
บัญชีรายช่ือผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือจัดทำ "วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2565" 

(เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด รายช่ือผลงานทางวิชาการ 

1 
นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ 

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
สพป.จันทบุรี เขต 2 

การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

2 

นางณัฐชา จันทร์ดา 
ผอ.โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
สพม.ชลบุรี ระยอง 

รายงานการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 

3 
การว ิจ ัยเช ิงปฏิบ ัต ิการแบบมีส ่วนร ่วมพัฒนาการด ูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

4 
 

นางมยุรีย์ แพร่หลาย 
 

ผอ. โรงเร ียนว ิ เศษไชยชาญ 
“ตันติวิทยาภูม”ิ 
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

รายงานการประเมินโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนวิเศษไชยชาญ
“ตันติว ิทยาภูม ิ” ส ังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

5 นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์ 
 
ผอ.โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 
สพป.ราชบุรี เขต 2 

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเร ียน
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 

 6  

นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์ 

 

ผอ.โรงเรียนวัดทัพหมัน 
สพป.อุทัยธานี เขต 2 

การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนวัดทัพหมัน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

7 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเร ียนวัดทัพหมัน สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

8 นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ 
ผอ.โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
สพม.ราชบุรี 

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้วยกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู ้ทาง วิชาชีพ (PLC) เพื ่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาราชบุรี 

9 นายสุทธิวัฒน์ มากมี 
ผอ.โรงเรียน 
วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 
สพป.นครปฐม เขต 1 

รูปแบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยา    
นุกูล) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1070480094&page=info
https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1070480094&page=info
https://data.bopp-obec.info/web/index_kru_detail.php?id=808183&Area_CODE=101708&School_ID=1070480365
https://data.bopp-obec.info/web/index_kru_detail.php?id=808183&Area_CODE=101708&School_ID=1070480365


 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด รายช่ือผลงานทางวิชาการ 

10 

นายสาครินทร์ จันทรมณี 
นางสาววรรณวิษา พานทอง  
นางสาวพ ัฒนฉ ัตร เดชเกิด  
นางสาวนภสร หนูด้วง  

ผอ.โรงเรียนบ้านพรุบัว 
ครู โรงเรียนบ้านพรุบัว 
ครู โรงเรียนบ้านพรุบัว 
ครู โรงเรียนบ้านพรุบัว 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 

การฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) 
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุบัว อำเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราชหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

11 

ดร.รัศม ีฉิมขันธ์ 
ผอ.โรงเรียนบ้านหัวโกรก  
สพป.ชลบุรี เขต 1 

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
บ้านหัวโกรก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรีเขต 1 
 

12 

การประเมินโครงการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคนิวนอร์มัลของโรงเรียน
บ้านหัวโกรก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรีเขต 1 
 

13 นางสาวปราณี เข็มทอง 
ผอ.โรงเรียนวัดน้ำรัก 

(ประชาน้ำรัก) 
สพป.จันทบุรี เขต 2 

ผลการพัฒนาระบบเร ียนร ู ้  (ToPSTAR) โรงเร ียนว ัดน ้ำรัก 
(ประชาน้ำรัก) ปีการศึกษา 2565 
 

14 นายณคพศ ปิยภัทรกุล 
ผอ.โรงเรียนบ้านวังกวาง  
สพป.แพร่ เขต 2 

การส่งเสริมสุขภาพผู ้เร ียนในบริบทสถานศึกษาขนาดเล็ก      
ควบรวม ด้วยรูปแบบ COVID - GH MODEL 
 

15 นางสาวปัทมาพร บัวชุ่ม 
ผอ.โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 

สพป.แพร่ เขต 2 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
 

16 
นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง  
นางสาวปาริษา มากมี  

ผอ.โรงเรียนวัดคานหาม 
คร ูโรงเรียนวัดคานหาม 
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี มีผลงานเชิงประจักษ์บนฐานคิดองค์
ธรรมพละ (5) 

17 

 

นางสาวเทียนทอง ดีรักษา 

 

ผอ. โรง เรี ยนก ุดปลาค าว 
ราษฎรบำรุง 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

การขับเคลื ่อนสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนกุดปลาค้าว
ราษฎรบำรุงสู่ศูนยเรียนรู้แหง ความพอเพียงโดยใช กุดปลา 
โมเดล (KUDPLA MODEL) 
 

18 นางสาวน้ำอ้อย บุญมี 
รองผอ.โรงเรียนประชามงคล 

สพม.กาญจนบุรี 

 

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ของโรงเรียนประชามงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
 

 

https://www.facebook.com/Maekratom/


ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด รายช่ือผลงานทางวิชาการ 

19 นางสาวรุ้งเพชร ทรัพย์เจริญ 
รองผอ.โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 

รายงานผลการประเมินโครงการโรงเร ียนคุณธรรม สพฐ. 
โรงเร ียนว ัด เกต ุสโมสร  สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 

20 
 

นายวิทวัส สวัสดิ์ปัญญาโชติ 
 

รองผอ.โรงเรียนสตรีวัดมหา
พ ฤ ฒ า ร า ม  ใ น พ ร ะ บ ร ม
ราชินูปถัมภ์ 
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 

การศึกษาผลการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน  
สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 
 

21 

นายภาธรณ์ สิรวรรธกุล  
นางสาวสุมัณฑนา ทิมมณีฉาย  
นางสาวบุษบา ท้วมจันทร์ 
 

รองผู้อำนวยการ 
คร ู
คร ู
โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 
สพม.จันทบุรี ตราด 
 

KRUEWAI Model รูปแบบการนิเทศภายในเพื ่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning อิงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
 

22 นางแพรวนภา ไชยวงค์ 
ศึกษานิเทศก์ 
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 

การพัฒนาความสามารถของครูด้านการออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3Rs8Cs สู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้
เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ Coaching 
 

23 

นางสาวนภาจิตร ดุสดี 
ศึกษานิเทศก์ 
สพม.นนทบรุี 

การพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
ในรูปแบบออนไลน์ “ปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์” สพม.นนทบุรี 

24 

การนิเทศการศึกษาโดยใช้เทคนิคการเป็นพี่เลี ้ยงให้คำปรึกษา
ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดิจิทัลเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของคร ู
 

25 
นางวรัญญา เกษรพรม 

 

 

ครู โรงเรียนบ้านธารชะอม 

สพป.สุโขทัย เขต 2 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD ร่วมกับสื่อประสม 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

26 นางสาวจิตตวิสุทธิ์ ปิ่นทอง 
ครู โรงเรียนศรีพฤฒา 
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 

การวิเคราะห์แนวคิดและกลวิธีการนำเสนอแนวคิดใน
วรรณกรรมเยาวชน ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง 

27 
 
นางสุมณฑา เกิดทรัพย์ 
 

ครู โรงเรียนดีบุกพังงา
วิทยายน 
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาบูรณาการ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

https://www.thanchaom.org/
https://www.thanchaom.org/
https://data.bopp-obec.info/web/index_kru_detail.php?id=679731&Area_CODE=101702&School_ID=1010720145
https://data.bopp-obec.info/web/index_kru_detail.php?id=679731&Area_CODE=101702&School_ID=1010720145


ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด รายช่ือผลงานทางวิชาการ 

28 นายอภิชาติ เหลืองเพ่ิมสกุล 
ครู โรงเรียนคงทองวิทยา 
สพม.นครปฐม 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน SPECPA 
Model เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ 
4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคงทองวิทยา 

29 ว่าที่ร้อยตรี วิวัฒน์ ค่ามาก 
ครู โรงเรียนบ้านหนองสระพัง
โนนสะอาด 
สพป.มหาสารคาม เขต 3 

การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยผ่านชุด
กิจกรรมสร้างสรรค์ พยัญชนะไทย 

30 นางพรปวีณ์ กาสา 
ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
สพม.กรุงเทพมหานคร 

การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้ชุดการเรียนรู้
เรื่อง ต้นไม้มงคล พระราชทานประจำจังหวัด กรณีศึกษา :           
วัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

31 
นางสาวมยุเรศ เกษเพ็ชร และ
ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ ค่ามาก 

ครู โรงเรียนบ้านหนองสระพัง
โนนสะอาด 
สพป.มหาสารคาม เขต 3 

 
การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนด้วยชุดกิจกรรมคำพ้ืนฐาน
ภาษาไทย 
 

32 นางสาวทวิาวรรณ ราโช 
ครู โรงเรียนอนุบาลเมอืงเสลภูม ิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 

การพัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่อง อินเทอรเน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที ่3 โรงเรียน
อนุบาลเมืองเสลภูมิ 

33 
นายทวีศิลป์ ในจิต 

 

ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง
ปทุมธานี 
สพม.ปทุมธานี 

การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตามแนวคิดทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์ 
สำหร ับนักเร ียนช ั ้นม ัธยมศึกษาป ีท ี ่  6/12 แผนการเร ียน 
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 
 

34 นายภาณุพงศ์ ธงศรี 
คร ูโรงเรียนบ้านคำสมอ  
(ศรีศึกษา) 
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยชุดแบบฝึกทักษะ โดย
บูรณาการ กับการจัดการเรียนรู้แบบ CIRC สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

35 นายเกรียงไกร นามทองใบ 
ครู โรงเรียนบ้านคอกหนอง
ไพร 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้วิธีการจัดการ เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บ้านคอกหนองไพร 
 

36 
นายฐิติกรณ์ อาจะสมิต 
 

ค ร ู  โ ร ง เ ร ี ย น ว ั ด ส ำ โ ร ง              
(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) 
สพป.นนทบุรี เขต 1 

 

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST 
ข อ ง โ ร ง เ ร ี ย น ว ั ด ส ำ โ ร ง  ( ห ิ ร ั ญ ร า ษ ฎ ร ์ ภ ั ก ด ี ว ิ ท ย า ) 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 



ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด รายช่ือผลงานทางวิชาการ 

37 
นางสาวอังสณา น้ำทอง 
 

คร ูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
สพม.นนทบุรี 
 

กระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู  เรื ่อง ปฏิกิริยาเคมี
อินทรียบางชนิด ผานกิจกรรมการเรียนรูแบบคนพบรวมกับ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบใชคำถาม 
 

38 
นายบุญรัตน์ จันทร 
 

ครู โรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 

ผลการพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื ่อง โมเมนตัมและ   
การชน ของนักเรียนระดับชั ้น ม.4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ผสมผสานรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

39 
นายจตุรงค์ เดชะวงศ์ 
 

ครู โรงเรียนบ้านหนองดู่ 
สพป.ลำพูน เขต 1 

ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เรื ่องความปลอดภัยใน
สถานศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
โรงเรียนบ้านหนองดู่ จังหวัดลำพูน 

 

40 นางสาวสรารัตน์ เดชะวงศ์ 
คร ูโรงเรียนอนุบาลลำพูน 
สพป.ลำพูน เขต 1 

การพัฒนาทักษะชีวิตหน่วยหนูน้อยป้องกันภัยห่างไกลโควิด 19 
ด้วยกระบวนการ SARARAT Model ระดับชั ้นอนุบาล 3/4 
โรงเรียนอนุบาลลำพูน 
 

41 นางสาวบุรฉัตร เปี่ยมสง่ากุล 

คร ูโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์  
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ศัพท์ภาษาฝรั่งเศสตามแนวคิด
การเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
แก่นเรื่องเป็นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

42 
นายอรรถฉัตร์ รื่นอารมย์ 
 

 

ครู โรงเรียนวัดคานหาม 
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

การเรียนการสอนแบบการสร้างศรัทธาโยนิโสมนสิการ : เพ่ือ
นักเรียนโรงเรียนวัดคานหามคิดแบบแยกแยะเป็นในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ 

43 นางสาวศิริพร ขันธมาลี 
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหญ้าไทร 
(ราษฎร์ประสิทธิ์) 
 สพป.อยุธยา เขต 2 

การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้
ร ูปแบบการสร้างแผนผังมโนทัศน์ในการเรียนการสอนของ
น ัก เร ี ยนช ั ้ นประถมศ ึกษาป ีที่1 โ รง เร ี ยนว ัดหญ ้ า ไทร 
(ราษฎร์ประสิทธิ์) 

 

44 นายอินทัช เรืองรุ่ง 
ครู โรงเรียนวัดคานหาม 
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

การพัฒนาทักษะการแกโจทย์ปญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บาร์โมเดล 
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45 
นางกานต์นารี ธรรมครบุรี 
 

ครู โรงเรียนปากเกร็ด  
สพม.นนทบุรี 
 

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสื่อวีดิทัศน์แบบ
มีปฏิสัมพันธ์ (Edpuzzle) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอกสำหรับนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 
 


