
 

 

 
ประกาศกลุ่มพ้ืนที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี  ประจำปี พ.ศ. 2565  ระดับเขตตรวจราชการ 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

 
---------------------------------------------------------- 

 
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                

ให้กับนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีกิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
สถานศึกษาผลิตนวัตกรรมด้านการบริหาร และ ครูผลิตนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่นักเรียน และได้มอบหมาดยให้เขตตรวจราชการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
ในระดับเขตตรวจราชการ นั้น                  

 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ในนามประธานกรรมการ             
บริหารกลุ่มพ้ืนที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 ได้พิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามเกณฑ์
ที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี  ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับ
เขตตรวจราชการรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  31  ตุลาคม   พ.ศ. 2565 
 
   
 

 
             (นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์) 

          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
            ประธานเขตตรวจราชการที่ 3 

  
 

 

 



รายช่ือแนบท้ายประกาศกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 
 เรื่อง ผลการคัดเลือกวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับเขตตรวจราชการ 

ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

❖ ประเภทนวัตกรรมด้านการบริหาร 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
1. นางสาวรัชนีกรณ์  วงษ์ทพิย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดิศกุล การส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ 

โดยใช้การบริหารจัดการโรงเรียน
สู่มาตรฐานด้วย DISSAKUL 
Model 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 

2. นางมณฑาทพิย์  จงชาญสิทโธ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำ
มะเชียร 

การดำเนินโครงการเจียระไนเพชร 
เน้นคุณภาพผู้เรียนนำสู่โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. โดยใช้ 
SHIRAYEAN MODEL 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 3 

3. นางสาวรุ่งรัตน์  อรุณแสงศิลป ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน
หัววัง 

5 สร้างเด็กดีวิถีสุข สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 2 

4. นางพัชรา  ดีหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน  วัด
ปรังกาสี 

PKS 3L สพป.กาญจนบรุี 
เขต 3 

5. นางสาวฐานิตา  อินทรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน  บา้น
หนองกร่าง 

“NONGKRANG MODEL ปลุกพลัง
ความดีวิถีพอเพียง” ตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 4 

 

❖ ประเภทนวัตกรรมด้านการบริหาร 

ระดับดีเด่น 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
1. นายภูวเดช สว่างวงษ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  วัด

บึงลาดสวาย 
การแก้ปัญหายาเสพติดโดยใช้หลัก
ไตรสิกขาสู่ความเป็นเลิศ 

 สพป.นครปฐม 
เขต 2 

2. นางวชิญาณี  บุญทว ี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิ
รินทร ์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  

รูปแบบการบริหาร 7G +S  
MODEL 

สพม.กาญจนบุรี   

3. นายวิวัฒน์  ชูศรีจันทร ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริน
ธรราชวิทยาลัย 

PSC Model ขับเคลื่อนความรู้คู่
คุณธรรม 

สพม.นครปฐม 

  



ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
4. นายสุรพล  พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพ

หัก”วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์
อุปถัมภ์ 

การส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนตาม
แนวทางศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยนื ด้วย  PHOHAK 
MQ4   

สพม.ราชบุร ี

5. นายไพโรจน์  ออระเอ่ียม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง รูปแบบการบริหารแบบมีสว่นรว่ม
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
โดยใช้ UT-SMILE Model 

สพม.
สุพรรณบุร ี

6. นางสาวฤทัยวรรณ  หาญกลา้ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอน
โพธิ์ทอง 

13 ข้อ สร้างวิถี สู่คนดีดอนโพธิ์
ทอง 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 1 

7. นางสาวกฤษฎิ์สราวลี  
          ยองใยกฤษฎา   

ผ ู ้ อำนวยการโรง เร ียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วัดดอนเสาเกียด 
(ประชานุกุล) 

รูปแบบการส่งเสริมจิตสาธารณะ
ของนักเรียนโรงเรียนวัดดอน 
เสาเกียด (ประชานุกุล) 
(UNDS Model) 

สพป.นครปฐม 
เขต 1 

8. นางรัชนีวรรณ  จงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน
เขาช้าง (คงชวนสมบตัิ
ประชานุสรณ)์ 

สร้างชีวติที่ดี ด้วยวธิี  
“KAO CHANG MODEL” 

สพป.ราชบุรี 
เขต 1 

 

❖ ประเภทนวัตกรรมด้านการบริหาร 

ระดับดีมาก 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
1. นางสาวณชิชยา แสงสว่าง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด

หนองบัว 

5 กิจกรรมนำชีวิต สู่วิถีคุณธรรมที่
ยั่งยืน 

สพป.กาญจนบรุ ี
 เขต 1 

2. นายยิ่งยศ พละเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน
ทุ่งนา 

SMART MODEL ส่งเสริมความรู้คู่
คุณธรรม 

สพป.กาญจนบรุ ี
 เขต 1 

3. นายกฤตภัค มหาบุญญารักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน
หนองหิน 

GRAND Model สร้างสรรค์เด็กดี 
มีคุณธรรม 

สพป.กาญจนบรุ ี
 เขต 1 

4. นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร  ผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.
บ้านประตูด่าน 

การบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี 
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
ด้วยนวัตกรรม PANMAN 4 G 
Model 

สพป.กาญจนบรุ ี
 เขต 1 

5. นายกิตติพงษ์  แสนพงษ์ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  
บ ้านนามกุย 

“NAMMAKUI MODEL ส่งเสริม
วิชาการ สืบสานความดี ” 

สพป.กาญจนบรุ ี
 เขต 3 

  



ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
6. นางสาวภูวรินทร์ จาริยกันทะวงค ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  

บ ้านท่ามะเดื่อ 
“สร้างคนดีด้วย TMD s+Moral 
Model” 

สพป.กาญจนบรุ ี
 เขต 3 

7. นางสาวพัชรรินทร์ ทะสม 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน   
บ้านวังผาตาด 

“การบริหารจัดการสร้างสรรค์คน
ดี ด้วย PHATARD Model” 

สพป.กาญจนบรุ ี
 เขต 3 

8. นางสาวณัฐภาสรณ์   พรหมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน    
บ้านท่าทุ่งนา 

พอ ดี สุข โมเดล 
 

สพป.กาญจนบรุ ี
 เขต 3 

9.  นางสาวอุไรวรรณ  อรเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราษฎร์บำรุงธรรม 

การบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี
ด้วยรูปแบบ 4A Model 

สพป.กาญจนบรุ ี
 เขต 4 

10.  นายอรรถชัย  รักราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน
หนองรี 

“Bannongree  Model” 
ขับเคลื่อน ความรู้สู่คุณธรรม 

สพป.กาญจนบรุ ี
 เขต 4 

11.  นางสาวรจนา  ล้ำเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน
หนองขอนเทพพนม 

THEPPANOM MODEL โรงเร ียน
บ้านหนองขอนเทพพนม 

สพป.กาญจนบรุ ี
 เขต 4 

12.  นางสาวสุธันย์ชนก ทรัพย์ย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน    
บ้านหนองกุ่ม 

D-T-S-C MODEL พลังแห่งความ
สุจริต สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และสถานศึกษา 

สพป.กาญจนบรุ ี
 เขต 4 

13. นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผ ู ้ อำนวยการโรง เร ียน     
ท่ามะกาวิทยาคม 

การบริหารงานสร้างสรรค์คนดี
ด้วย(TMV)2  Model 

สพม.
กาญจนบุร ี

14. นางสาวเสาว์ณี  วงษ์พัฒน์ ผ ู ้ อำนวยการโรง เร ียน     
เลาขวัญราษฎร์บำรุง 

สร ้ า งคนด ีด ้ วยกระบวนการ
บริหารจัดการแบบ ร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา 

สพม.
กาญจนบุร ี

15. นางสาวมาลัยพร  สระทองจันทร์ ผ ู ้ อำนวยการโรง เร ียน     
เลาขวัญราษฎร์บำรุง 

การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรมด้วย KONDEE  
MODEL 

สพม.
กาญจนบุร ี

16. นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผ ู ้ อำนวยการโรง เร ียน     
ท่ามะกาวิทยาคม 

การบริหารงานสร้างสรรค์คนดี
ด้วย(TMV)2  Model 

สพม.
กาญจนบุร ี

17. นางสาวณัฐรดา จิตรแก้วดี 
  

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านดอนซาก (ราษฎร์
อุปถัมภ์) 

การพ ัฒนาผ ู ้ เร ี ยนส ู ่ โรงเร ียน
ค ุณธรรม ด ้ วยร ู ปแบบ BDS 
Model 

สพป.นครปฐม 
เขต 1 

18. นายสันติ  สกุลหงษ์   
  

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประถมฐานบินกำแพงแสน 

การบร ิหารสถานศ ึ กษาด ้ วย
ร ูปแบบ“PTBK MODEL” ส ู ่การ
พัฒนาค ุณธรรม จร ิยธรรม ใน
สถานศึกษา 

สพป.นครปฐม 
เขต 1 

19. นางสาวศุภษา  บุญวงษ์  
  

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านทุ่งหัวพรหม 

นว ัตกรรมร ูปแบบการบร ิหาร
สร้างสรรค์ด้วย คนดี Model 

สพป.นครปฐม 
เขต 1 



ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
20. นางกัลยาณี ประศาสน์วินิจฉัย

   
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านสระน้ำส้ม 

การสร้างเสริมคุณธรรมด้วย Best 
Practices ใ นก า ร พ ั ฒ น า เ ด็ ก
ปฐมวัยโดยใช้ BSNS Model   

สพป.นครปฐม 
เขต 1 

21. นางสาวกฤษฎิ์สราวลี ยองใยกฤษฎา ผู ้อำนวยการโรงเร ียนวัด
ดอนเสาเกียด (ประชานุกุล) 

รูปแบบการส่งเสริมจิตสาธารณะ
ของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนเสา
เก ี ยด (ประชาน ุ ก ู ล ) (UNDS 
Model) 

สพป.นครปฐม 
เขต 1 

22. นายสุรเชษฐ์   กลิ่นพยอม ผ ู ้ อำนวยการโรง เร ียน     
วัดกลางบางแก้ว 

WATKLANG Model เพ ื ่ อพ ัฒนา
ทักษะของผู้เรียน  

สพป.นครปฐม 
เขต 2 

23. นางสาวอิ่มทิพย์ อนิศดา ผ ู ้ อำนวยการโรง เร ียน      
วัดราษฎร์สามัคคี 

การ ใช ้ น ว ั ตกรรมการบร ิหาร 
SUPER-HD Model เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
ค ุณธรรมในโรงเร ียนว ัดราษฎร์
สามัคค ี

สพป.นครปฐม 
เขต 2 

24. นายสรรชัย วิบูลย์ชาติ ผ ู ้ อำนวยการโรง เร ียน     
วัดสว่างอารมณ์ 

นวัตกรรมการบริหาร บันได 6 ขั้น 
(BANDAI Model) ส ู ่ ก า รพ ัฒนา
ค ุ ณ ธ ร ร ม  จ ร ิ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

สพป.นครปฐม 
เขต 2 

25. นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา ผู้อำนวยการโรงเรียน     
วัดตุ๊กตา 

เด็กรักษ์ดี วิถี WAT-TUKTA สพป.นครปฐม 
เขต 2 

26. นางบุศรินทร์ อุ่นเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีวิชัยวิทยา 

การบร ิหารงานร ูปแบบ SWC 
model 

สพม.นครปฐม 

27. นางหทัยรัตน์    ขาวอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน  
บ้านโป่งเจ็ด 

โป่งเจ็ดหัวใจพอเพียง  
เคียงคู่คุณธรรม นำสู่ความสำเร็จ 

สพป.ราชบุรี
เขต 1 

28. นางสาวรักชนก  คชชา ผู้อำนวยการโรงเรียน     
วัดบางกระ 

STARS MODEL เพ่ือพัฒนา 
คุณธรรมนักเรียน โดยใช้ 
กระบวนการ PLC 

สพป.ราชบุรี
เขต 1 

29. นายนันทโชค เกียรติ์ภูมิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน    
บ้านสวนผึ้ง 

การประยุกต์ใช้ศาสตร์ พระราชา
กับการพัฒนา คุณธรรมนักเรียน 
โดยใช้ รูปแบบ S.PHUENG 
Model 

สพป.ราชบุรี
เขต 1 

30. นางสาวสาริกา  ราชบุญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน   
บ้านโป่ง 

รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนในโครงการ 
“เก่ง ดี มีสุข ตามแนวทาง               
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยใช้ 
BT SCL Model 

สพป.ราชบุรี
เขต 1 



ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
31. นายธนพันธ์ ฐิติวรณ์พรรณ  รองผู้อำนวยการ โรงเรียน

โพหัก “วงศ์สมบูรณ์
ราษฎร์อุปถัมภ์” 

นวัตกรรม คุณธรรมนำใจ 
เสริมสร้างคนดี 

สพม.ราชบุร ี

32. นางสาวอารีย์  บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 

วิถีคุณธรรม สร้างเด็กดี 
ศรีอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 

สพป.สุพรรณบุรี  
เขต 1 

33. นางดารณี  ไตรยสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
กฤษณา 

การสร้างรูปแบบระบบการ
บริหารจัดการสร้างเธอ 
ด้วย “๔ ส” 

สพป.สุพรรณบุรี  
เขต 1  

34. นางสาวสกุลรัตน์  โกพัฒน์ตา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด
แก้ว 

4 ฐานคุณธรรม สร้างสรรค์ 
คนดี 

สพป.สุพรรณบุรี  
เขต 1 

35. นายสถาปนิก  วรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด
ดอนสุทธาวาส 

4Cs Model ดอนปรู รู้  
อยู่ เป็น 

สพป.สุพรรณบุรี  
เขต 1 

36. นางโสภา  วงษ์นาคเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน
หนองโพธิ์ 

NICES Model รูปแบบ การ
บริหารจัดการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมน้อมนำศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

สพป.สุพรรณบุรี  
เขต 2 

37. นางสาวนันทิยาภรณ์         
หงษ์เวียงจันทร์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด  
โภคาราม 

SALT Model รูปแบบการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
สร้างสรรค์คนดี ศรีโภคาราม 

สพป.สุพรรณบุรี  
เขต 2 

38. นางนันทยา  ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่
โรงวัว 

แนวทางการบริหารแบบ 4 ทำ           
6 สร้าง 

สพป.สุพรรณบุรี  
เขต 2 

39. นางจันทร์เพ็ญ  โยธาฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน
สระบัวทอง 

3 ร่วมคุณธรรม TWJ MODEL สพป.สุพรรณบุรี  
เขต 2 

40. นางสาวสุรีรัตน์ แสงพรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน
หนองจิกยาว 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างสรรค์คนดี โดยใช้ 
Jikyao 6G Model 

สพป.
สุพรรณบุรี 

เขต 3 
41. นางสาวรังสินี ใจมั่น รอง ผู้อำนวยการโรงเรียน 

อนุบาลสมเด็จพระวนัรัต 
สร้างเด็กดีมีคุณธรรม นําความรู้ 
ด้วยรูปแบบ SOMDET MODEL 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 3 

42. นางสาวนฤมล เสือเมือง รอง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
อนุบาลด่านชา้ง 

SMILE Model สร้างคุณธรรม สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 3 

43. นายธีรภัทร มณีจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด
กุ่มโคก 

การบริหารงานสู่สถานศึกษาที่
เป็นเลิศ ในรูปแบบ 5 เข้า 
MODEL 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 3 



ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
44. นางศุภนัน  เอกธีรธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน

สงวนหญิง 
รูปแบบการบริหารคุณธรรม  
SA-AGUAN MODEL 

สพม.สุพรรณบุรี  

 

❖ ประเภทนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 

ระดับดีเยี่ยม 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
1. นายภาณุวัฒน์ บุดดาลี  ครูโรงเรียนบ้านหนองแก 

(สามัคคีวิทยา) 
เด็กดีมีคุณธรรม สร้างสรรค์โครงงาน
น้ำมันหอมระเหยมะกรูด โดยการจัดการ
เรียนการสอน “Active Learning” 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 

2. นางสาวกิ่งกาญจน์ แสนสุข  ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ 
"อุตสาหะวิทยาคาร" 

การบริหารจัดการโรงเรียนปลอด
ขยะด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สพป.
กาญจนบุรี เขต 

2 
3. นางสาวศศิกานต์    หลวงนุช ครูโรงเรียนไทรโยคใหญ่ นวัตกรรมสร้างคนดี มีจิตสาธารณะ 

รู้รับผิดชอบและตอบแทนสังคมด้วย
การจัดการเรียนรู้ GPAS 5 Steps 
ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 3 

4. นางสาวรัศก์จริาภรณ์ อ่อนบรรจง ครูโรงเรียนบ้านหนองรี สรภัญญะดีเลิศ เชิดชูหนองรี สพป.กาญจนบรุี 
เขต 4 

5. นายเกรียงศักดิ์  ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนนิวฐราษฎร์
อุปถัมภ์ 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ IDEAS 
MODEL เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 

สพม.กาญจนบุร ี

6. นางสุกัญญา นิพิวรรณ์ 
   

ครูโรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
SANAMSOM model สร้างคนดี
ด้วยโครงการคุณธรรม 

สพป.นครปฐม 
เขต 1 

7. นางสาววิภาดา แก้วคงคา  ครูโรงเรียนบ้านบางเลน Learn like "PRO" Model เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมนำความรู้สู่ความรับผิดชอบ
ตามกรอบเศรษฐกิจพอเพียง 

สพป.นครปฐม 
เขต 2 

8. นางสาวเสาวรส ประสานนาม ครูโรงเรียนไร่ขิงวิทยา “เด็กวัดนักธุรกิจน้อย” สพม.นครปฐม 
 

9. นางสาวปริณา  ครุธงาม ครู โรงเรียนวัดราษฎร์
สมานฉันท์ 

ต้นกล้า พอเพียง เพียรคุณธรรม สพป.ราชบุรี 
เขต 1 

10. นายเอกชัย ชาวเกาะ 
 

ครู โรงเรียนโพหัก”วงศ์
สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ 
 

การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 
“คนดีศรีโพหัก” โดยใช้ 
PHOHAK MODEL 

สพม.ราชบรุ ี



ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
11. นางสาวดลวรรณ  พวงวิภาต ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

ธรรม 
การพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมด้วย 4G 
Watratsatthathum Moral 
school โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 1 

12. นางสาวสุจรรยา  ผิวพิมพ์ดี ครูโรงเรียนวัดโภคาราม PRAYAI Model:รูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานคุณธรรมเป็นฐาน เพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
สร้างสรรค์คนดีศรีโภคาราม 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 2 

13. นางสาวนาตยา ขำสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว " T-A-K-E-A-W Model" 
สร้างสรรค์คนดีศรีหนองตาแก้ว 

สพป.
สุพรรณบุรี 

เขต 3 

14. นางสาววีราภรณ์  วงศ์คนดี ครูโรงเรียนอู่ทอง E-SMILE LEARNING Model สพม.สุพรรณบุร ี
 

 

❖ ประเภทนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 

ระดับดีเด่น 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
1. นางคนึงนิตย์ พิทักคีรี ครูโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 
สนุกคิด สนุกทำ” สร้างความ 
มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 

2.  นายพีรวัส ชื่นบาล ครูโรงเรียนบ้านท่าแย ้ PURE MODEL สร้างสรรค์
คุณธรรม 
ความซื่อสัตย ์

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 

3. นางสาวผกาวัลย์ สุขเพิ่ม ครูโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร ์
บูรณะ 

การผลิตข้าวเกรียบแฟนซี สร้าง 
คนดีด้วยวิถีพอเพียง 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 

4. นางแสงเดือน ไทยถานนัดร์ ครูโรงเรียนวัดหนองพังตรุ คลินิกรักษ์ภาษา นำพาคุณธรรม สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 

5. นางสาวพจนา กาญจนบุรางกูร  ครูโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 2PM ส่งเสริมคุณธรรม สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 

6. นางสาวกานติมา  อินทร์แป้นพะ
เนา 

ครูโรงเรียนวัดหนองเสือ 
 

PREFAB MODEL 
ยืดอกพกความรับผิดชอบ 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 

7. นางสุทิศา นุ่มวัฒนา ครูโรงเรียนตชด.บ้านประตู
ด่าน 

“พอเพียง เคียงคู่ น าความรู้สู ่
คุณธรรม” ด้วยการเรียนรู้แบบ 
PTD MODEL 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 



ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
8. นางวรรณารัตน์ พันธุ์ภักดี ครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิกา

ราม 
ถังหมัก รักษ์โลก สพป.กาญจนบรุี 

เขต 1 
9. นางสาวจนิตนา สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนดิศกุล 

 
การส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์โดย
ใช้ดิศกุลพอเพียงโมเดล 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 

10. นางอารมย์ สุขกรม ครูโรงเรียนดิศกุล 
 

การสร้างสรรค์คนดีด้วยคุณธรรม  
นำค่านิยม 12 ประการ 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 

11. นายกรวิทย์ หาญกลา้ ครูโรงเรียนบ้านนาสวน 
 

นาสวนสรา้งสรรค์ เมล็ดพันธุ์แห่ง 
ความด ี

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 

12. นางสาววรรณดี มาลัยแก้ว ครูโรงเรียนหนองบ้านเก่า
สามัคค ี
 

สร้างเด็กดีศรี น.บ.ก.บ่มเพาะ 
ต้นกล้าคุณธรรม ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเปน็ฐาน 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 

13. นางสาวกรนิภา คงอ้น ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 
 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้วย  
SARD MODEL สู่ความมวีินัย มี
ความรับผิดชอบ อยู่อย่างพอเพยีง 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 

14. นายสุมนิทร์ เลาว้าง 
 

ครูโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์
บำรุง 

สร้างระเบียบวินัยด้วยโครงงาน 
วิทยาศาสตร ์

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 1 

15. นางพไิลวรรณ สนิประเสริฐ  ครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว   
"ปุญสิริวิทยา" 

รูปแบบการสอน “THAMDEE 
MODEL” โดยใช้ 5G เป็นฐาน 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 2 

16. นางพวงเพ็ญ กระจ่ายฉาย  ครูโรงเรียนบ้านดอนเขว้า คุณธรรมนำความรู้ เก่ง ดี มี
ความสุข ด้วยโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 2 

17. นางนารีรัตน์ แสนพงษ์  ครูโรงเรียนบ้านเขาช่อง KHOACHONG MODEL สร้าง
คนดีด้วยโครงงานคุณธรรม 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 2 

18. นายวนัเฉลิม แย้มยิ้ม  ครูโรงเรียนบ้านดอนเขว้า เด็กดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม โดยใช้
หลัก “อิทธิบาท 4” 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 2 

19. นางสาวมนิตรา คนทา  ครูโรงเรียนบ้านเขาช่อง ทิ้งขยะถูกถัง ปลูกฝังวินัย โดยใช้
หลักไตรสิกขา 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 2 

20. นางเสาวนีย์ พรมแดน  
 

ครูโรงเรียนวดัหนองพลบั ปูนแดงแรงฤทธิ์ พิชิตลูกน้ำ สพป.กาญจนบรุี 
เขต 2 

21. นางสาวภิญญาพัชญ์   คุ้มญาต ิ ครูโรงเรียนวัดเขาใหญ่ กระถางจากผ้าขนหนู สร้างพวก
หนูให้พอเพียง 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 2 

  



ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
22. นายนจรส  ศิริขรรแสง ครูโรงเรียนวัดปรังกาส ี บ้านแห่งเหตุผลเชิงจริยธรรม สพป.กาญจนบรุี 

เขต 3 
23. นางสาวดวงฤทัย    พุ่มทรัพย์ ครูโรงเรียนไทรโยคใหญ่ ครูผู้สอนเรียนรู้คุณธรรม ด้วย

นวัตกรรม “Enjoy Model” 
สพป.กาญจนบรุี 

เขต 3 

24. นางสาวนุชรีย์    ชุ่มเพ็งพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านวังผาตาด วงล้อแห่งศีล ตามกรอบแนวคิด
การเรียนรู้ สามธิเป็นฐาน 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 3 

25. นางสาวทิวาพร    วงศ์คำดี 
 

ครูโรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 3 step to Clean สร้างวินัย ใส่
ใจความสะอาด 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 3 

26. นายสรรเสริญ   ไชยเววา 
  

ครูโรงเรียนบ้านแก่งจอ มือปราบขยะด้วยจิตอาสาและ
ความพอเพียง 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 3 

27. นางสาววิพรรณ  ยาทองคำ ครูโรงเรียนบ้านหินแหลม “GOODY สร้างสรรค์คนดีด้วย
สื่อเทคโนโลยีออนไลน์” 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 3 

28. นางสาวดาวรัชดา  วงษ์เอก ครูโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 
 

ห้องเรียน 3L เรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ สู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 3 

29. นางสาวรัตนาพร    วนาพิทักษก์ลุ ครูโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ หนูน้อยเด็กดี มีความรับผิดชอบ
และมีระเบียบวินัย 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 3 

30. นางสาวขวัญเรือน  ล้ำเลิศ ครูโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ Magic stamps สพป.กาญจนบรุี 
เขต 3 

31. นายกำธร  กัญญา ครูโรงเรียนบ้านหินแหลม “ธรรมะรักษาใจ วิถีไทย วิถีพุทธ สพป.กาญจนบรุี 
เขต 3 

32. นางสาวณฐัญาภรณ์   พิสิษฐ์ภควัฒ ครูโรงเรียนบ้านแก่งจอ ธนาคารความดี วิถีชาวเหลืองฟ้า 
 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 3 

33. นางสาวปารณัท  บารมี ครูโรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส ์ STAR MODEL สร้างสรรค์คนดี
ด้วยโครงงานขนมกระยาสารทสู่
อาชีพ 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 3 

34. นางสาวอรอุมา  ตาพทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกบ “วงล้อแห่งธรรม” ตามกรอบคิด
การเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็น
ฐาน” 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 3 

35. นางสาวสุกัญญา  พันธุเมฆ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกบ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนด้วยโครงงาน
คุณธรรม 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 3 

36. นางสาววาสนา  สืบกลัด ครูโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์  การจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ตามกิจกรรม LEADER 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 4 

  



ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
37. นางสาวเพ็ญณี  ทำบุญ ครูโรงเรียนบ้านเสาหงส์  SAOHONG MODEL สร้างเสริม

คุณธรรมด้วยกิจกรรมโครงงาน 
สพป.กาญจนบรุี 

เขต 4 

38. นางสาวนิสาร  สามบุญชื่น ครูโรงเรียนบ้านพยอมงาม  โครงงานคุณธรรมนำสู่โรงเรียน
สุจริต 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 4 

39. นายวสันต์  สถิตพรพรหม ครูโรงเรียนบ้านเขาแหลม  สะอาดสมวัย ใส่ใจความ
รับผิดชอบ 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 4 

40. นางสาววราพร  พระแท่น ครูโรงเรียนบ้านเสาหงส์ SAOHONG MODEL “สาน
สายใยรัก  ครอบครัวของหนู” 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 4 

41. นายพงษ์พัฒน์  แซ่ฉั่ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง  “กระดาษใยบัว  ช่วยโลก” สพป.กาญจนบรุี 
เขต 4 

42. นางสาวศศิกมล  พรรณบัตร ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า  “สมุดน้อยพลังฮีโร่ 5 รัก” สพป.กาญจนบรุี 
เขต 4 

43. นางสาวนิตยา  รักอู่ ครูโรงเรียนบ้านไร่เจริญ “รับผิดชอบหนา้ที่สรา้งสรรค์เด็กดี 
ด้วย NITA MODEL” 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 4 

44. นางสาวสุภัทรา  โพธิ์เงิน ครูโรงเรียนบ้านไร่เจริญ “รู้รักษ์จิตอาสา  ร่วมพัฒนาไร่
เจริญ” 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 4 

45. นางสาวสุพรรณี  สุนทรแต ครูโรงเรียนบ้านไร่เจริญ  ต้นกล้า จิตอาสา ทำความดี ด้วย
หัวใจ 

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 4 

46. นางวรรษมณ  เฉลิมรัตน์มงคล ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เร่ือง ส้วมวัยใส  ห่างไกลโควดิ สพป.กาญจนบรุี 
เขต 4 

47. นางสาวเสาวลักษณ์  เกษมสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์คนด ี

สพป.กาญจนบรุี 
เขต 4 

48. นางรจนา  ทองโบราณ ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย
วิทยาคม 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
สู่การเป็นเยาวชนที่เข้มแข็ง ด้วย
หลักจิตตปัญญาศึกษา 
(Contemplative Education) 
สำหรับนักเรียนโรงเรียนด่าน
มะขามเตี้ยวิทยาคม 

สพม.กาญจนบุร ี

49. นางอุษณี  ผูกไมตรี ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์  ลาด
หญ้า กาญจนบุรี 

นักเรียนดีมีวินัย ใฝ่คุณธรรม โดย
ใช้เทคนิค 21BS 

สพม.กาญจนบุร ี

50. นางสาวณัฐฐินีย์  เทียนทอง ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์  ลาด
หญ้า กาญจนบุรี 

ผลการใช้กระบวนการทรงงาน
ตามเบื้องพระยุคลบาท 
(SAPAE)เพ่ือส่งเสริมจิต
สาธารณะของนักเรียนชุมนุมพุทธ
บุตรวัยใส ใส่ใจคุณธรรม 

สพม.กาญจนบุร ี

  



ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
51. นางสาวธนัญภัสส์  สวัสด์ิมงคล ครูโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย

วิทยาคม 
SEED  Model เพาะกล้า
คุณธรรม 

สพม.กาญจนบุร ี

52. นางสาวทิพย์สุดา  ประดาสุข ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์
บำรุง 

เสริมสร้างคนดี ด้วยกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว 

สพม.กาญจนบุร ี

53. นางรัตนากร สงคราม ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์
บำรุง 

การจัดกิจกรรม STEM ศึกษา 
เสริมสร้างคุณธรรมด้วยเทคนิค
ฝึกแก้ไขปัญหา 

สพม.กาญจนบุร ี

54. นางสาวฐิตาพร ทัด ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์
บำรุง 

การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วย
วิธีการสอนแบบ DEKSINPA 
MODEL เรียนรู้คู่คุณธรรมน้อม
นำ อัตลักษณ์ดี มีความคิดศิลปะ
สร้างสรรค ์

สพม.
กาญจนบุรี 

55. นางสาวธาริณี ศักดิ์สงคราม ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์
บำรุง 

3Step to Clean สร้างวินัย ใส่
ใจความสะอาด 

สพม.
กาญจนบุรี 

56. นางสาวสุมาลี จุฑาผิว ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์
บำรุง 

เสริมสร้างคุณธรรมด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Power Point) 

สพม.
กาญจนบุรี 

57. นางสาวสุภาภร บุญขวาง ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เสริมสร้างคุณธรรมด้วยกิจกรรม
การเขียนเรียงความโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาไทย CPICL 

สพม.
กาญจนบุรี 

58. นางกานดา ยศศักดิ์ศรี ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง การเสริมสร้างคุณธรรมด้วย
วิธีการจัดการเรียนโดยใช้เกม
(Game Method) 

สพม.
กาญจนบุรี 

59. นางสาวนภัทร  สุวรรณโชต ิ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง มุมคุณธรรม ห้องสมุด 50 ปี    
ท.ม.ร. 

สพม.
กาญจนบุรี 

60. นางสาวปิยะพร  อินมอญ ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เรียนสนุก สุขปฏิบัติติ สร้างสรรค์คน สพม.
กาญจนบุรี 

61. นางสาวสุภาวดี พุทธรักษา ครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ห้องเรียนคุณธรรมสรรสร้างเด็กดี สพม.
กาญจนบุรี 

62. นางสาวอัจฉรา  หนูนันท์ 
  

ครูโรงเรียนบ้านดอนซาก 
(ราษฎร์อุปถัมภ์) 

ฟ้าขาวสดใสเข้าแถวด้วยใจฝึกวนิัย
ด้วยตนเอง ด้วยโครงงานคุณธรรม 

สพป.นครปฐม
เขต 1 

  



ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
63. นางสาวภัทรพร พรหมน้อย ครูโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ เด็กดี มีคุณธรรม ด้วยไตรสิกขา สพป.นครปฐม

เขต 1 
64. นางสาวมณีรัตน์ สะบู ่ ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อ

ปลอดภัยผู้พิทักษ์วยัใส 
สพป.นครปฐม

เขต 2 

65. นางสาวรติกร พุฒปิระภา ครูโรงเรียนบ้านลานแหลม Dairy Routine For Moral สู่การ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในเด็ก
ปฐมวัย 

สพป.นครปฐม
เขต 2 

66. นางสาวเบญจวรรรณ เพ็งน้อย ครูโรงเรียนวัดดอนยอ โรงเรียนรักษาศีล 5 สร้างคนกลา้   
คนเก่ง คนดี 

สพป.นครปฐม
เขต 2 

67. นางสาวภคพร อ่อนศิริ ครูโรงเรียนวัดตุ๊กตา สร้างสรรค์คนดีด้วยวิถีธนาคาร
คุณธรรม TUKTA Moral Bank 
MODEL 

สพป.นครปฐม
เขต 2 

68. นางสาวสุธิดา ทยศ ครูโรงเรียนบ้านไผล่้อม รูปแบบการสอนโครงงาน
สิ่งประดษิฐ์ "กล่องนมแปลงร่าง
สร้างคุณธรรม" เพื่อพัฒนา
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
บ้านไผล่้อม (PBL-5C MODEL) 

สพป.นครปฐม
เขต 2 

69. นางสาวณัฐวดี บุญทองเนียม ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  นวัตกรรม SWANG Model 
สร้างสรรค์เด็กดีด้วยโครงงาน
คุณธรรม 

สพป.นครปฐม
เขต 2 

70. นายวสิรุต สุวรรณสันติสุข ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดย
ใช้นิทานคุณธรรมดิจิทัล ตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สำหรับ
นักเรียนระดับชัน้อนบุาลที่ 2 - 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  

สพป.นครปฐม
เขต 2 

71. นางวชิิตา ทิพเลิศ ครูโรงเรียนบ้างดงเกตุ ยุวชนจิตอาสา ต้นกลา้คุณธรรม สพป.นครปฐม
เขต 2 

72. นางสาวชญานุช โฉมเวียง ครูโรงเรียนบ้านไผ่หลวง นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 5 ME   
เด็กดีศรีบ้านไผ่หลวง Model 
(ระดับปฐมวัย) 

สพป.นครปฐม
เขต 2 

73. นางสุวิมล แก้วเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง "ต้นอ่อนปลอดสารพิษ" สองมือ
น้อย 

สพป.นครปฐม
เขต 2 

74. นางสาวปภัสสร รัตนุศักดิ ์ ครูโรงเรียนวัดไทยาวาส TAMORN Model สร้างสรรค์คนดี   
สู่วิถีโรงเรียนคุณธรรม 

สพป.นครปฐม
เขต 2 

  



ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
75. นางสาวสกลสุภา สุมาล ี ครูโรงเรียนวัดบางหลวง การปลูกฝังวนิัยใฝ่ดี เพื่อเสริมสร้าง

คุณธรรมอัตลักษณ์ความมีระเบยีบ
วินัยด้วย LOTUS Model สำหรับ
นักเรียนวัดบางหลวง โรงเรียน       
วัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 

สพป.นครปฐม
เขต 2 

76. นางสาวชนนิกานต์ พันธ์แจ่ม ครูโรงเรียนบ้านท่าตลาด น้องมะกรูดรักษ์โลก สพป.นครปฐม
เขต 2 

77. นางสาวปริศนา อินทร์รักษา ครูโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ ่ กอดสู่ต้นกล้าความด ี สพป.นครปฐม
เขต 2 

78. นางสาวเนตรศราง 
          อำนวยนาถพงศ ์

ครูโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา “สร้างสรรค์งานกระดาษ” สพม.นครปฐม 

79. นางสาวทัศนีย์  
           วิวัฒนช์านนท ์

ครูโรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลัย “ PSM Moral ด้วยกิจกรรม
โครงงานคุณธรรม (Moral 
Project) สู่ความพอเพียง 

สพม.นครปฐม 

80. นางสาวไอรดา  ภู่เทศ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา “ชุดสื่อสร้างสรรค์ สรรสร้าง
คุณธรรม” 

สพม.นครปฐม 

81. นางสาวภวิกา   ปวินธาดา ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส หน้ากากคุณธรรม สพป.ราชบุรี 
เขต 1 

82. นางสาวกานต์พิชชา มะโน ครูโรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด MANO MODEL เรียนรู้อยู่ อย่าง
พอเพียง เคียงคู่ความ ใส่ใจ 
ห่างไกลโควิด-19 

สพป.ราชบุรี 
เขต 1 

83. นางสาวศุภรัตน์  
             รัศมีจันทร์ฉาย 

ครูโรงเรียนวัดบางกระ ๓ ประสานสู่โครงงานคุณธรรม สพป.ราชบุรี 
เขต 1 

84. นางอรทัย  ชาลี ครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง คุณธรรมนำจิตอาสา พัฒนา สิ่งแวดล้อม สพป.ราชบุรี 
เขต 1 

85. นางสาวสิริประภา  อินทคง ครูโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง SIRIPRAPA MODEL ตาม แนวคิด
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

สพป.ราชบุรี 
เขต 1 

86. นางสาวเสมอใจ  ชูรอด ครูโรงเรียนบ้านเขาช้าง (คงชวน
สมบัติประชานุสรณ์) 

การพัฒนาคุณลักษณะ                
อันพึงประสงค์ของนักเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                        
โดยใช้นิทานคุณธรรม 

สพป.ราชบุรี 
เขต 1 

87. นางสาวฐิติพร  วิลัยศิล ครูโรงเรียนบ้านยางคู่ โครงงานคุณธรรมชี้นำคนดี สพป.ราชบุรี 
เขต 1 

88. นางสาวญาณิฐา  สินธุศิริ ครูโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 
(บ้านบ่อหวี) 

สร้างคน...สร้างอาชีพ สพป.ราชบุรี 
เขต 1 

  



ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
89. นางสาวนิภาธร  ว่านม่วง ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม กระบวนการส่งเสริม คุณธรรม  

นำชีวิต โดยใช้ PDCA ของ
นักเรียน โรงเรยีนบ้านหนองกระทุ่ม 

สพป.ราชบุรี 
เขต 1 

90. นางสาวรักษิกา  อนิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองนางแพรว พอเพียง พาเพลิน ด้วยคุณธรรม สพป.ราชบุรี 
เขต 1 

91. นางสาวรุจิเรศ  ขลิบศรี ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ธงสีคุณธรรม สร้างสรรค์เด็กดี สพป.ราชบุรี 
เขต 1 

92. นางสาวสุจรรยา  โชตชิ่วง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ การจัดการขยะอย่างม ี
ประสิทธิภาพด้วยหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สพป.ราชบุรี 
เขต 1 

93. นายภูวดล  พันแสนแก้ว ครู รงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 
(บ้านบ่อหวี) 

 ส่งเสริมความดีด้วย เทคโนโลยี 
(Class Dojo) 

สพป.ราชบุรี 
เขต 1 

94. นายสุรินทร์  สิงหราช ครู โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโน
ประชาสรรค์) 

หนังสั้นเสริมสร้างคุณธรรม           
ความซื่อสัตย์ 

สพป.ราชบุรี 
เขต 1 

95. นายปิยะพงษ์ โพธิ์มี ครูโพหัก”วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์
อุปถัมภ์ 

Art ALL Around สพม.ราชบรุ ี

96. นางสาวกันย์ชนก ไชยวงษา ครู โพหัก”วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์
อุปถัมภ์ 

The Youth Say No drugs สพม.ราชบรุ ี

97. นางสาววิมล อินแหยม 
 

ครูโพหัก”วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์
อุปถัมภ์ 

“เป็นคนดีได้ถา้คุณทำ” สพม.ราชบรุ ี

98. นางสาวพิชญา แป้นแก้ว 
 
 

ครูโพหัก”วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์
อุปถัมภ์ 
 

“ลูก พ.ว.ส. หัวใจจิตอาสา” สพม.ราชบรุ ี

99. นายวสันต์ชัย  สดคมขำ ครูโรงเรียนวัดสังฆจายเถร การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
ด้วยโมเดลเลิฟ (LOVE Model) 
โดยประยุกต์ใช้หลักธรรมอริยสัจ 
4 ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 1 

100. นางสาวนิสาชล  อ่วมป่วน ครูโรงเรียนวัดสาลี บอร์ดเกมหนูน้อยนักบัญชีวิถี
พอเพียง 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 1 

101. นางสาวชุติกาญจน์  แก้วเกตุ ครูโรงเรียนวัดดอนไข่เต่า ชี้คุณธรรม นำ TAOS MODEL 
พิชิตประดิษฐ์รีไซเคิล 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 1 

102. นางสาวกรวิกา  สีปิ่นเป้า ครูโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง คัดแยกดี มีคุณค่า สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 1 

  



ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
103. นางสาวเบญจมาภรณ์  รัง

สวัสดิ์จิตร ์
ครูโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง เจื้อยแจ้วขับขาน นักอ่านตัวน้อย สพป.สุพรรณบุรี 

เขต 1 

104. นางสาวคำพลอย  โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
ธรรม 

การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนด้วย 
PLOY Model 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 1 

105. นางสาวจารุวรรณ  จันทบาล ครูโรงเรียนบางแม่หม้าย การเรียนรู้สู่ภูมิคุ้มกันพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
โดยใช้รูปแบบ SMILE Model 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 1 

106. นางสาวผกามาศ  สุขรัมย์ ครูโรงเรียนบางแม่หม้าย CARED Model เพ่ือพัฒนา
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
บางแม่หม้าย 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 1 

107. นางสาวนิสารัตน์  ชาวสวน ครูโรงเรียนบางแม่หม้าย CARED Model สู่โครงงาน
คุณธรรมเพื่อพัฒนาความ
รับผิดชอบ 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 1 

108. นางสาวดวงฤทัย  ดอนโสม ครูโรงเรียนบางแม่หม้าย CARED Model ปลูกฝังคุณธรรม 
สู่ความมีวินัยและความ
รับผิดชอบ 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 1 

109. นางสาวธิดาพร  เพลินไพรเย็น ครูโรงเรียนบางแม่หม้าย CARED Model ปลูกฝังคุณธรรม
ด้วยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ “คิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม” สู่ความมีวินัยและ
รับผิดชอบ 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 1 

110. นางสาวนุชนารถ  นาคประเสริฐ ครูโรงเรียนบางแม่หม้าย CARED Model สู่โครงงาน
คุณธรรมเพื่อพัฒนาความ
พอเพียง 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 1 

111. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  ไทย
บรรจง 

ครูโรงเรียนวัดสาลี เสริมสร้างคุณธรรมด้วยกิจกรรม
เกมบันไดงู..เรียนรู้พุทธประวัติ 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 1 

112. นางสาวดวงใจ  นามลังกา ครูโรงเรียนวัดบรรไดทอง 2 ดี พอเพียง สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 1 

113. นายวุฒิภูมิ  ไทยทวีหิรัญ ครูโรงเรียนบ้านโคกงูเห่า คุณธรรมนำชีวิต สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 2 

 
114. นางสาวจรัสศรี  ตระกูลวัฒนา   ครูโรงเรียนวัดโภคาราม PRAYAI Model รปูแบบการจัด

กิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม สร้างสรรค์    
คนดีศรีโภคาราม 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 2 



ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
115. นางนภาวรรณ ศรีกงพาน ครูโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชา

นุกูล) 
HERO Model  ปลูกฝังคุณธรรม
ด้วยโครงงานคุณธรรม 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 2 

116. นางสาวปัญณพร  คงศิริ ครูโรงเรียนวัดโภคาราม PRAYAI Model รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้
โครงการตามรอยศาสตร์
พระราชา  น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
สร้างสรรค์คนดีศรีโภคาราม 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 2 

117. นางสาวอารีรตัน์ สมัครเขตการณ ์ ครูโรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมนักเรียน  โดยใช้  SAMATI 
MODEL ด้านการเรียนการสอน 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 2 

118. นางสาวมาลีลักษณ์  ปิ่นกระจัน ครูโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สื่อหรรษา นำพาคุณธรรม สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 2 

119. นายเทวดา อยู่ดี ครูโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ดว้ยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ “การปฏิบัติตนเป็นผู้มี
คุณธรรมพ้ืนฐาน  8 ประการ” 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 2 

120. นางสาวอรพินท์  มูลละออง ครูโรงเรียนวัดเนินพระปรางค ์ KID-D Model  คิดดี ทำดี  สร้าง
คนดีสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 2 

121. นางสาวพัชรี นาคผง ครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก 
(สุวรรณสาธุกิจ) 

เด็กดี มีคุณธรรม  ด้วยกิจกรรม
ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ สู่อาชีพ 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 2 

122. นางจิราพร บุญครอง ครูโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว การจัดการเรียนรู้  แบบบูรณา
การโดยการเรียนการสอนแบบ 
Active  Learning  เน้นความ
ซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ  และ
ความพอเพียง 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 2 

123. นางสาวกนกวรรณ อ่ิมรัง ครูโรงเรียนวัดเนินพระปรางค ์ นักเรียนทุน  มีคุณธรรม  ส่งเสริม
อาชีพที่สุจริต 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 2 

124. นางสาวสุวิชญา แก้วดี ครูโรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม SUGAR MODEL  คุณลักษณะที่
ดีในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม  สร้างสรรค์
คนดี  ศรีคีรีรัตนาราม 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 2 



ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
125. นายอัยการ ใจสัจจะ ครูโรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม T-SOBER MODEL สพป.สุพรรณบุรี 

เขต 2 
126. นางสาวหัทยา สุดยอด ครูโรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 4G Model สร้างสรรค์คนดี สพป.สุพรรณบุรี 

เขต 2 
127. นางน้ำทิพย พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดวังกุลา TWINS MODEL สงเสริม

คุณธรรมด้วยกิจกรรมผลิตภัณฑ
จากผักตบชวา 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 3 

128. นายชัยยา บุรีสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดวังจิก การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์
สุจริตของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัด
วังจิก สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี 
เขต 3 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 3 

129. นางสาวสุกัญญา อินทรแปลง ครูโรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 การทำปุ๋ยใบไม้ด้วยเทคนิค 
STEM 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 3 

130. นายมานะ มาเสมอ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง นวัตกรรมโมลเดลสร้างสรรค์ ฟัน
สวย ตามขั้นตอน MANA Model 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 3 

131. นางสาววิภารัตน ตาตะกรุด ครูโรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย การพัฒนาคุณลักษณะของ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรูตาม
“TAMMA Model” 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 3 

132. นางสาวพลอยนารี ศรีหิรัญ
ตระกูล 

ครูโรงเรียนวัดกำมะเชียร รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม ด้วย
กระบวนการโครงงาน TAMDEE 
Model 

สพป.
สุพรรณบุรี 

เขต 3 

133. นางจิตรา พลสุธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง การจัดกิจกรรมนิทานส่งเสริม
คุณธรรมของเด็กปฐมวัยผา่นสือ่
ออนไลน์(ONLINE) โดยใช ้CHANG 
Model และวงจรเดมมิ่ง 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 3 

134. นางสาวอารีย์รัตน์ ขุนณรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีชีวิตสร้างคน
ดีศรีด่านช้าง 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 3 



ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
135. นางศรีรุ่งเรือง ตุลา ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง “เสริมสร้างวินัย ปลูกจิตสำนึก 

เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ โดยหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) สมุด
บันทึกกิจกรรมพร้อมนำเสนอ 
Video clips of Good CitiZen of 
Suphan Buri on Tiktok” 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 3 

136. นางสาวอรทัย รัตนฤทธยิาภรณ์ ครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภา “บอร์ดเกม ธรรมดี” สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 3 

137. นางสาวสุภานัน คํานิล ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จาก STEM สู่STEAM เสริมสร้าง
คุณธรรม 
ด้วยวิธีคิดแบบ CHANG MODEL 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 3 

138. นางอัญชลี เจริญสุข ครูโรงเรียนวัดป่าสะแก จิตอาสา พัฒนาป่าสะแก สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 3 

139. นายศิริชัย คชวงษ์ ครูโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 20 
(บ้านหนองมะค่าโมง) 

Thairath Scout เสริมสร้างวนิัย 
แรงจูงใจการผูกเง่ือนเชือกสู่
โมเดลลูกเสือจําลอง 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 3 

140. นายวรรณชัย เอ็นดู ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง โครงการอีแซวสุพรรณบุรี รู้ รัก 
สามัคคี สืบสานคนดีสู่สังคม 

สพป.สุพรรณบุรี 
เขต 3 

141. นางสาวใจรัก  พจน์ศิลปชัย ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา “ส.ส. ร่วมใจ ปลูกศรัทธา 
เสริมสร้างปัญญา พัฒนา
คุณธรรม” ด้วยกระบวนการ 
Active Learning 

สพม.สุพรรณบุร ี

142. นายนิคม  วงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 1 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ด้วยกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 

สพม.สุพรรณบุร ี

143. นายณัติรุจน์  เลิศดนัยศักดิ์ ครูโรงเรียนวังหว้าราษฎรส์ามัคค ี PTQS MODEL การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
การแข่งขันระหว่างกลุ่ม (STAD) 
ในรูปแบบเกมเรื่องการจัดเรียง
อิเล็กตรอน สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

สพม.สุพรรณบุร ี

144. นางนิลวรรณ  โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา โครงงาน Change your life by 
yourself 

สพม.สุพรรณบุร ี



ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 
145. นายสุจริต อินทรแปลง ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สูตรผสมดินจากใบไม้ในสวน

พฤกษศาสตร์ด้วยเทคนิค 
STEAM 

สพม.สุพรรณบุร ี

146. นายสิริชัย ชูด ี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา โครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดี 
ศรีตลิ่งชัน 

สพม.สุพรรณบุร ี

147. นางสาวนฤมล มีมุข ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย สุพรรณบุรี 

นวัตกรรมสร้างคนดี มีคุณธรรม สพม.สุพรรณบุร ี

148 นางปราณี  อินทรักษา ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 1 

การสร้างเสริมวินัยด้านความ
รับผิดชอบและการตรงต่อเวลา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ด้วยหลักวุฒิธรรม 4 

สพม.สุพรรณบุร ี

 

❖ นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  ประเภทบุคลากรทางการศึกษา  
ระดับดีเยี่ยม 

 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ชื่อผลงาน สังกัด 

1. นางสาวสัทธา  สืบดา ศึกษานิเทศก์ “ขับเคลื่อนนโยบาย 6 ข้อ ก่อการ
ดี” 

สพป. 
กาญจนบุรี เขต 

4 
2. นางสาวดรณุวรรณ  พิศุทธิ์ภูมเิลิศ ศึกษานิเทศก์ การใช้ SPACE MODEL ในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนางานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. สถานศึกษาใน
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อ
ความยั่งยืน 

สพป. 
กาญจนบุรี เขต 

2 

3. นางนพมาศ  ธรรมประสิทธ์ ศึกษานิเทศก์ ปรับเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่นิเทศ
ทางไกลด้วยการประยุกต์ใช้
แอพพลิเคชั่นเพื่อก้าวทันศตวรรษที่ 
21 

สพป. 
สุพรรณบุรี เขต 

2 

4. นางสุทธาสินี  เปาอินทร ์ ศึกษานิเทศก์ การนิเทศแบบร่วมพฒันาเพื่อ 
ส่งเสิมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โดยใช้ Sup. STARS MODEL 

สพม. 
สุพรรณบุร ี

 
 


