
เลขที่ ๑๑๖๕/๒๕๖๕

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้ให้เพือ่แสดงว่า

ขอให้ประสบความสุข ความส าเร็จ และมีความเจริญยิ่งตลอดไป

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน)
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

มอบให้ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวจินดาพร  ทองอ้ม/นางสาวจันธ์จลิา  สนิวาด/นายยะนัย เลศิธนโยธิน
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

ได้รับรางวัลระดับ ดีเด่น ผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practice)
การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning)

โครงการ การพัฒนา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕

ช่ือผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรม mini PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 



เลขที่ ๑๑๖๙/๒๕๖๕

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้ให้เพือ่แสดงว่า

ขอให้ประสบความสุข ความส าเร็จ และมีความเจริญยิ่งตลอดไป

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน)
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

มอบให้ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวดาวประดับ  เรืองศิริ
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

ได้รับรางวัลระดับ ดีเด่น ผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practice)
การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning)

โครงการ การพัฒนา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕

ช่ือผลงาน : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหโ์ดยใช้ CANVA รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี                                    
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ีี ๔



เลขที่ ๑๑๗๒/๒๕๖๕

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้ให้เพือ่แสดงว่า

ขอให้ประสบความสุข ความส าเร็จ และมีความเจริญยิ่งตลอดไป

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน)
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

มอบให้ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษากาญจนบุรี

นายบุญเลศิ แสวงทอง
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

ได้รับรางวัลระดับ ดีเด่น ผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practice)
การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning)

โครงการ การพัฒนา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕

ช่ือผลงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีโอเอ็มโอ (OMO : online merge offline)



เลขที่ ๑๑๗๖/๒๕๖๕

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้ให้เพือ่แสดงว่า

ขอให้ประสบความสุข ความส าเร็จ และมีความเจริญยิ่งตลอดไป

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน)
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

มอบให้ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษากาญจนบุรี

ได้รับรางวัลระดับ ดี ผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practice)
ระดับ

การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning)

โครงการ การพัฒนา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕

ช่ือผลงาน : Learning English With Quizalize

นางสาวดารารัตน์  ไชยสาร / นางนลัทพร พูลทิพยานนท ์
/นางสาวจิตภัทร กิจจากรณ์ / นางสาวกอบกุล หลักค า

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา



เลขที่ ๑๑๗๙/๒๕๖๕

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้ให้เพือ่แสดงว่า

ขอให้ประสบความสุข ความส าเร็จ และมีความเจริญยิ่งตลอดไป

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน)
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

มอบให้ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษากาญจนบุรี

นางสาวกาญจนา  หงส์โต / นายธวัชชยั สุขส าราญ                               
นางสาวสมพิศ  สิทธิประเสริฐ / นางสาวนภาพร สุขสมกิจ

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

ได้รับรางวัลระดับ ดี ผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practice)
ระดับ

การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning)

โครงการ การพัฒนา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕

ช่ือผลงาน : ค่ายค าคมภาษาไทย



เลขที่ ๑๑๘๐/๒๕๖๕

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้ให้เพือ่แสดงว่า

ขอให้ประสบความสุข ความส าเร็จ และมีความเจริญยิ่งตลอดไป

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน)
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

มอบให้ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษากาญจนบุรี

นายวรีวฒัน์ พนาสณฑ์
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

ได้รับรางวัลระดับ ดี ผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practice)
ระดับ

การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning)

โครงการ การพัฒนา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕

ช่ือผลงาน : ศิลปะออนไลน์ ภายใต้ความปกติใหม่ New Normal



เลขที่ ๑๑๘๑/๒๕๖๕

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้ให้เพือ่แสดงว่า

ขอให้ประสบความสุข ความส าเร็จ และมีความเจริญยิ่งตลอดไป

(นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน)
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

มอบให้ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษากาญจนบุรี

นายพรเทพ พันพกุ / นางสาวณัฐกาญจน์ แชม่ชอ้ย 
นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์ /นางสาวชนมน ดาโอภา

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

ได้รับรางวัลระดับ ดี ผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practice)
ระดับ

การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning)

โครงการ การพัฒนา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕

ช่ือผลงาน : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้นวัตกรรม ๖ A Battery Cycle


