
(อาหารกล่อง) 

บริเวณโถงชั้นล่าง 
อาคาร 100 ปี 

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
* มอบเกียรติบัตรและรางวลัในวันประชุมครูรวมปิดภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 
  วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 

ผลงานการพัฒนาสื่อ ICT ที่ได้รับรางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
รางวัล ชื่อผลงาน ประเภท ครูผู้พัฒนา 
ดีเด่น การจำแนกประเภทของวัฒนธรรม VIDEO นายศตวรรษ  คำบ้านฝาย 

สมบัติคอลลเิกทีฟของสารละลาย VIDEO นายปฏิภาณ  ฉัตรเงิน 
Designing Your Life VIDEO นายจงรักษ์  ประมลูจักโก 

ชมเชย Thermal Expansion VIDEO นายจีรกร  ดีอตุ 
โครงสร้างอะตอม VIDEO นายวราวุฒิ  เชียงบุญ 
Subject-Verb Agreement VIDEO นางสาวรวิสดุา  โสตถิกุล 
Passive Voice VIDEO นายกฤตพิภัช แก้วกำเหนิด 

รางวัลครูผู้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนดีเด่น  

ปีการศึกษา 2563 

ระดับการศึกษา ครูที่ได้รับรางวัล 

ปฐมวัย นางสาวกนกกาญจน์  ไชยสิงห์ 
ประถมศึกษา 1-3 นายอรุณพร ประเสริฐ 

นางสาวอริสรา มะเนวรรณ์ 
นายรชาทา ศรีวิเศษ 

ประถมศึกษา 4-6 นางสาวสาวิณี  อ้ึงรังษ ี
นายสุรวฒุิ  อาจภักด ี

นายชนะกฤษฏ์  สุกใส 
มัธยมศึกษา 1-3 นางสาวเพ็ญประภา  ชาติกานนท์ 

นางสาวพสิมัย  ปกป้องไพร 
นายสาววิราพร  สินนัตา 

มัธยมศึกษา 4-6 นางสาวเนตรชนก  แก้วดี 

นายจิรกร  ดีอุต 
นายวฒุิสิทธิ์  สมตุ้ย 



ผลงานการพัฒนาสื่อ ICT ที่ได้รับรางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
รางวัล ชื่อผลงาน ประเภท ครูผู้พัฒนา 

ดี 
ยอดเย่ียม 

Thai Dance and Lao Culture VIDEO นางอรทัย วจนะรัตน์ 

สวนสัตว์เชียงใหม่ 清迈动物园  VIDEO นางสาววรรณฤมล กิตติปภัสสร 

Unusual Restaurants CAI นางสาวเอสรา  มีบทสม 
นางสาวธมลวรรณ  ด้วงอ้าย 

ดีเย่ียม Visual Art with Culture CAI นางสาวอรณัชชา   ใหม่ศรี 
นางจริยา ใจ๋มา 

Inno I-Mac M2 CAI นายธนกร อับดุลสลาม 

ประโยคคำถาม 疑问句 VIDEO นางสาววิภา  ธนวัฒน์โกวิท 

 ดีเด่น โจทย์ปัญหาการบวก การลบจำนวนเต็ม VIDEO นางสาวอาทิตยา ลานนาสถิต 
Adjective + Preposition & Collocation VIDEO นางสาวหทัยนันทน์ แก้วโชติ 
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชานวัตกรรม2 CAI นายสุชาครีย์ เพ็ชรอินทร์ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา VIDEO นายรัฐเขต นิลรัตนบรรพต 

ชมเชย An Internet Forum VIDEO นางสาวโสภณา บัวศรี 

การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม VIDEO นายเอกพงศ ์นันต๊ะวงศ์ 

องค์ประกอบคลื่น VIDEO นางสาวเยาวธิดา เพชรทอง 

ทักษะการรับ-ส่งลูกฟุตบอล VIDEO นายจิรายุส ไตรรัตนโชติ 
นายสันติ โองาวะ 

 

ผลงานการพัฒนาสื่อ ICT ที่ได้รับรางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
รางวัล ชื่อผลงาน ประเภท ครูผู้พัฒนา 

ดี 
ยอดเยี่ยม 

การใช้เครื่องมือพื้นฐานในภาษาซีชาร์ป CAI นางไสวรินทร์  สุทา 
การอ้างอิงและบรรณานุกรม CAI นางสาวพิศุทธาภา ยุวนิช 

นางสาวปารณีย์ โชติมั่นเศรษฐ ์

ดีเยี่ยม Alkean CAI นายณรงคศ์ักดิ์ เมธีชุตกิุล 
Introduction of Physics VIDEO นางสาวจิณห์วรา ต๊ะวงคร์ัตน ์

การใช้งานตัวแปรใน Microbit VIDEO นายโยธิน อ้ายพิงค์ชัย 

งานวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2563 

ระดับปฐมวัย 
รางวัล ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 

ดียอดเย่ียม ผลการปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติก 
โดยการใช้ 9 เทคนิคพิชิตห้องเรียนร่วม  

นางกัฑทรี  มนน้อย 

ดีเยีย่ม การพัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวยัโดย
ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์สมุดการบ้านคัด
ลายมือของนักเรียนช้ันอนุบาล 3  

นางสาวณัฐณิชา  นันตา 
นางสาวดารณี  สายคำยะ 
นางฤทัยรัตน์  รัตนพันธ ์

ดีเด่น นวัตกรรมฐานการเรียนรู ้กิจกรรมเป็น
ฐานพ ัฒนาท ักษะการอ ่านของเด็ก
ปฐมวัย ช้ันอนุบาล 3  

นางสาวเกวลี สุวรรณชะตัน 
นางสาวชัชชญา  วงค์ษาสุข 
นางสาวกนกกาญจน์ ไชยสิงห ์

ชมเชย การพัฒนาความสามารถในการอ่านของ
เด ็กอนุบาล 3 โดยการใช้นวัตกรรม
สร้างสรรค์ นิทานคำศัพท์ 

นางวลัยพรรณ  โสณวิโรจน ์
นางสาวเจนจริา  อ่อนน่วม 
นางสาวพิมพรรณ  ชุ่มใจ 
นางอำพร  ปรีเปรม 

 

ผลงานการพัฒนาสื่อ ICT ที่ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 2563  

ระดับปฐมวัย 
รางวัล ชื่อผลงาน ครูผู้พัฒนา 

ดียอดเย่ียม สื่อวีดิทัศน์ พยัญชนะไทย นางกัฑทรี  มนน้อย 
ดีเย่ียม สื่อวีดิทัศน์ อาชีพท่ีหนูรู้จัก นางสาวณัฐณิชา  นันตา 
ดีเด่น สื่อวีดิทัศน์ ครอบครัวของฉัน นางสาวดารณี  สายคำยะ 

 

 



งานวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 2563 

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) 
รางวัล ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
ดียอด
เย่ียม 

ผลการใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค Picture Me Reading 
เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

นางสาวรุ้งทิพย์ ใจปวน 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านการเขียนคำคล้องจองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกตามแนวคิด
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

นางสาวพันธุ์ทิพา วีระจันทร ์

การใช้ชุดกิจกรรม Go Math ตามหลักการเรียนรู้ของสมอง 
(BBL) เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดแก้โจทย์ปัญหาในวิชา
คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

นางสาวอุษณีย์ ประเทพทิพย ์

การใช้เครื่องมือการคิด (Thinking tools) เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดระดับสูงใน การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

นางนฤทัย คำเทพ 

ดีเย่ียม ผลการใช้โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
หน้าท้องที ่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายทักษะการลุก -นั่ง  
60 วินาที ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

นางสาวอุมาฤทัย สุวรรณขจร 

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 3 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเชิงนวัตกรรมเป็นฐานเพื่อการสร้างนวัตกรสู่การคิด
นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 

นายวัฒนสิทธ์ิ ชุนโอภาส 

ผลการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการบวกเพื่อ
พ ัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ ว ิ ชาคณ ิตศาสตร์ ของน ัก เร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  

นางธนัษฐ์นันท ์วันติยา 

การจัดการเร ียนร ู ้แบบบูรณาการตามแนวคิด STEAM 
Education โดยการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring Science) 
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ชิ้นงานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

นางสาวอรวรรณ  ด้วงฟู 

 

ผลงานการพัฒนาสื่อ ICT ที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) 
รางวัล ชื่อผลงาน ประเภท ครูผู้พัฒนา 

ดียอดเยี่ยม Adverbs of Frequency CAI นางมารียา มณวีรรณ 
การบวกและการลบ CAI นายกิตติชยั สีฆ้อง 
งานสานสร้างสรรค์ VIDEO นางสาวศศินิภา หม่องนัน 
การวัดและเปรยีบเทียบความจุ VIDEO นางสาวอุษณีย ์ประเทพทิพย ์

ดีเยี่ยม การอ่านออกเสียง VIDEO นางสาวสุพรรษา โประธา 
การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน VIDEO นายวัฒนสิทธิ์ ชุนโอภาศ 
แหล่งพลังงาน VIDEO นางสาวอรวรรณ ด้วงฟ ู
Sequence of Events VIDEO นางสาวสิรินาถ ศรีอนันต ์

ดีเด่น การบวก CAI นางสาวธนัษฐ์นันท ์วันติยา 
เราขาคณติและแกนสมมาตร VIDEO นางสาวปาริฉัตร คำมูล 
ทักษะการส่งบอล การหยุดและการยิงประตู VIDEO นางสาวดารณี บุญหล้า 
เพลงไทยท้องถิ่น VIDEO นายธรรมนูญ หงษ์ทอง 

ชมเชย การทำความสะอาดห้องเรียน VIDEO นางวัชรี วงศ์ยิ้มยอ่ง 
His/Her Favorite Subject VIDEO นางสาวชมัยพร อุดคำ 
สื่อพัฒนาการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 VIDEO นางสาวจรัญญา สมสงวน 

ผลงานการพัฒนาสื่อ ICT ที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 
รางวัล ชื่อผลงาน ประเภท ครูผู้พัฒนา 

ดียอดเยี่ยม การทดสอบอาหาร VIDEO นางสาวสาวิณี อึ้งรังษี 
การเขียนโปรแกรมสร้างก๊อกน้ำอจัฉริยะ VIDEO นายธีรภัทร์  สามัคคี 
การวาดรูปทรงเรขาคณิตด้วยโปรแกรม Scratch VIDEO นางชัชชญา  กันทาผาม 

ดีเยี่ยม การเปรียบเทียบเศษส่วน VIDEO นางจิราพร  ประมูลจักโก 
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย VIDEO นางสาวอรวรรณ เตชะโสด 
สมบัติของวัสดุ VIDEO นางสาวศิริพร  ขันแกว้ 

ดีเด่น หลักในการสังเกตคำเป็น หลักเกณฑ์ที่ 2 VIDEO นายสุรวุฒิ  อาจภกัดี 
จังหวะและตำแหน่งในงานทัศนศิลป์ VIDEO นายณัฐดนัย  วงศ์คำ 
Possessive Adjectives VIDEO นางสาวประภาภรณ์  สมเกต ุ
ทักษะวอลเลย์บอล (การอันเดอร์คู่) VIDEO นายชนะกฤษฎ ์ สกุใส 

นายอนุสรณ์  ยะอนันต ์
ชมเชย บุคลิกภาพเพือ่พัฒนาตนเองและชวีิตประจำวัน VIDEO นางสาวธันยพร  ทวีชยั 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VIDEO นางสาวบุษกร  สอนแพร ่
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
รางวัล ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
ดียอด
เย่ียม 

การพัฒนาทักษะการรับรู้เชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียนในรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

นายนิติพงษ์  กาวีวล 

การศึกษาผลการใช้รูปแบบ SE Innovation ในรายวิชาภาษาไทย
พื ้นฐาน 3 เพื ่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรสำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายณัฐศักดิ์ ศิรินิยมชัย 
นางสาวปารณีย์ โชติมั่นเศรษฐ์ 
นางสาวพิศุทธาภา ยวุนิช 

การพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู ้แบบบูรณาการตามหลักคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง วิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

นางสาวนำ้ฝน เค้าอนุรกัษ์ 
นางแคทรยีา ศรีสมบัต ิ
นางสาวกัลยา อรุณประเสริฐกุล 
นายภมูิรพี บุญตานนท ์

ดีเย่ียม การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อ
อินโฟกราฟิกเพื ่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

นางสาวพัชราภา ขันมะณี 
นางสาวเนตรชนก แก้วด ี

การสร้างบทเรียนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่ายผ่านโปรแกรม Office 
365 รายวิชาคอมพิวเตอร์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

นายอนุสรณ์ สุขศรี 

การศึกษาภาวะซึมเศร้าและภาวะความเครียดของนักเร ียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางสุทธิพร งามเมืองสกุล 
นางสาวนภาพร มะโนปิน 

ดีเด่น การศึกษาผลการใช้เทคนิคการสอนแบบอริยสัจ 4 ในการพัฒนา
ความสามารถการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  

นางพัชราภรณ์ ภิมขุ 

การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่อง สภาวะ
เศรษฐกิจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

นางมัสลิน สุนทรเนตร 

ผลการใช้รูปแบบการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในวิชาประวัติศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นางสาวสุนทรี ชัยชนะ 

ชมเชย การพัฒนามโนมติวิชาเคมีเรื่องสารละลายโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบกิจกรรมเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นายปฏิภาณ  ฉัตรเงิน 

การประยุกต์ใช้สัทอักษรทางภาษาศาสตร์เพื่อพัฒนาความแม่นยำ
ในการวิเคราะห์หน่วยเสียงในพยางค์ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

นายศตวรรษ คำบา้นฝาย 
นางสาวลัษณม ีเครอืทองศร ี

การพัฒนาผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนวิชาอาเซียนศึกษา  เร ื ่อง 
ประชาคมอาเซียนโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ 

นายธีระวัฒน์ ชื่นดวง 
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ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) 

รางวัล ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 
ดีเด่น ผลการใช้กระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการ

เล่นกีฬาแชร์บอลขั้นพื้นฐานในการเรียนวิชาพลศึกษาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

นายธีระศักดิ์ ยะวงค ์

การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวค ิดสร ้ างสรรค ์ความร ู ้  สำห ร ับน ัก เร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2  

นางกัลยรัตน์ สะเอียบคง 

The Effect of Problem – Based English Writing 
Instruction on Primary 3 Students’ Critical Thinking 
Abilities at The Prince Royal’s College 

นางสาวสิรินาถ ศรีอนันต ์

ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเรื่องการ
เขียนโปรแกรมเบื ้องต้นวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

นางอรพรรณ  สมตุย้ 

ชมเชย การพัฒนาความสามารถในการเขียนเรื ่องจากภาพตาม
จินตนาการโดยใช้ร ูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรมและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2  

นางสาวสุพรรษา โประธา 

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์เรื่องน้ำหนัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

นายกิตติชัย  สฆี้อง 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคิดอย่างไรวาดอย่าง
นั ้นโดยใช ้การจ ัดการเร ียนร ู ้แบบห้องเรี ยนกลับด ้าน 
(Flipped Classroom) สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 

นางสาวศศินภิา หม่องนัน 
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ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 
รางวัล ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 

ดี 
ยอด
เยี่ยม 

 

การศึกษาผลการใช้แบบฝึกปฏิบัติการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมทักษะการวาดภาพโดย
ใช้คำสั่งในการเขียนโปรแกรม Scratch ตามโครงสร้าง
แบบลำด ับ เง ื ่อนไข และวนซ ้ำ ของน ักเร ียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  

นางสาวชัชชญา กันทาผาม 

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย 
โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเร ียนรู้ภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

นายสุรวุฒิ อาจภักดี 

ผลการใช้เทคนิคการตั้งคำถามแบบ RCA เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะชีว ิตด้านการคิดสร้างสรรค์ในการเร ียนว ิชา
ทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

นางวรรษมน ยะวงค์ 

ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ 
(Big five personality) เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิมท ักษะการ คิ ด
แก้ปัญหาตามแนวทางของทอร์แรนซ์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

นางสาวธันยพร ทวีชัย 
นายจรงค์วิชช์ ทะพิงค์แก 

ดีเยี่ยม การพัฒนาความสามารถด้านการตั้งคำถามและตอบ
คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั ้นสูงของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบหมวกหกใบ 

นางสาวสตรีรัตน์ วรรณปัน 

การใช้กิจกรรม 6 ขั ้นตอน เพื ่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลา
และการธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  

นางเสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ ์
นางสาวขวัญวรา เครือสาร 

ผลการใช้ผ ัง KWL ในการพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

นางพุทธชาด พุทธนิยม 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
รางวัล ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 

ดีเด่น 
 

การส ่ง เสร ิมท ักษะกระบวนการค ิดและความ 
สามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้
ร ูปแบบย ู  เอส แอล เอส สำหร ับน ักเร ียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  

นายยงยุทธ ทองจำรูญ 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาการ
คำนวณเรื ่องการแก้ปัญหาด้วยภาษาไพทอนของ
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ TCD Model  

นายธนกร อับดุลสลาม 
นายจิรวัฒน์ กันธะวงศ์ 
นางอัญชลีพร พุฒจิรวัฒ 

การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา 5 Gs ในการ
ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมและความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1  

นางสาวธมลวรรณ  ด้วงอ้าย 
นางสาวเอสรา มีบทสม 
นางชฎาพร วจนะคัมภีร์ 

ชมเชย 
 

ผลการใช้นวัตกรรม ORD ในการแก้ปัญหาการจำ
คำศัพท์ในวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1  

นางสาววรรณฤมล กิตติปภัสสร 
นางสาววิภา ธรวัฒน์โกวิท 

ผลการพัฒนาทักษะการตีโต้ลูกแบดมินตัน โดยการ
ทดสอบตีเป็นคู ่ในรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

นายนิรุตม์  ฟูเทพ 
นางอำภา  วีระพงษ์ 
นายนพรัตน์  พรมวงษ์ 

การศึกษาผลการใช้ นวัตกรรม 3D to 2D sides ท่ีมี
ต่อการมองภาพด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของ
รูปสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

นางสาวเฉลิมสิริ  พุ่มไสว 
นางสาววาสนา บุญศรี 
นางสาวอาทิตยา ลานนาสถิต 
นายเอกพงษ์  นันต๊ะวงศ์ 

 

………………………………… ☺………………………………… 



งานวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 2563 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
รางวัล ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 

ดี 
ยอด
เยี่ยม 

 

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงทำนองเสนาะด้วย
นวัตกรรมเกมกลอนสอนฉันทลักษณ์สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นายกรกช  ไชยวงค์ 

รูปแบบการเร ียนการสอนวิทยาศาสตร์ในการสร้าง
แบบจำลองชั ้นบรรยากาศแบบ 3 มิติที ่ เน ้นการใช้
กระบวนการ Engineering Design Process เป็นฐาน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

นางฉันทนา กลิ่นเมือง 
นางสุพัตรา สุวรรณเมฆ 
นายเกรียงไกร ทะยานัง 
นางสาวพิสมัย ปกป้องไพร 

ผลการศึกษาการใช้นวัตกรรม SRAM พัฒนาการคิด
วิเคราะห์ท่ีสอดคล้องกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3  

นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา 
นายพจนวรรชย์  พรหมสวัสดิ์ 

การศึกษาผลการใช้ Inno-MAC ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
แก ้ป ัญหากระบวนการคิดเช ิงออกแบบในรายว ิชา
นวัตกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

นายลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์ 

ดีเยี่ยม 
 

การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนรู้ชุดฝึกวงจรไฟฟ้าของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

นางสิรินาถ ไซบู 

การศึกษาผลการใช้ Inno-ELEC ในการจัดการเรียนรู้
ว ิชานวัตกรรมเพื ่อแก้ปัญหากระบวนการออกแบบ
วงจรไฟฟ ้าและอ ิ เล ็กทรอน ิกส์ ของน ัก เร ี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

นายสุชาครีย์ เพ็ชรอินทร์ 

การศึกษาผลการใช ้นว ัตกรรม SADT MODEL เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเกิดฤดูกาลของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

นางพรนิภา กลิ่นนวม 
นางสิรินาถ ไซบู 
นางสาวเยาวธิดา เพชรทอง 
นายเฉลิมเกียรติ เพ็ชรภู่ 

ผลการจัดการเรียนรู ้ด้วยกระบวนการ 2SAD2 ที่มีต่อ
ระดับในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน 

นางคัดนานต์ ทิพย์บุญ 
นางขัติยา ปิยะรังษี 
นางปิยธิดา รัตนพิทักษ์เทพ 
นายรัฐเขต นิลรัตนบรรพต 

งานวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 2563 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 
รางวัล ชื่องานวิจยั ผู้วิจัย 
ดีเดน่ 

 
การใช ้ก ิจกรรมเพ ื ่อนช่วยเพ ื ่อน (Peer-assisted 
Learning) เพื ่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูด
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

นางสาวประภาภรณ์ สมเกต ุ
นางพรรณิกา ศิริณุพงศานันท์ 

นางสาวปฐมพร ฝั้นสืบ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติโดยการใช้บอร์ด 
Kidbright ในการการสร้างเครื ่องรดน้ำอัตโนมัติเชิง
นว ั ตกรรม รายว ิ ชา  Coding ของน ั ก เ ร ี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5  

นางสาวณัฏฐนิชา บุญสูง 
นายธีรภัทร์ สามัคคี 

ผลการพ ัฒนากระบวนการค ิดนว ัตกรรมโดยใช้
กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรมตาม
รูปแบบการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (SE Model to Innovation) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

นางสาวอญัชลี ไตยมณีรักษ์ 

ชมเชย 
 

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหาร้อยละไม่เกิน 2 ขั้นตอน โดยใช้รูปแบบ CCT-
TS Model ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

นางจิราพร ประมูลจักโก 

การส่งเสริมการคิดทางพีชคณิตของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง แบบรูป โดยใช้รูปแบบ CCT-
TS Model 

นางสาวปรียานุช ปาล ี

 
 

 



ตารางห้องนำเสนอผลงาน วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 

ใช้สถานทีอ่าคารสีเทา ชั้น 1-2  ห้องเรียน ม.3/1-3/13 และอาคาร ดร.จำรูญฯ ชั้น 2 ห้องเรียน ม.2/7 

  นำเสนอผลงานวจิัยในชัน้เรียน เวลา 09:40-11:00 นำเสนอผลงานสื่อเทคโนโลยี เวลา 11:10-12:20 

ระดับ 
การศกึษา 

สถานที ่
อาคารสีเทา 

09:45-10:00 10:05-10:20 10:25-10:40 10:45-11:00 11:05-11:20 11:25-11:40 11:45-12:00 12:05-12:20 
ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 ลำดับที่ 4 ลำดับที่ 5 ลำดับที่ 6 ลำดับที ่7 ลำดับที่ 8 

ปฐมวัย ห้อง ม.3/1 ชั้น 1 กัฑทรี มนน้อย ณัฐณิชา และคณะ เกวลี และคณะ วลัยพรรณ และคณะ กัฑทรี มนน้อย ณัฐณิชา นันตา ดารณี สายคำยะ - 
          

ป.1-3 ห้อง ม.3/2 ชั้น 1 รุ้งทิพย์ ใจปวน นฤทัย คำเทพ ธนัษฐ์นันท์ วันติยา กัลยรัตน์ สะเอียบคง มารียา มณีวรรณ สุพรรษา โประธา ธนัษฐ์นันท์ วันติยา ดารณี บุญหล้า 

ป.1-3 ห้อง ม.3/3 ชั้น 1 พันธุ์ทิพา วีระจันทร์ วัฒนสิทธิ์ ชุนโอภาส อรวรรณ ด้วงฟู สิรินาถ ศรีอนันต์ กิตติชัย สีฆ้อง วัฒนสิทธิ์ ชุนโอภาส อรวรรณ ด้วงฟู สิรินาถ ศรีอนันต์ 

ป.1-3 ห้อง ม.3/4 ชั้น 1 อุษณีย์ ประเทพทิพย์ อุมาฤทัย สุวรรณขจร ธีรศักดิ์ ยะวงค์ อรพรรณ สมตุ้ย ศศินิภา หม่องนัน อุษณีย์ ประเทพทิพย์ ปาริฉัตร คำมูล ธรรมนูญ หงษ์ทอง 
          

ป.4-6 ห้อง ม.3/5 ชั้น 1 ชัชชญา กันทาผาม ธันยพร-จรงค์วิชช์ ประภาภรณ์ และคณะ จิราพร ประมูลจักโก ชัชชญา กันทาผาม จิราพร ประมูลจักโก ประภาภรณ์ สมเกตุ ธันยพร ทวีชัย 

ป.4-6 ห้อง ม.3/7 ชั้น 1 สุรวุฒิ อาจภักดี สตรีรัตน์ วรรณปัน ณัฏฐนิชา-ธีรภัทร์ ปรียานุช ปาลี ธีรภัทร์ สามัคคี อรวรรณ เตชะโสด สุรวุฒิ อาจภักดี ชนะกฤษฎ-์อนุสรณ์ 

ป.4-6 ห้อง ม.3/8 ชั้น 1 วรรษมน ยะวงค์ เสาวณีย์-ขวัญวรา อัญชลี ไตยมณีรักษ์ -------- สาวิณี อึ้งรังษี ศิริพร ขันแก้ว ณัฐดนัย วงศ์คำ บุษกร สอนแพร่ 
          

ม.1-3 ห้อง ม.3/9 ชั้น 2 กรกช ไชยวงค์ สิรินาถ ไซบู พรนิภา และคณะ ธนกร และคณะ อรทัย วจนะรัตน์ ธนกร อับดุลสลาม วิภา ธนวัฒน์โกวิท รัฐเขต นิลรัตนบรรพต 

ม.1-3 ห้อง ม.3/10 ชั้น 2 ฉันทนา และคณะ ลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ ์ คัดคนานต์ และคณะ ธมลวรรณ และคณะ เอสรา-ธมลวรรณ อรณัชชา-จริยา หทัยนันท์ แก้วโชติ โสภณา บัวศรี 

ม.1-3 ห้อง ม.3/11 ชั้น 2 ปิยเปรมกมลและคณะ สุชาครีย์ เพ็ชรอินทร์ ยงยุทธ ทองจำรญู วรรณฤมล และคณะ วรรณฤมล กิตติปภัสสร อาทิตยา ลานนาสถิต สุชาครีย์ เพ็ชรอินทร์ จิรายุส-สันต ิ
          

ม.4-6 ห้อง ม.3/12 ชั้น 2 นิติพงษ์ กาวีวล พัชราภา-เนตรชนก พัชราภรณ์ ภิมุข ปฏภิาณ ฉัตรเงิน ไสวรินทร์ สุทา จิณห์วรา ต๊ะวงค์รัตน์ ปฏิภาณ ฉัตรเงิน วราวุฒิ เชียงบุญ 

ม.4-6 ห้อง ม.3/13 ชั้น 2 ณัฐศักดิ์ และคณะ อนุสรณ์ สุขศรี มัสลิน สุนทรเนตร ศตวรรษ-ลักษมี พิศุทธาภา-ปารณีย์ โยธนิ อ้ายพิงค์ชัย ศตวรรษ คำบ้านฝาย รวิสุดา โสตถิกุล 

ม.4-6 ห้อง ม.2/7 ชั้น 2 
อาคาร ดร.จำรูญฯ 

น้ำฝน และคณะ สุทธิพร-นภาพร สุนทรี ชัยชนะ ธีระวัฒน์ ชื่นดวง ณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล จงรักษ์ ประมูลจักโก จีรกร ดีอุต กฤตพิภัช แกว้กำเหนิด 

          

คำชี้แจง  1. ครูเลือกเข้าฟังการนำเสนอตามหัวข้อท่ีสนใจเฉพาะในระดับการศกึษาที่ตนเองสังกัด (ปฐมวัย 1 หอ้ง ระดับการศึกษาอ่ืน ระดับละ 3 ห้อง)  

   2. ครูผู้นำเสนอใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีรวมการซักถาม และเว้นช่วงเตรียมตัวของแต่ละคนละ 5 นาท ี

  3. ขอความอนุเคราะหห์ัวหน้างานระดับการศึกษาช่วยกำกับดูแลให้เวลาของการนำเสนอเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

  4. รับอาหารกลางวัน (เป็นอาหารกล่อง) ที่ใต้อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรสี แยกตามระดับการศึกษา 


