
 

ที่ ศธ o๔๒๗๒/๑๗๔๐                                                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ์                    
                      ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก  อำเภอเมืองนครสวรรค ์                                                                               
                                                                                   จังหวัดนครสวรรค์    ๖oooo 

                   ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๕ 

เร่ือง     ประกาศผลการตัดสนิ คัดเลือกผลงานวจิัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่นระดับเขตพืน้ที่การศึกษา  รอบที่ ๑ 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ประกาศผลการตัดสิน คัดเลอืกผลงานวจิัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที ่
                         การศึกษา รอบที่ ๑     จำนวน  ๑  ฉบับ  
   ๒. รายชื่อผู้ที่ได้รบัรางวลัเหรียญทองที่ต้องส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรอบที่ ๒ การ 
                         นำเสนอปากเปล่า Oral  Presentation   จำนวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์   ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างองค์ความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดให้มีกิจกรรมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความ
แจ้งแล้วนั้น บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ได้ดำเนินการตัดสิน คัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรม
การศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ ๑ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เรียบร้อยแล้ว  มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาผ่านเกณฑ์ จำนวน ๖๓ ผลงาน 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

   ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ส่งผลงานทราบ และให้
ผู้ส่งผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ส่งเล่มรายงานผลวิจัยและนวัตกรรม ฉบับเต็ม จำนวน ๓ เล่ม และส่ง file รายงาน ที่หน้า
เว็บวิจัยเดิม https://sites.google.com/obec.moe.go.th/42research/ และ ส่งเล่มรายงายวิจยัและนวัตกรรมการจัดการศกึษา 
จำนวน ๓ เล่ม มายังกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อาคารลูกนเรศวร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อเข้าประกวดในรอบที่ ๒ การนำเสนอปากเปล่า Oral Presentation 
โดยกำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป  

     จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 

               (นายอภิเชษฐ์   ฉิมพลีสวรรค์) 
                         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ์รักษาราชการแทน    

                      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา  
เจ้าของเร่ือง ศน.เมตตา  ถวิลไทย ๐๘-๑๓๗๙-๓๓๑๗  ศน.สัมพรรณ  ถวิลไทย ๐๘-๑๙๕๓-๔๒๙๙   
  



 
 
 

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบท่ี ๑ 

 โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างองค์ความรู้ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕     

------------------ 
                        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์   ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างองค์ความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดให้มีกิจกรรมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นให้สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างองค์ความรู้  นวัตกรรมทางการศึกษา นำผลการวิจัยมาปรับใช้เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พัฒนาไปสู่นักวิจัยที่มีคุณภาพ และได้จัดเวทีส่งเสริมให้มีการ
นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มาประกวดคัดเลือกและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและ
นวัตกรรมการจัดการศึกษา  

   บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ได้ดำเนินการตัดสิน และคัดเลือก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น รอบที่ ๑ ที่ส่งเข้าประกวด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เรียบร้อยแล้ว  
มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาผ่านเกณฑ์ จำนวน ๖๓ ผลงาน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
        

             (นายอภิเชษฐ์   ฉิมพลีสวรรค์) 
                         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทน 

                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
  



บัญชีแนบท้าย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ผ่านการประเมิน รอบที่ ๑ 

โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างองค์ความรู้ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

     
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา     

ประเภท
ผลงาน 

ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งผลงาน โรงเรียน รางวัล 

วิจัย การศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาจริยธรรม
เชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาจงัหวัด
นครสวรรค ์

นายจิโรจ  จิ๋วแหยม 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

วังเมืองชนประสิทธ์ิ
วิทยาคม 

ชมเชย 

นวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรม “CS SMART  MODEL : 
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนจันเสนเอ็ง
สุวรรณอนุสรณส์ู่โรงเรียนสุจริตอยา่งยั่งยืน” 

นางประภาพร มั่นพรม 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

จันเสนเอ็งสุวรรณ
อนุสรณ ์

เหรียญ
ทองแดง 

นวัตกรรม การบริหารงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยใช้รูปแบบ Vaccine Bo3 

นายวิฑูรย์  งามนิธิจารุเมธี 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

หนองบัว ชมเชย 

ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเภท
ผลงาน 

ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งผลงาน โรงเรียน รางวัล 

วิจัย ผลการสอนแบบออนไลน์โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบโฟร์แมท ที่มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคตติ่อวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นายอนุวัตร พูลเอีย่ม       
ครู ชำนาญการพิเศษ 

บรรพตพสิัยพิทยาคม เหรียญ
ทอง 

วิจัย ผลการใช้สื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์  เรื่อง 
รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นางสาวเยาวเรศ  เงินสัจจา 
ครูผู้ช่วย 

ทับกฤชพัฒนา เหรียญ
ทอง 

วิจัย การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ เรื่อง สถิติและ
ข้อมูล รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค33101 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตาม
รูปแบบการจดัการเรียนรู้โมเดลนวมินท์ 
(NAVAMIN Model) ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

นายวิรัช  ญาณปญัญา         
ครู ชำนาญการพิเศษ 

นวมินทราชูทิศ มัชฌิม เหรียญ
ทอง 



ประเภท
ผลงาน 

ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งผลงาน โรงเรียน รางวัล 

วิจัย ผลของการจดักิจกรรมโดยใช้รูปแบบการเรยีน
การสอน 4Ex2 ร่วมกับเทคนิคKWDLที่มีต่อ
มโนทัศน์ทางฟิสิกส์ และความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสตรนีครสวรรค ์

นายพงศกร  บัวเทศ           
ครู ชำนาญการพิเศษ 

สตรีนครสวรรค ์ เหรียญ
ทอง 

วิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องคำ
ภาษาบาลีและสันสกฤตของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้สื่อประสม 

นางสาวจิราพัชร  ไผ่วุฒิ
พันธ์  ครู 

สตรีนครสวรรค ์ เหรียญ
ทอง 

วิจัย ผลการประยุกต์ใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ออนไลน์  
(Liveworksheets)  รายวิชาคณติศาสตร์  4  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5/2  ภาคเรียนท่ี  2  ปี
การศึกษา 2564 

นางสาวกัญญาณัฐ  ไผ่วุฒิ
พันธ์ ครู 

หนองกรดพิทยาคม เหรียญ
ทอง 

วิจัย การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้รูปแบบซิปปา 
(CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหา เรื่อง ลำดับและอนกุรม รายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นางสาวนพมาศ  อิสระบุตร    
คร ู

หนองบัว เหรียญ
ทอง 

นวัตกรรม การพัฒนาสื่อการสอน Infographic เทคนิค
บันได 6 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความสำคญั 

นางสาวจิตวิมล นนทลา      
คร ู

เขากะลาวิทยาคม เหรียญ
ทอง 

นวัตกรรม การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ระบบจำนวนจริง โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือแบบกลุ่มช่วยเรยีนรายบุคคล สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นายอนุวัตร  พูลเอี่ยม           
ครู ชำนาญการพิเศษ 

บรรพตพสิัยพิทยาคม เหรียญ
ทอง 

นวัตกรรม การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ เรื่อง การสลาย
สารอาหารระดับเซลล์ ด้วยเทคนิคการสอน 
Analogy สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นางวนิดา  พูลพันธ์ชู         
ครู ชำนาญการพิเศษ 

ทหารอากาศอนุสรณ ์ เหรียญ
ทอง 

นวัตกรรม Active Learning แบบออนไลน์ เรื่อง 
ความเร่ง ด้วยกระบวนการเรยีนรู้ 5 ขั้นตอน (5 
STEPs) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้
ในศตวรรษที2่1 (3Rs8Cs) และบูรณาการเพื่อ
สร้างจิตสำนึกเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยและ
การปฏิบัตติามกฎจราจร   

นางสาวขวัญชนก กัญทา     
ครู ชำนาญการพิเศษ 

ทหารอากาศอนุสรณ ์ เหรียญ
ทอง 

นวัตกรรม โครงงานคุณธรรมสร้างคนดีโดย KRUTHONG 
MODEL 

นายศิรพัทร์ สินมา                
คร ู

ทหารอากาศอนุสรณ ์ เหรียญ
ทอง 



ประเภท
ผลงาน 

ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งผลงาน โรงเรียน รางวัล 

นวัตกรรม การจัดการเรยีนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
(PROJECT-BASED LEARNING) เพื่อการ
บริหารจดัการขยะในโรงเรียนแบบบูรณาการใน
รายวิชาเคมี 6 เรื่อง พอลิเมอร ์

นางสาววีรวรรณ ขาวพราย   
คร ู

ทหารอากาศอนุสรณ ์ เหรียญ
ทอง 

นวัตกรรม การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
ภาษาไทย ชุด “สร้าง-ส่งเสริมทักษะ : ฝึก
สมรรถนะภาษาไทย” สำหรับการเรียนใน
รูปแบบออนไลน์ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ภายใต้สถานการณ์แพรร่ะบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

นายอภิสิทธ์ิ  กองแก้ว       
ครู ชำนาญการพิเศษ 

บรรพตพสิัยพิทยาคม เหรียญ
ทอง 

วิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ เรื่องประวัติและผลงานของ
บุคคลสำคัญทีส่ร้างสรรค์ชาติไทยของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน 

นายจรินทร์  สิทธิวะ            
คร ู

นวมินทราชูทิศ มัชฌิม เหรียญเงิน 

วิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา 
วิทยาศาสตร์กายภาพ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยบทเรยีนออนไลน์
วิทยาศาสตร์กายภาพตามรูปแบบการเรยีนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู ้

นายปริวัตร คำทา 
ครูผู้ช่วย 

ทหารอากาศอนุสรณ ์ เหรียญเงิน 

วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ วิเคราะห์
ความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชาภาษาไทย 2 (ท21102) โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ความ จาก
สื่อท้องถิ่นอำเภอตาคลี  ด้วยเทคนิค SQ4R 

นางสาวกิติพร   เมล์พ่วง      
คร ู

ตาคลีประชาสรรค ์ เหรียญเงิน 

วิจัย การจัดการเรยีนรู้แบบอุปนัย เรื่อง เลขยกกำลัง 
เพื่อพัฒนาความรู้เชิงมโนทัศน์ และความรูเ้ชิง
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นางสาวณัฐกานต์ อารีรตัน
เวช  
คร ู

นวมินทราชูทิศ มัชฌิม เหรียญเงิน 

วิจัย การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โดยใช้
ภาพยนตรต์่างประเทศ 

นางสาวชิโนรส  ชัยโคตร       
คร ู

สตรีนครสวรรค ์ เหรียญเงิน 

วิจัย การศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนแบบซิ
นเนคติกสเ์พื่อส่งเสริมกระบวนการคิด
สร้างสรรค์และผลสมฤทธ์ิทางการเรียนจาก
ผลงานศลิปะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นายพัทธดนย์  ขอดเตชะ      
คร ู

จันเสนเอ็งสุวรรณ
อนุสรณ ์

เหรียญเงิน 



ประเภท
ผลงาน 

ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งผลงาน โรงเรียน รางวัล 

วิจัย ผลการจัดกิจกรรการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีน
เป็นสำคญั โดยใช้การสอนแบบโครงการที่มีต่อ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติต่อวิชา
ภาษาไทยของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 

นายอภิสิทธ์ิ  กองแก้ว        
ครู ชำนาญการพิเศษ 

บรรพตพสิัยพิทยาคม เหรียญเงิน 

วิจัย การพัฒนาทักษะด้านการเขียนสะกดคำ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 โรงเรียนหนอง
กรดพิทยาคม โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดคำ 

นางสาวนพมาศ อาจอนงค์     
คร ู

หนองกรดพิทยาคม เหรียญเงิน 

วิจัย ผลการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางสาวอนรรฆวี เรืองมาลัย    
คร ู

โกรกพระ เหรียญเงิน 

นวัตกรรม แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ วิเคราะห์
ความ  จากสื่อท้องถิ่นอำเภอตาคลี  ด้วย
เทคนิค SQ4R 

นางสาวกิติพร  เมล์พ่วง       
คร ู

ตาคลีประชาสรรค ์ เหรียญเงิน 

วิจัย การจัดการเรยีนรู้โดยใช้เกมสถานการณ์จำลอง
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิชา
เศรษฐศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนโกรกพระ 

นางสาวพลอยชมพู สอย
เหลือง  
ครูผู้ช่วย 

โกรกพระ เหรียญเงิน 

นวัตกรรม การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา
พระพุทธศาสนา ส 21101 สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นางพรพรรณ รัชตะวัฒน์
วินัย  
ครู ชำนาญการพิเศษ 

จันเสนเอ็งสุวรรณ
อนุสรณ ์

เหรียญเงิน 

นวัตกรรม การพัฒนาชุดฝึกปฏบิัติทักษะเบื้องต้นกีฬา
แฮนด์บอล วิชาพลศึกษา สำหรับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นายนิยม  รัชตะวัฒน์วินัย    
ครู ชำนาญการพิเศษ 

จันเสนเอ็งสุวรรณ
อนุสรณ ์

เหรียญเงิน 

นวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์ 
เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้
แอพลิเคชัน CLASSFLOW MATH M - 1   
ผ่านกระบวนการ PDCA 

นายฌาณุวัฒน์  สิงห์หา      
ครูผู้ช่วย 

ทหารอากาศอนุสรณ ์ เหรียญเงิน 

นวัตกรรม การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง โคลงสี่
สุภาพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ โดยใช้
ชุดฝึกทักษะ 

นางสาววิภาภรณ์  สอนนนท์ 
คร ู

จันเสนเอ็งสุวรรณ
อนุสรณ ์

เหรียญเงิน 



ประเภท
ผลงาน 

ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งผลงาน โรงเรียน รางวัล 

นวัตกรรม การจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น 
วิชาภาษาไทย เรื่อง ฝึกจบัประเดน็เน้นใจความ   
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
ทหารอากาศอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 

นางสาวชลธิชา  ฉิมพุฒ        
คร ู

ทหารอากาศอนุสรณ ์ เหรียญเงิน 

นวัตกรรม การพัฒนากิจกรรมเรยีนปนเล่น (Play and 
Learn)  เพื่อการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ   
เรื่อง Food and Drinks สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นางสาวรสสุคนธ์ ชูอรรถ       
คร ู

ทหารอากาศอนุสรณ ์ เหรียญเงิน 

นวัตกรรม การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน และความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง การ
ดำเนินการของเซต โดยการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ออนไลนด์้วย Application LINE ผ่าน
การใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ 
(Mobile Learning) 

นางสาวสุปรยีา เทียนบูชา 
ครูผู้ช่วย 

ทหารอากาศอนุสรณ ์ เหรียญเงิน 

นวัตกรรม ห้องเรียนซ่อมเสรมิบนเว็บไซต์ “หอ้งเรียน
คณิตศาสตร์ by ครูกนกวลี” 

นางกนกวลี  ปานตา  
ครูชำนาญการพเิศษ 

นวมินทราชูทิศ มัชฌิม เหรียญเงิน 

นวัตกรรม รูปแบบการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อเสรมิสร้างเด็กดี มีวินัย ภูมิใจในชาติไทย 
โดยใช้ 3S Model ของโรงเรียนรฐัราษฎร์
อนุสรณ์  จังหวัดนครสวรรค ์

นายธานินท ์ บุญพุทธ  
ครู ชำนาญการพิเศษ 

รัฐราษฎร์อนุสรณ ์ เหรียญเงิน 

วิจัย ผลการจัดการเรยีนรูต้ามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่
มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เทคโนโลยีดี
เอ็นเอ รายวิชาชีววิทยา 2 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 

นางสาวณัฐณิชา พรมชัย
ชนะ ครูผู้ช่วย 

หนองกรดพิทยาคม เหรียญ
ทองแดง 

วิจัย การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดแกไ้ขปัญหา 
เรื่อง โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตาม
แนวทางสะเตม็ศึกษา 

นายวงศ์สถิตย์ พริกสี  
ครู ชำนาญการพิเศษ 

หนองกรดพิทยาคม เหรียญ
ทองแดง 

วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคญัของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนจันเสน
เอ็งสุวรรณอนุสรณ์ โดยใช้เทคนิค 9 คำถาม 

นางสาววิภาภรณ์  สอนนนท์ 
คร ู

จันเสนเอ็งสุวรรณ
อนุสรณ ์

เหรียญ
ทองแดง 



ประเภท
ผลงาน 

ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งผลงาน โรงเรียน รางวัล 

วิจัย การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะ
การแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ ๕ ข้ันตอน (๕ STEPs) ร่วมกับเทคนิค 
KWDL เรื่องโมเมนตัมและการชน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  

นายดิเรก พูนศรีไทย  
คร ู

เขาทองพิทยาคม เหรียญ
ทองแดง 

วิจัย การพัฒนาทักษะความคดิสร้างสรรค์เพื่อการ
ออกแบบงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Illustrator 
โดยการใช้แบบฝึกวาดภาพด้วยมือ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบรรพต
พิสัยพิทยาคม 

นางสาวอาทิตยา  ชุ่มแป้น 
คร ู

บรรพตพสิัยพิทยาคม เหรียญ
ทองแดง 

วิจัย การศึกษาสมรรถภาพทางกาย เพือ่สร้างแบบ
ฝึกพัฒนาการเคลื่อนไหว ในรายวชิาแบดมินตัน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 

นายสาธิต  เกศา  
คร ู

หนองกรดพิทยาคม เหรียญ
ทองแดง 

วิจัย การเขียนบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สภุาพ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนทับกฤช
พัฒนา 

นายก้องเกียรติ พัฒนวิชชา
กุล 

ทับกฤชพัฒนา เหรียญ
ทองแดง 

วิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา 
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง  รายวชิาฟิสิกส์ 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
บรรพตพสิัยพิทยาคม 

นางสาวเบญจมาศ   นุช
ประสาท 

บรรพตพสิัยพิทยาคม เหรียญ
ทองแดง 

วิจัย การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน (BBL) ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชา
ชีววิทยา 

นางสาวอมรรตัน์  จรรยา 
คร ู

บรรพตพสิัยพิทยาคม เหรียญ
ทองแดง 

วิจัย การพัฒนาความสามารถในการเขยีนสะกด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยเกมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี2/4 โรงเรียนพระบางวิทยา 

นางสาววัสยา จันทรด์ิษฐ  
คร ู

พระบางวิทยา เหรียญ
ทองแดง 

นวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ โดยใช้  เกมและบตัรคำ ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นางสาวธัญพร เรืองไทย  
คร ู

ทหารอากาศอนุสรณ ์ เหรียญ
ทองแดง 

นวัตกรรม การพัฒนาทักษะการอ่าน-การเขียน นักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรูโ้ดยใช้แบบฝึกบัตรคำ
พยัญชนะไทย 

นางสาวนิภา  ทองประไพ  
บุคลากรทางการศึกษา 

ทหารอากาศอนุสรณ ์ เหรียญ
ทองแดง 



ประเภท
ผลงาน 

ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งผลงาน โรงเรียน รางวัล 

วิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง
เศษส่วนและทศนิยม(ค21102) ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 

นางสาวฐิตา  ทับปั้น  
ครู ชำนาญการพิเศษ 

จันเสนเอ็งสุวรรณ
อนุสรณ ์

เหรียญ
ทองแดง 

วิจัย การศึกษาผลของการใช้บอร์ดเกมเพื่อส่งเสรมิ
การเรยีนรู้  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ ์

นางสาววีรนุช สนประเสริฐ 
คร ู

จันเสนเอ็งสุวรรณ
อนุสรณ ์

เหรียญ
ทองแดง 

วิจัย ผลของการจดักิจกรรมการเรียนรูด้้วย
กระบวนการ GPAS 5 Steps ร่วมกับแบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สถติิ ที่มตี่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความพึง
พอใจสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นางสาวสุปรยีา เทียนบูชา 
ครูผู้ช่วย 

ทหารอากาศอนุสรณ ์ เหรียญ
ทองแดง 

วิจัย การสร้างความสนใจในช้ันเรียน และพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ปี
การศึกษา 2564  โดยใช้เทคโนโลยีความจริง
เสรมิ  (Augmented Reality) 

นางสาวศิรินภา  หมั่นเขตร์
กรณ์  
ครู ชำนาญการ 

บรรพตพสิัยพิทยาคม เหรียญ
ทองแดง 

นวัตกรรม การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิทยาศาสตร์
กายภาพตามรูปแบบการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ สู่การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 

นายปริวัตร คำทา  
ครูผู้ช่วย 

ทหารอากาศอนุสรณ ์ เหรียญ
ทองแดง 

นวัตกรรม กิจกรรม “mission คลิปเด็ดของฉัน...ป้องกัน
การเกิดสนิม” สำหรับการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบ online เรื่อง การกัดกร่อนของโลหะ
และการป้องกัน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6  รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 6 โรงเรียนสตรี
นครสวรรค ์

นางสาวธิตยา คำควร  
คร ู

สตรีนครสวรรค ์ เหรียญ
ทองแดง 

นวัตกรรม การพัฒนาสื่อการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ 
รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 

นางสาววีรนุช สนประเสริฐ 
คร ู

จันเสนเอ็งสุวรรณ
อนุสรณ ์

เหรียญ
ทองแดง 

วิจัย การปลูกพืชผักสวนครัวในชีวิตประจำวันของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นายกมล  หมีอิม่  
ครูผู้ช่วย 

หนองกรดพิทยาคม ชมเชย 

นวัตกรรม การจัดการเรยีนการสอนรูปแบบผสมผสานโดย
ใช้วิธีการสอนโดยใช้เกมผ่านเว็บไซต์ Wheel 
of Names 

นายธนิน ตรีศลิสตัย์  
ครูผู้ช่วย 

นวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชมเชย 



ประเภท
ผลงาน 

ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งผลงาน โรงเรียน รางวัล 

นวัตกรรม การเรยีนการสอนทัศนศิลปต์ามความถนัดของ
ผู้เรยีนแบบผสมผสานผ่านโซเชียลมีเดีย  ด้วย
การจัดการเรยีนรู้ในรูปแบบ Hybrid learning 

นายกิตติพงษ์ คงโต  
ครู ชำนาญการ 

หนองกรดพิทยาคม ชมเชย 

วิจัย การศึกษาผลของการใช้แบบฝึกทกัษะการแก้
โจทย์ปัญหาคำนวณ เรื่อง การเคลือ่นที่ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์5 ว32105 ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจันเสนเอ็ง
สุวรรณอนุสรณ ์

นางสาวฉัตรลัดดา บุญมา 
คร ู

จันเสนเอ็งสุวรรณ
อนุสรณ ์

ชมเชย 

นวัตกรรม การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนใน
รายวิชาภาษาไทยโดยใช้ เกมWORDWALL 

นางสาวสุภาพร  ปังวา  
ครู ผู้ช่วย 

ทหารอากาศอนุสรณ ์ ชมเชย 

นวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา 
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยสื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี Vonder Go ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางสาวจิตตมิา ศิริวัฒนากุล 
ครูผู้ช่วย 

ทหารอากาศอนุสรณ ์ ชมเชย 

นวัตกรรม การพัฒนาแบบฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา 
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง  รายวชิาฟิสิกส์ 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
บรรพตพสิัยพิทยาคม 

นางสาวเบญจมาศ    
นุชประสาท  
คร ู

บรรพตพสิัยพิทยาคม ชมเชย 
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ประเภท
ผลงาน 

ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งผลงาน โรงเรียน รางวัล 

วิจัย ผลการสอนแบบออนไลนโ์ดยใชก้ารจัดการ
เรียนรู้แบบโฟร์แมท ที่มีต่อผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นายอนุวัตร พลูเอ่ียม       
ครู ชำนาญการพิเศษ 

บรรพตพิสัยพิทยาคม เหรียญ
ทอง 

วิจัย ผลการใช้สื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊ซอว์  เร่ือง 
รามเกียรติ์ ตอน นารายณป์ราบนนทก เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

นางสาวเยาวเรศ  เงินสัจจา 
ครูผู้ช่วย 

ทับกฤชพัฒนา เหรียญ
ทอง 

วิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สถิติและ
ข้อมูล รายวิชา คณิตศาสตร์พืน้ฐาน ค
33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โมเดลนวมินท์ 
(NAVAMIN Model) ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

นายวิรัช  ญาณปัญญา         
ครู ชำนาญการพิเศษ 

นวมินทราชูทิศ มชัฌิม เหรียญ
ทอง 

วิจัย ผลของการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอน 4Ex2 ร่วมกับเทคนิคKWDLที่
มีต่อมโนทัศน์ทางฟสิิกส์ และความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส ์เร่ือง ไฟฟ้า
กระแส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรี
นครสวรรค์ 

นายพงศกร  บัวเทศ           
ครู ชำนาญการพิเศษ 

สตรีนครสวรรค์ เหรียญ
ทอง 

วิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำ
ภาษาบาลีและสนัสกฤตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อประสม 

นางสาวจิราพัชร  ไผ่วุฒิพันธ์  
ครู 

สตรีนครสวรรค์ เหรียญ
ทอง 

วิจัย ผลการประยุกต์ใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ออนไลน์  (Live 
worksheets)  รายวชิาคณติศาสตร์  4   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2  ภาคเรียนที่  2   
ปีการศึกษา 2564 

นางสาวกัญญาณัฐ  ไผ่วุฒิพันธ์ 

ครู 
หนองกรดพิทยาคม เหรียญ

ทอง 



ประเภท
ผลงาน 

ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุลผู้ส่งผลงาน โรงเรียน รางวัล 

วิจัย การจัดการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบซปิ
ปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง ลำดับ
และอนุกรม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นางสาวนพมาศ  อิสระบุตร    
ครู 

หนองบัว เหรียญ
ทอง 

นวัตกรรม การพัฒนาสื่อการสอน Infographic เทคนิค
บันได 6 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความสำคัญ 

นางสาวจิตวิมล นนทลา      
ครู 

เขากะลาวิทยาคม เหรียญ
ทอง 

นวัตกรรม การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ระบบจำนวนจริง โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล 
สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 

นายอนุวัตร  พลูเอ่ียม           
ครู ชำนาญการพิเศษ 

บรรพตพิสัยพิทยาคม เหรียญ
ทอง 

นวัตกรรม การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ เรื่อง การสลาย
สารอาหารระดับเซลล์ ด้วยเทคนิคการสอน 
Analogy สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นางวนิดา  พูลพนัธ์ชู         
ครู ชำนาญการพิเศษ 

ทหารอากาศอนุสรณ ์ เหรียญ
ทอง 

นวัตกรรม Active Learning แบบออนไลน์ เร่ือง 
ความเร่ง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
(5 STEPs) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่21 (3Rs8Cs) และบูรณา
การเพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการขับขี่อย่าง
ปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎจราจร   

นางสาวขวัญชนก กัญทา     
ครู ชำนาญการพิเศษ 

ทหารอากาศอนุสรณ ์ เหรียญ
ทอง 

นวัตกรรม โครงงานคุณธรรมสร้างคนดโีดย 
KRUTHONG MODEL 

นายศิรพัทร์ สนิมา                
ครู 

ทหารอากาศอนุสรณ ์ เหรียญ
ทอง 

นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
(PROJECT-BASED LEARNING) เพื่อการ
บริหารจัดการขยะในโรงเรียนแบบบูรณา
การในรายวิชาเคมี 6 เร่ือง พอลิเมอร์ 

นางสาววีรวรรณ ขาวพราย   

ครู 
ทหารอากาศอนุสรณ ์ เหรียญ

ทอง 

นวัตกรรม การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
ภาษาไทย ชุด “สร้าง-ส่งเสริมทักษะ : ฝึก
สมรรถนะภาษาไทย” สำหรับการเรียนใน
รูปแบบออนไลน์ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ภายใต้สถานการณ์แพรร่ะบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

นายอภิสิทธิ์  กองแก้ว       
ครู ชำนาญการพิเศษ 

บรรพตพิสัยพิทยาคม เหรียญ
ทอง 

 


