
รายช่ือวิจัยในช้ันเรียนของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองลาว 
ปีการศึกษา  2562 

ท่ี ช่ือ - นามสกุล เรื่อง 
ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

๑ นางสุวิมล พลอยแหวน การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกล้า
แสดงออกของ  
ด.ช.นนธวัช   แย้มนิยม 

ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
การประหยัดของเด็กระดับปฐมวัย 

๒ นางเนาวรัตน ์ วารีรักษ์ การปรับพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารโดยใช้นิทาน 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกล้า
แสดงออกของ  
ด.ช.จิตติพัฒน์ วิสิทธิวงศ์ 

๓ นางสาวลลิตา ช านาญช่าง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางด้าน
การฟัง 

การพัฒนาทักษะด้านกล้ามเนื้อมือ
ในการท างาน 

๔ นางสาวมณีรัตน์ คุ้มวงศ์ดี ส่ิงเสริมทักษะการอ่านสะกดค า ของ
เด็กหญิงจีรญาดา เครือแส นักเรียน
ช้ัน ป.๑/๒ 

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

๕ นางสาววรรณภา สอนวงษ ์ การพัฒนาการอ่านของนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑/๑ ภาคเรียนท่ี ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค า
ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 
ภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๖ นางสาวปภากร พลอยแหวน การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ เรื่อง “การด ารงชีวติของพืช” 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
โรงเรียนบ้านคลองลาว 

ฝึกทักษะการอ่าน 

๗ นางสาวธวัลรัตน์ เดิมสมบูรณ์ การใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่องพุทธประวัติ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค า
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๒/๑ 

๘ นางสาวรุจิเรธ สุดสงวน ซ่อมเด็กอ่อน เสริมเด็กเก่ง กระตุ้น
เด็กปานกลาง 

การพัฒนาการอ่าน การเขียนสะกด
ค า 

๙ นางสาวรัตนา เหลืองาม การพัฒนาการอ่านของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 

อ่านเขียน เรียนรู้ได้ส าหรับนักเรียน
ท่ีมีปัญหาทางการอ่านและ 
การเขียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 

 



ท่ี ช่ือ - นามสกุล เรื่อง 
ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

๑๐ นางสาวราตรี จิตต์ธรรม การแก้ปัญหาการเขียนตัวเลขไม่
ชัดเจน 

นักเรียนขาดทักษะการระบายสี 

๑๑ นางสาวเกษมณี อุณวงศ์ การแก้ปัญหานักเรียนคูณเลขไม่
ถูกต้องโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณ
แบบตาราง 

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์เรื่องระบบสุริยะ 
โดยใช้ส่ือและเกม 

๑๒ นางสาวสุภาภรณ์ สืบศรี พัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
โดยใช้เกมบิงโกค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

การพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากเรื่องส้ันของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑๓ นายพัฒนศักดิ ์ หอยสังข์ - การแก้ปัญหาขยะในช้ันเรียน 
๑๔ นางสาวสุภาวดี บุตตะวงค์ การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ป.๖ เรื่องการคูณ  
การหาร ของ ด.ช.ธนภัทร อินทอง 

การสร้างความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการคิดค านวณของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑๕ นายอดุลย์ รักษาภักดี การพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาการเขียน
สะกดค า 

การพัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

๑๖ นางดวงพร ราชสมบูรณ์ การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ภาค
เรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ท่ีมี
สมรรถภาพต่ ากว่าเกณฑ์ โดยใช้
กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกาย 

การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ท่ีมีสมรรถภาพต่ ากว่าเกณฑ์ โดยใช้
กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกาย 

     
๑๗ นางพิศวาส เพ็งสุวรรณ การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดค า

ไม่ถูกต้อง 
การช่วยให้นักเรียนอ่านออกเขียน
ได้ 

๑๘ นายสัญญา ศรีคงรักษ์ การพัฒนาความสามารถทางการเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับเด็กเรียน
อ่อนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนท่ี
สร้างขึ้น 

การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
แก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ 
ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๔ 

 
 



ท่ี ช่ือ - นามสกุล เรื่อง 
ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

๑๙ นายพงศ์เทพ ใจอ่อน การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ โดยใช้
แบบสอบถาม ภาคเรียนท่ี ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

การศึกษาสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๒๐ นางสาวสยุมพร โภชาคม การส่งเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 

การส่งเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ค าศัพท์
เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 

๒๑ นางสาวสุดารัตน์ ช านาญชล การจัดจ าแนกแหล่งก าเนิดแสง
ธรรมชาติและแหล่งก าเนิดแสงมนุษย์
สร้างขึ้น ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนบ้าน
คลองลาว โดยใช้บัตรภาพ 

ผลของการใช้ผังมโนทัศน์สรุป
เนื้อหาท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๔ โรงเรียนบ้านคลองลาว 

 


