
 

 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 
เรื่อง  ผลการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
------------------------------------------------- 

 
ตามที่  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  ได้จัดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมการ

จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมให้โรงเรียน ครูผู้สอนคิดค้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการ
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา สถานการณ์วิกฤติในปัจจุบัน   

บัดนี้  คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังบัญชี
รายชื่อแนบท้ายนี้  

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายภานุวัชร  แก้วลำหัด) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 

 



ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา โรงเรียน ระดับ
1 โปรแกรม PNS ระบบตรวจการบ้านออนไลน์ นายสุวิทย์  สมหลักชัย โพธาวัฒนาเสนี ดีเย่ียม
2 ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรมหรือรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

หรือหลายรูปแบบ (Blended) Online ผ่านโปรแกรม Moodle ผสมผสาน Online Board
 Games ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

นางสาวจารุนิภา ด่านปาน โพธาวัฒนาเสนี ดีเย่ียม

3 การใช้ส่ือวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้ (Interactive Video) ในการจัดการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

นางสาวภูริชญา เล้าศศิวัฒนพงศ์ โพธาวัฒนาเสนี ดีเย่ียม

4 โปรแกรม Study PN Online ระบบเช็คช่ือออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ นายสุวิทย์  สมหลักชัย โพธาวัฒนาเสนี ดีเย่ียม
5 การออกแบบห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
นางสาวพัชรา  ภู่สวัสด์ิ เนกขัมวิทยา ดีเย่ียม

6 ครูชีวะ พลิกชีวิต พร่่าสอนศิษย์ ฝ่าวิกฤติ COVID-19 นางสาวภิรญา เสรียศภัทร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ดีเย่ียม
7 การนับศักราช นางกรรณิการ์  ศรีศิวนานนท์ ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
8 Present Simple Tense นางขนิษฐา แก้วทอง ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
9 โคลงส่ีสุภาพ นางจอมขวัญ   ทองอยู่ยืด ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
10 วิวัฒนาการตารางธาตุ นางจินตนา จันโท ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
11 ท่าร่านาฏยศัพท์ภาษาท่าและการแสดงพ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนเอ้ินขวัญ นางสาวกนกออน  สว่างศรี ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
12 การเจริญเติบโตปฐมภูมิของล่าต้นพืช นางสาวจุฑากาญจน์ สิทธิการ ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
13 ระบบหมุนเวียนเลือด นางสาวชลนิสา จันทร์เพชร ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
14 GETTING READY FOR COLLEGE นางสาวณภัสสร์  ทรัพยะสุต ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
15 5 อันดับอาชีพในฝันเด็กไทย ปี 2564 นางสาวทิพวรรณ์  มีทรง ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
16 เส้ือมัดย้อมจากสีธรรมชาติ นางสาวปุณยานุช พุ่มฉายา ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
17 หลักการของพระพุทธศาสนา นางสาวผุสชา  ขันธ์แก้ว ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก

ผลการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
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18 การคูณและการหารเศษส่วน นางสาวพรพิกุล  เจริญลอย ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
19 การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ นางสาวพิจิตรา วรรณศุภมงคล ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
20 คลิปสอนสารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน นางสาวเพ็ญนภา แก้วตา ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
21 ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) ขันธ์ 5 และอาตนะ นางสาวภคภัค วรงศิลป์ ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
22 ตรรกศาสตร์น่ารู้ นางสาววิภาดา  วงศ์ยะรา  ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
23 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ นางสาวศิรินทร์  พานเพชร ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
24 การเก็บรักษาอาหาร นางสาวสมศรี  ตุ่นจิตร ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
25 ภาษาจีนกับสัตว์น่ารู้ นางสาวสุพัตรา  โกมลมุสิก ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
26 พัฒนาการส่ือสารข้อมูล นางสาวสุภัสสรณ์  จิณญภัทรพงศ์ ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
27 หลักการท่างานของคอมพิวเตอร์ นางสาวสุรีย์พร  จิตรกิตติโชติ ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
28 อารยธรรมตะวันตก (อารยธรรมกรีก) นางสาวสุรีย์พร  วัฒนธีระกรณ์ ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
29 อ่านาจของสี นางสาวสุวรรณี  อินทเสน ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
30 จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธ์ิและสารผสม นางสาวสุวรรดี  ช่างเขียน ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
31 การใช้ภาษาไท ค่านมัสการคุณานุคุณ นางสาวสุวิมล  ค่าดี ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
32 การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ นางสาวิตรี  เทพเก้ือ ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
33 การแปรรูปอาหาร นางสาวณัฐพร  เอ่ียมหรุ่น ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
34 BIRDS Model นายกุลพิพัฒน์  แย้มเย้ือน ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
35 สังคมของเรา นายเติมศักด์ิ   ศรีศิวนานนท์ ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
36 ส่ือประกอบการสอน สึนามิ นายธนชาต  อาจหาญ ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
37 การสอนภาษาอังกฤษ เร่ือง Yes-No Question นายธีรพงศ์  มีสัตย์ ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
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38 Telling  the  time นายนพรัตน์  น้อยหนู ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
39 พ้ืนฐานการปฏิบัติซออู้ และซอด้วง นายนิพนธ์  ปุสสวงษ์ ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
40 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการส่ือสาร นายยุทธนา ปัญญา ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
41 พระอภัยมณี นายวารินทร์   ทองอยู่ยืด ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
42 การใช้เคร่ืองมือทางการเกษตร นายสุนันท์  มีชะคะ ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
43 เลขยกก่าลัง นายสุรศักด์ิ  แก้วทอง ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
44 ระบบประสาท นายอธิภัทร  นาคคูบัว ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
45 เมทริกซ์ นายอานนทร์  จอมกุล ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
46 ลักษณะภูมิอากาศทวีปอเมริกาเหนือ นางสาวพวงเพ็ญ  จันทร์แจ่ม ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
47 การวัดต่าแหน่งท่ีของข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถ่ี นางสาววันวิสาข์  อ๊อกจินดา ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
48 การใช้ภาษา นางสาวหทัยสรวง  ตรีอุดม ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
49 การแนะน่าวิธีการเรียนการสอนด้วย Google Classroom นายสุธารัตน์  จ่าปาทิพย์ ประสาทรัฐประชากิจ ดีมาก
50 กาารเขียนสเตอร่ีบอร์ด นายองอาจ วิจิตรวรกาญจน์ ประสาทรัฐประชากิจ ดีเด่น
51 นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)
นางสาวสายฝน ภานุมาศ ประสาทรัฐประชากิจ ดีเย่ียม

52 อารยธรรมอียิปต์โบราณ EGYPT นางสาวภาวิกา สินพิทักษ์ ปากท่อพิทยาคม ดีเย่ียม
53 คลิปส่ือการสอนวิชาพลศึกษา (วอลเลย์บอล) นายดนุพล อุดมรัตน์ ปากท่อพิทยาคม ดีเด่น
54 การบริหารสถานศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ ราษฎร์อุปถัมภ์” 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019
นายสุรพล พรชัย โพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ดีเย่ียม

55 โลกแห่งหลักสูตร เพ่ือยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต นายพรรษกฤช  เกตุรัตน์ มัธยมวัดดอนตูม ดีเย่ียม
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56 นวัตกรรมการสอนศิลปะด้วยคลิปวีดีโอ ประกอบการ Video Conference นางสาวอรจิรา  หมอทรัพย์ รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ ดีเด่น
57 การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ่ารุง  ด้วย

นวัตกรรม “หลักสูตรท่ีเน้นคุณธรรม น่าความรู้ คู่การคิด” ด้วยกระบวนการนิเทศเพ่ือการ
พัฒนา (Developmental Supervision) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019

นายพลวัฒน์ รุจยากรกุล รัตนราษฎร์บ่ารุง ดีเย่ียม

58 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
(Creativity-based learning ) วิชาศิลปะของโรงเรียนรัตนราษฎร์บ่ารุง

นายเศรษฐพัฒน์   แสนสากล รัตนราษฎร์บ่ารุง ดีเด่น

59 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบ GAS Delivery ว่าท่ีร.ต.หญิงรัชนี  เท่ียงล้ิม รัตนราษฎร์บ่ารุง ดีเด่น
60 Workbook Online Style Liveworksheet นางสาวศศิวิมล  คุ้มมัน สายธรรมจันทร์ ดีเย่ียม
61 นวัตกรรมการสร้างส่ือการเรียนรู้โครงงานส่ิงประดิษฐ์ต้นแบบในโลกเสมือนจริงโดยใช้เกม

(Minecraft)
นายเจษฎา ปุญญรัตนศรีขจร สายธรรมจันทร์ ดีเด่น

62 การสอนการยืมค่าจากภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ส่าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๓

นายปกรณ์ แจ้งประจักษ์ สายธรรมจันทร์ ดีเย่ียม

63 คลิป VDO ประกอบกิจกรรมแนะแนว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง โลกกว้างทางการศึกษา นายเอกนคร อัคธรรมโม สายธรรมจันทร์ ดีเย่ียม
64 จะเข้เบ้ืองต้น นางสาวณัฎฐา  เกียรติศิริกุล เทพมงคลรังษี ดีเย่ียม
65 หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ชาดก ม.3 นางสาวพ่ึงพร บุญสืบ เทพมงคลรังษี พอใช้
66 วิธีการทางประวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ส่ือภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ นายกิตติศักด์ิ ด้วงสุวรรณมณี เทพมงคลรังษี พอใช้
67 ชุดการเรียนรู้ออนไลน์ เร่ือง สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ นายเทิดศักด์ิ เป็ดทอง เทพมงคลรังษี ดีเย่ียม
68 นาฏศิลป์ตะวันออก (นาฏศิลป์อินเดีย) นายธนาฤทธ์ิ รอดทัศนา เทพมงคลรังษี ดีเด่น
69 ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ผู้บ่าเพ็ญประโยชน์ เร่ือง ระเบียบแถวสัญญาณมือ นายธนาฤทธ์ิ รอดทัศนา เทพมงคลรังษี ดีเด่น



ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือ - สกุล ผู้พัฒนา โรงเรียน ระดับ

ผลการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

70 ทัศนศิลป์สากล นายธีรพงษ์ ทองดอนน้อย เทพมงคลรังษี ดีเด่น
71 Linking verbs (ด้านการจัดการเรียนการสอน) นายปราโมทย์ พุ่มเกิด เทพมงคลรังษี ดีเย่ียม
72 ใบงาน เร่ือง สมการก่าลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีแยกตัวประกอบ นางสาวอังคณา ศรีเหรา เทพมงคลรังษี พอใช้
73 การสอนออนไลน์ เร่ือง เซต นายสมหวัง พวงประสาทพร เทพมงคลรังษี พอใช้
74 การใช้อุปกรณ์อ่านวยความสะดวกในการท่างานบ้าน นายจอมพล สังข์เงิน เทพมงคลรังษี ดีเย่ียม


