
ตารางการแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมกาญจน์” 
ประเภท นวัตกรรมการบริหารจัดการดีเด่น 

 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 

ลำดับที ่
การแข่งขัน 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อนวัตกรรม โรงเรียน/สังกัด เวลา 

1 นายสุวิทย์  ศรีจันทร์ “Good Food Delivery Good 
Healthy For Us” กินดี ออก
กำลังกายดี เพ่ือสุขภาพท่ีดีของเรา 

รร.อนุบาลศรีสวัสดิ์    
สพป.กจ.เขต1 

09.00-12.00น. 

2 นายอารินทร โพธิ์สวรรค์ แนวทางการพัฒนาการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม Change : share 
for change “แบ่งปันเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง” 

รร.วัดใหม่ดงสัก 
สพป.กจ.เขต 3  

09.00-12.00น. 

3 นายยงยุทธ สงพะโยม การบริหารจัดการเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นและ
ศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบ 
(บวร)๒ 

ทองผาภูมิวิทยา           
สพม.กาญจนบุรี 

09.00-12.00น. 

4 นายสมรัก ใจตรง การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาแบบระดมพลัง 
(Mobilize) 

บ้านสามยอด 
สพป.กจ.เขต 4 

09.00-12.00น. 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
   ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเข้าร่วมแข่งขันโดยใช้โปรแกรม ZOOM Meeting ตลอดระยะเวลาของการ 
   แข่งขันเพ่ือตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 



ตารางการแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมกาญจน์” 
ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 

ลำดับที ่
การแข่งขัน 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อนวัตกรรม โรงเรียน/สังกัด เวลา 

1 นายส.สยมภู จุ้ยทอง การพัฒนาความสามารถในการขาย
สินค้าออนไลน์ในยุค Covid-19 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย
ชุดกิจกรรม E-Commerce 

กาญจนานุเคราะห์ 
สพม.กาญจนบุรี 

09.00-12.00น. 

2 นางสาวสุชญาดา แสงเงิน 
นางสาวอรพรรณ อิสสอาด 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการด้วยกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ 

บ้านสามยอด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

09.00-12.00น. 

3 นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์ บอร์ดสมองกล IOT กาญจนานุเคราะห์ 
สพม.กาญจนบุรี 

09.00-12.00น. 

4 นางสาวกรรณิการ์ ใจกล้า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย 
“วงจรพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
(Lesson Study Cycle:LSC) 

บ้านสามยอด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

09.00-12.00น. 

5 นายนฤนาท เอี่ยมฉ่ำ รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่
สอดคล้องกับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
อย่างสร้างสรรค์ผ่านโครงงาน ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 

บ้านทุ่งนานางหรอก 
“เพ็ญชาติอุปถัมภ์” 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

09.00-12.00น. 

6 นางสาวสุจิตรา  นครไทย 7 Dose “Code ไม่ลับยกระดับ 
RT” 

วัดใหม่ดงสัก 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

09.00-12.00น. 

7 นางปุณณิศา ชนะฤทธิชัย การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของ
นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี โดย
ใช้รูปแบบ “4 ส  Model สู่ความ
เป็นเลิศด้านการอ่านการเขียน 

เทพมงคลรังษี  
สพม.กาญจนบุรี 

09.00-12.00น. 

8 นางสาวนภวรรณ มุ่งเสรี การเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
7 ขั้นตอน Spelling 7 Steps 
Cycle 

บ้านสามยอด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

09.00-12.00น. 

9 นายศุภวัฒน์ ชีกว้าง Chainese is fun “ภาษาจีนแสน
สนุก” 
 

วัดใหม่ดงสัก 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

09.00-12.00น. 



ลำดับที ่
การแข่งขัน 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อนวัตกรรม โรงเรียน/สังกัด เวลา 

10 นางจิรนันท์ เนตรยอง 
นางสาวเจนจิรา ลิ้มมงคล 

การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-
19)โดยใช้ชอล์กและกระดานดำเป็น
สื่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนบ้านหนองหิน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

09.00-12.00น. 

11 นางสาวกาญจนา   
ภูวประภาชาติ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย เรื่อง อิเหนา ตอนศึก
กะหมังกุหนิงด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ(Cooperative Learning) 
ร่วมกับการใช้เพลงพื้นบ้าน
ประกอบการสอนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

กาญจนานุเคราะห์ 
สพม.กาญจนบุรี 

09.00-12.00น. 

12 นางสาวนริศรา กาหลง 7 Strong Maths “7 ก้าวการเรียนรู้
สู่คณิตศาสตร์ที่เข้มแข็ง” 

วัดใหม่ดงสัก 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

09.00-12.00น. 

13 นางสาวกมลณัชธน์  
ชุ่มพระวงศ์ 

พัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยใช้กระบวนการ SPOI MODEL 

อนุบาลศรีสวัสดิ์ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

09.00-12.00น. 

14 นายอิศรินทร์ พลีเพื่อชาติ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ รูปแบบ “ก่อ ร่าง สร้าง 
อาชีพ” 

เทพมงคลรังษี  
สพม.กาญจนบุรี 

13.00-16.30น. 

15 นางสาวจันทนา วงษ์จีน “6 ways to english skill 6 
แนวทางสร้างทักษะภาษาอังกฤษ” 
ที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 

วัดใหม่ดงสัก 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

13.00-16.30น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากมีผู้เข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก  จัดตารางแข่งขัน เป็น 2 วัน 
 



ตารางการแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมกาญจน์” 
ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564 

ลำดับที ่
การแข่งขัน 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อนวัตกรรม โรงเรียน/สังกัด เวลา 

16 นางสาวเบญจศีล บัวสาย Computer Classroom By 
Krukan 

อนุบาลกาญจนบุรี 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

13.00-16.30น. 

17 นางสาวจุฬารัตน์ หมูทอง 
นางสาวสิริลักษณ์ พลอาภา 

สุขภาพดีด้วยนันทนาการตาราง 9 
ช่อง 

โรงเรียนบ้านหนองหิน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

13.00-16.30น. 

18 นายธนภูมิ หิรัญลักษณ์ “Job Model เล่นขายของ จำลอง
อาชีพ” ที่ขับเคลื่อนด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ตามนโยบาย “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

วัดใหม่ดงสัก 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

13.00-16.30น. 

19 นางสาวทิฆัมพร นุ่มงาม 
นางสาวจันทนา ดอนพรหมะ 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 และคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองหิน โดยใช้รูปแบบการจัดการ 
Bannonghin wink Model 

โรงเรียนบ้านหนองหิน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

13.00-16.30น. 

20 นางสาววรัญญา นิติคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐม 
นวัตกรรม Ning Delivery  Free 
Learning 

อนุบาลศรีสวัสดิ์ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

13.00-16.30น. 

21 นางสาวขนิษฐา กุลกล้า 6 Activities to Child 
development   “6 กิจกรรม นำสู่
พัฒนาการเด็กปฐมวัย” 

วัดใหม่ดงสัก 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

13.00-16.30น. 

22 นางเพชรรัตน์ นามม่ัน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตาม
หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงาน
ประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

รร.ตลาดสำรอง   
สพป.กจ.เขต1 

13.00-16.30น. 

23 นางสาวจิระประภา             
คำภาเกะ 
นายยุ่นทนา จันทร์ชำนิ  
 

ทักษะอาชีพในฝัน โดยใช้  
SIX STEP MODEL 

รร.ราษฎร์บำรุงธรรม  
สพป.กจ.เขต 4  

13.00-16.30น. 



24 นางสาวสุดกมล  
กาญจนรัตนพันธ์ 

วิทยาการคำนวณสร้างสรรค์ 
(Creative Computing Science 
to Young Innovator) 

รร.วัดใหม่ดงสัก  
สพป.กจ.เขต 3 

13.00-16.30น. 

25 นางสาวทิวาพร วงศ์คำดี 
นางสาวหทัยรัตน์ มักกะทา 

Happy Wheel                         
วงล้อแห่งความสุข 

รร.บ้านท่าทุ่งนา 
สพป.กจ.เขต 3          

13.00-16.30น. 

26 นางสาวจันทร์ธิดา วันดีวงศ์ The Little Science 
“เส้นทางนักวิทยาศาสตร์น้อย” 
 

รร.วัดใหม่ดงสัก      
สพป.กจ.3 

13.00-16.30น. 

27 นางสาวณัฐชา หาญพุฒน์ การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบ SELE 
MODEL 

ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
สพป.กจ.4 

13.00-16.30น. 

 
หมายเหตุ  ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเข้าร่วมแข่งขันโดยใช้โปรแกรม   

   แข่งขันเพ่ือตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมกาญจน์” 
ประเภทนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาดีเด่น 

วันที่ 17 กันยายน 2564 
  

ลำดับที ่
การแข่งขัน 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อนวัตกรรม โรงเรียน/สังกัด เวลา 

1 นางสาวปุณยนุช ทองศรี การใช้รูปแบบ KANONE ร่วมกับ
กระบวนการนิเทศเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารสำหรับครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 09.00-12.00น. 

2 นางสาวมณีรัตน์ จิตนิยม การนิเทศภายในแบบผสมผสาน
(Integrated supervision) 

บ้านสามยอด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

09.00-12.00น. 

3 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีรัตน์ การนิเทศภายในสถานศึกษา โดย
ใช้ SMART MODEL 

ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

09.00-12.00น. 

4 นางมณีรักษ์ รงค์ฤทธิไกร Smart Teacher 4.0 
คุณลักษณะครูไทย 4.0  
(มีความสุข ดี เก่ง มีทักษะ) 

วัดใหม่ดงสัก 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

09.00-12.00น. 

 

หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเข้าร่วมแข่งขันโดยใช้โปรแกรม ZOOM Meeting ตลอดระยะเวลาของการ 
   แข่งขันเพ่ือตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมกาญจน์” 
ประเภท นวัตกรรุ่นเยาว์ระดับประถมศึกษาดีเด่น 

 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2564 

ลำดับที ่
การแข่งขัน 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อนวัตกรรม โรงเรียน/สังกัด เวลา 

1 เด็กหญิงณัฐชนันท์ ใจหาญ 
เด็กชายภคิณ  ด้วงต้อย 
เด็กชายศิลาชัย ปิ่นทอง 

ผงสีมหัศจรรย์  บ้านสามยอด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

09.00-12.00น. 

2 เด็กหญิงพัชรินทร์  สอยดาว  
เด็กหญิงคัทรียา  วงษ์สร้อยสน 
เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วเพชร 

ชอล์กรักษ์โลก บ้านหนองหิน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

09.00-12.00น. 

3 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ แสนตระกูล 
เด็กหญิงกัลยารัตน์ วงษ์นาค 
เด็กหญิงธัญญธร บุญชู 

ยาดมสมุนไพร 
SWAT 

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

09.00-12.00น. 

4 เด็กชายธนวัฒน์ ตรุษกาน 
เด็กชายลุชัย  - 
เด็กชายนที พวงไทย 

อ้อยแปลงร่าง บ้านหนองหิน 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

09.00-12.00น. 

5 เด็กชายปุริม ประกอบธรรม   
เด็กชายนนทกร ต้นงอ                               
เด็กชายวรรธนะ  วีระวงษ์       

เครื่องปั๊มเจล
อัตโนมัติ 

ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

09.00-12.00น. 

 

หมายเหตุ  ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
   ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเข้าร่วมแข่งขันโดยใช้โปรแกรม ZOOM Meeting ตลอดระยะเวลาของการ 
   แข่งขันเพ่ือตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมกาญจน์” 
ประเภท นวัตกรรุ่นเยาว์ระดับมัธยมศึกษาดีเด่น 

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2564  
ลำดับที ่

การแข่งขัน 
ชื่อ-นามสกุล ชื่อนวัตกรรม โรงเรียน/สังกัด เวลา 

1 นายอโณทัย โล 
นายปฏิญญา กัดสระ 
นางสาวสิรีธร คะบุตร 

เตือนน้ำขุ่นทางLINE กาญจนานุเคราะห์           
สพม.กาญจนบุรี 

09.00-12.00น. 

2 เด็กชายชัชรินทร์ แจ่มศรี 
เด็กหญิงศรัญญา เทียบจัตุรัส 
เด็กชานธนดล  ไล้ทองดี 

เตาเผาขยะกรอง
อากาศ 

บ้านสามยอด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

09.00-12.00น. 

3 นายดรัณภพ ต่ายคนอง  
นางสาวชลัญญา ตุ๊อยู่ 
นางสาวอลิษา แต้มทอง 

กระถางต้นไม้ IoT กาญจนานุเคราะห์           
สพม.กาญจนบุรี 

09.00-12.00น. 

4 นางสาวน้ำใส พัชรกฤฎิ์ 
นางสาวสุธาวัลย์ รุจิราผาทอง 
นางสาวเล็ก - 

มัคคุเทศก์น้อย
นานาชาติพันธ์ 

ทองผาภูมิวิทยา 
สพม.กาญจนบุรี 

09.00-12.00น. 

5 นายกฤตภาส ตรีอินทอง 
นางสาวจิรัฐิติกาล   พันธ์พุฒ 
นางสาวรัตนา น้ำพุรุ่งเรือง 

Safe the flood กาญจนานุเคราะห์           
สพม.กาญจนบุรี         

09.00-12.00น. 

6. ด.ญ.สาธิกา พงษ์เถ่ือน 
ด.ญ.ณัฐณิชา แจ้งจิตร์ 
ด.ญ.สมใจ แร่เพชร 
ด.ญ.น้องเล็ก  – 
ด.ญ.ศิริพรรณ  - 

การจัดทำผ้ามัดย้อม
ด้วยกระบวน 
SAPAE 

อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม 
สพป.กจ.เขต1 

09.00-12.00น. 

7 นายพุทธคุณ หอทอง 
นาวสาวสุพัตรา   ทองภักดี 
นาวสาวนิศากร กาญจนแพทย์
นุกูล 

Security in your 
house 

กาญจนานุเคราะห์           
สพม.กาญจนบุรี         

09.00-12.00น. 

8 นายพัสกร บุญยงค์ 
นางสาวฐิตารีย์  ศิวะพรชัย 
นาวสาวณัชชา เชื้อวงษ์ดี 

Safe Area กาญจนานุเคราะห์           
สพม.กาญจนบุรี         

09.00-12.00น. 

9 นายวิโรจน์ ชีพันธ ์
นายวิโรจน์ แผ่งเดโช 
เด็กชายชยธร เทียมทัศ 

ถังขยะย่อยสลาย บ้านสามยอด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

09.00-12.00น. 



ลำดับที ่
การแข่งขัน 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อนวัตกรรม โรงเรียน/สังกัด เวลา 

10 นายทีปกร คำกัน 
นางสาวสุรัตนา คล่องดี 
นางสาวชลกาญจน์ ตังกุ 

หัตถศิลป์นิลกาฬ รร.เทพมงคลรังษี           
สพม.กาญจนบุรี 

09.00-12.00น. 

11 นายธนวัตน์ ชัชวาลย์ 
นางสาวจันทนา – 
นางสาวจิรกัญญา พลหมอ 
นางสาวศุภพิชญ์ พุ่มนิล 

เตาเผาพลังงานไฟฟ้า
ชีวมวลจากวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร 

ทองผาภูมิวิทยา 
สพม.กาญจนบุรี 

09.00-12.00น. 

12 นายเตชินท์ รุ่งกระจ่าง  
นางสาวธิติมา ศุกประเสริฐ 
นางสาวสุดาทิพย์  มะลิวัลย์ 

TMK Milling 
เครื่องกลึงจาก
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 

รร.เทพมงคลรังษี                      
สพม.กาญจนบุรี  

09.00-12.00น. 

13 นายสมสะอาด สิริทัศน์วงษ์สา 
นายแซมสัน สัมโพธิวงศ์ 
นางสาวนิษา ชื่นสุวรรณ 
นางสาวใหม่ - 

Smart farm Solar 
cells 

ทองผาภูมิวิทยา 
สพม.กาญจนบุรี 

09.00-12.00น. 

14 เด็กหญิงทิฆัมพร ศรีรัตน์ 
เด็กหญิงพศิญา ผิวเผือก 
เด็กชายชยธร เทียมทัศ 

สูตรปุ๋ยหมักจากเศษ
พืชโรงเรียนในชุมชน 

บ้านสามยอด 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 

09.00-12.00น. 

15 นายหนุ่ม- 
นางสาวญาดา ตาคำ 
นางสาวอุไรวรรณ กัลยา 

แบตเตอรี่จากน้ำส้ม
ควันไม้ 

ทองผาภูมิวิทยา 
สพม.กาญจนบุรี 

09.00-12.00น. 

16 นายทีปกร คำกัน 
นางสาวสุรัตนา คล่องดี 
นางสาวศิรินาฏ ว่องวรพรกุล 

การประดิษฐ์พวง
กุญแจอัจฉริยะ 

รร.เทพมงคลรังษี                      
สพม.กาญจนบุรี 

09.00-12.00น. 

17 นายศรัณย์ วงคำมี 
นางสาวอัจฉรา ธานีรัตน์   
นายนนทพัทธ์ พลายละหาญ 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วย
โปรแกรม Google 
SketchUp ใช้กับ 3D 
Printer 

ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
 

09.00-12.00น. 

 

หมายเหตุ  ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
   ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเข้าร่วมแข่งขันโดยใช้โปรแกรม ZOOM Meeting ตลอดระยะเวลาของการ 
   แข่งขันเพ่ือตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ 


