
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ทีเ่สริมสร้างทกัษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 
ผลการประเมินผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา 7 หอ้งเรียน ( 189 คน) 
 

คร้ังท่ี 
ประเมิน 

n M SD 
คิดเป็น
ร้อยละ 

แปล
ความหมาย 

ทิศทางพฒันาการ 

1 189 2.00 0.92 40.00 นอ้ย - 
2 189 2.78 0.94 55.60 ปานกลาง มีพฒันาการสูงข้ึน 
3 189 3.21 0.90 64.20 ปานกลาง มีพฒันาการสูงข้ึน 
4 189 3.92 0.97 78.40 มาก มีพฒันาการสูงข้ึน 

 
ประเมินคร้ังท่ี 1 ก่อนการทดลองใชรู้ปแบบ 
ประเมินคร้ังท่ี 2 ทดลองใชรู้ปแบบไปแลว้ 1 เดือน 
ประเมินคร้ังท่ี 3 ทดลองใชรู้ปแบบไปแลว้ 2 เดือน 
ประเมินคร้ังท่ี 4 ทดลองใชรู้ปแบบไปแลว้ 3 เดือน 
 
 
 
 
 
 



 
 
ผลการประเมินผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา 9 หอ้งเรียน (312 คน) 
 

คร้ังท่ี 
ประเมิน 

n M SD 
คิดเป็น
ร้อยละ 

แปล
ความหมาย 

ทิศทางพฒันาการ 

1 312 1.85 0.76 37.00 นอ้ย - 
2 312 2.61 0.71 52.20 ปานกลาง มีพฒันาการสูงข้ึน 
3 312 3.38 0.79 67.60 ปานกลาง มีพฒันาการสูงข้ึน 
4 312 3.94 0.85 78.80 มาก มีพฒันาการสูงข้ึน 

 
ประเมินคร้ังท่ี 1 ก่อนการทดลองใชรู้ปแบบ 
ประเมินคร้ังท่ี 2 ทดลองใชรู้ปแบบไปแลว้ 1 เดือน 
ประเมินคร้ังท่ี 3 ทดลองใชรู้ปแบบไปแลว้ 2 เดือน 
ประเมินคร้ังท่ี 4 ทดลองใชรู้ปแบบไปแลว้ 3 เดือน 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
ทีเ่สริมสร้างทกัษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์  เร่ือง ส่วนประกอบของพืช  

ชั้น ป. 4 เวลา 5 ช่ัวโมง 
 
1. ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
 ผู ้เ รียนสามารถระบุส่วนประกอบของพืชและอธิบายหน้าท่ี                  
ของแต่ละส่วนประกอบของพืชได ้รวมทั้งมีทักษะในการเรียนรู้แบบน า
ตนเองเชิงสร้างสรรค ์
 
2. แผนผงัสาระส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประกอบของพืช 

ราก 

ล าตน้ 

ก่ิง 

ใบ 
ดอก 

ผล 

ทกัษะการเรียนรู้ 
แบบน าตนเอง 
เชิงสร้างสรรค ์

(บูรณาการการคิดและ
คุณลกัษณะ) 



3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ระบุส่วนประกอบของพืชได ้
 2. อธิบายหนา้ท่ีของแต่ละส่วนประกอบของพืชได ้
 3. มีทกัษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค ์ 
 
4. สมรรถนะ 
 การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค ์ (บูรณาการอยูใ่นทกัษะการเรียนรู้
แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค)์ 
 
5. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้ (บูรณาการอยูใ่นทกัษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค)์ 
 
6. กจิกรรมการเรียนรู้  
 ขั้นที ่1 สร้างแรงบันดาลใจ (Passion) (1 ช่ัวโมง) 
  ขั้นย่อย 1.1 ค้นหาคุณค่า 
   - ผูเ้รียนรับชมคลิปวดีีโอสั้นเก่ียวกบัพืชชนิดต่างๆ  
   - ผูส้อนน าเสนอพืชท่ีผูเ้รียนไม่เคยรู้จกัพร้อมเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจ
เก่ียวกบัพืชชนิดนั้น (ถา้มีพืชของจริงใหใ้ชข้องจริง) 
   - ผูเ้รียนร่วมกนับอกช่ือของพืชท่ีมีอยูท่ี่บา้น 
   - ผูเ้รียนร่วมกันระบุคุณค่าของการเรียนรู้เร่ืองส่วนประกอบ 
ของพืช  
 
 
 



  ขั้นย่อย 1.2 แสวงหาเป้าหมาย 
   - ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีผูส้อนก าหนดไว ้จากนั้นให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการปรับวตัถุประสงคใ์ห้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียน 
   - ผูเ้รียนร่วมกนัก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้เก่ียวกบัส่วนประกอบ
ของพืชและหนา้ท่ีของแต่ละส่วนประกอบของพืช ตามความตอ้งการและ
ความสนใจ 
   - ผูส้อนตรวจสอบความสมเหตุสมผลในเป้าหมายการเรียนรู้
ของผูเ้รียนว่าเหมาะสมหรือไม่ (ถา้ไม่เหมาะสม ผูส้อนปรับให้เหมาะกบั
ผูเ้รียน) 
 
  ขั้นย่อย 1.3 ขวนขวายหาวธีิการ 
   - ผูเ้รียนร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวิธีการเรียนรู้ท่ีจะท าให้
บรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้(Learning how to learn) ผ่านการตั้งค  าถาม
จากผูส้อน วา่ “นกัเรียนจะมีวธีิการเรียนรู้ใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งไร” 
 
  ขั้นย่อย 1.4 ออกแบบงานสู่ความส าเร็จ   
  - ผูเ้รียนร่วมกนัออกแบบวิธีการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย             
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แลว้น าไปวางแผนการเรียนรู้ในขั้นยอ่ยท่ี 2.1 ต่อไป  
 
 
 
 
 



   ขั้นที ่2 ใช้กระบวนการเรียนรู้ (Progression)  (2 ช่ัวโมง) 
  ขั้นย่อย 2.1 วางแผนให้พร้อม 
   - ผูเ้รียนร่วมกนัวางแผนการเรียนรู้ท่ีประกอบดว้ย เป้าหมายของ
การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ (ขั้นตอนการเรียนรู้) และการประเมิน
ความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้เก่ียวกบัส่วนประกอบของพืชและหนา้ท่ีของ
แต่ละส่วนประกอบของพืช 
 
  ขั้นย่อย 2.2 น้อมน าใช้กระบวนการเรียนรู้ 
   - ผูเ้รียนร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตามแผนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นขั้นย่อยท่ี 2.1 
เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีผูเ้รียนก าหนดไว ้ 
 
  ขั้นย่อย 2.3 ตรวจดูความก้าวหน้า 
   - ผูเ้รียนร่วมกนัประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ว่าบรรลุ
เป้าหมายแลว้หรือไม่เพียงใด โดยประเมินจากหลกัฐานเชิงประจกัษต์่างๆ  
ท่ีเกิดจากการใชก้ระบวนการเรียนรู้  
 
  ขั้นย่อย 2.4 แสวงหาวธีิการใหม่ๆ  
   - ผูเ้รียนร่วมกันหาวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม            
ซ่ึงไดใ้ชไ้ปแลว้ในขั้นยอ่ย 2.2 (ในกรณีท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมาย) แลว้ลงมือ
ปฏิบติัพร้อมทั้งประเมินความกา้วหนา้จนกระทัง่บรรลุเป้าหมายท่ีผูเ้รียน
ก าหนดไว ้(หากบรรลุเป้าหมายแลว้ ผูเ้รียนไปปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้            
ในขั้นยอ่ย 3.1 ต่อไป) 
 



 ขั้นที ่3 น าสู่การสร้างสรรค์ (Production)  (2 ช่ัวโมง) 
  ขั้นย่อย 3.1 น าเสนออย่างสร้างสรรค์ 
   - ผูเ้รียนร่วมกนัออกแบบและน าเสนอผลการเรียนรู้ของตนเอง
เก่ียวกบัส่วนประกอบของพืชและหน้าท่ีของแต่ละส่วนประกอบของพืช 
ดว้ยวธีิการท่ีสร้างสรรคแ์ละมีความน่าสนใจ  
 
  ขั้นย่อย 3.2 แบ่งปันประสบการณ์เรียนรู้ 
   - ผูเ้รียนร่วมกนัแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้เก่ียวกบัการใช ้
กระบวนการเรียนรู้ ปัญหาและการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน และส่ิงท่ีประทบัใจ  
 
  ขั้นย่อย 3.3 น าสู่การสะท้อนคดิ 
   - ผูเ้รียนร่วมกนัสะทอ้นคิดใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ “รู้สึกอยา่งไร” 
“ไดเ้รียนรู้อะไร” “จะน าไปใชอ้ยา่งไร”  
 
  ขั้นย่อย 3.4 พฒันาจติใจรักการเรียนรู้  
   - ผู ้เ รียนแบ่งปันส่ิงท่ีได้จากการสะท้อนคิดในขั้นย่อย 3.3                
กบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



7. ส่ือการเรียนรู้ 
 1. คลิปวดีีโอสั้นเก่ียวกบัพืชชนิดต่างๆ 
 2. ภาพพืชท่ีผูเ้รียนไม่เคยรู้จกั (ถา้มีของจริงใหใ้ชข้องจริง) 
 
8. แหล่งการเรียนรู้ 
 1. พืชท่ีมีอยูใ่นบริเวณบา้นของผูเ้รียน 
 2. พืชท่ีอยูใ่นบริเวณโรงเรียน  
 3. หนงัสือเรียนวทิยาศาสตร์ 
 4. สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
 5. แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 
 6. แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ ตามความตอ้งการของผูเ้รียน



9. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วธีิการวดั เคร่ืองมือ แหล่งขอ้มูล เกณฑก์ารประเมิน 

1. ระบุส่วนประกอบของพืชได ้ การประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผลงาน ไดค้ะแนนตั้งแต ่
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

2. อธิบายหนา้ท่ีของแต่ละ 
    ส่วนประกอบของพืชได ้

การประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผลงาน ไดค้ะแนนตั้งแต ่
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

3. มีทกัษะการเรียนรู้ 
    แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค ์

การสงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 
ทกัษะการเรียนรู้แบบน า
ตนเองเชิงสร้างสรรค ์

ผูเ้รียน ไดค้ะแนนตั้งแต ่
ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

  
 
 
 
 

 



10. บันทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 
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แบบประเมนิผลงาน 
เร่ือง ส่วนประกอบของพืช 

 
วตัถุประสงค์  
 เพื่อประเมินวา่ผูเ้รียนสามารถระบุส่วนประกอบของพืช และอธิบาย
หนา้ท่ีของแต่ละส่วนประกอบของพืชไดถู้กตอ้งเพียงใด 
 
ค าช้ีแจง 
 ให้ผูส้อนตรวจสอบผลงานของผูเ้รียนแลว้บนัทึกผลการตรวจสอบ
ลงในตาราง โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนต่อไปน้ี  
 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการระบุส่วนประกอบของพืช 
ให ้ 6  คะแนน เม่ือผลงานปรากฏส่วนประกอบของพืชครบ 6 ส่วนประกอบ   
          (ราก   ล าตน้   ก่ิง   ใบ   ดอก   ผล) 
ให ้ 5  คะแนน เม่ือผลงานปรากฏส่วนประกอบของพืช 5 ส่วนประกอบ   
ให ้ 4  คะแนน เม่ือผลงานปรากฏส่วนประกอบของพืช 4 ส่วนประกอบ   
ให ้ 3  คะแนน เม่ือผลงานปรากฏส่วนประกอบของพืช 3 ส่วนประกอบ   
ให ้ 2  คะแนน เม่ือเม่ือผลงานปรากฏส่วนประกอบของพืช 2 ส่วนประกอบ   
ให ้ 1  คะแนน เม่ือเม่ือผลงานปรากฏส่วนประกอบของพืช 1 ส่วนประกอบ   
ให ้ 0  คะแนน เม่ือเม่ือผลงานไม่ปรากฏส่วนประกอบของพืช  
 
 
 



 
เกณฑ์การให้คะแนนการอธิบายหน้าทีข่องแต่ละส่วนประกอบของพืช 
ให ้6 คะแนน เม่ือผูเ้รียนอธิบายหนา้ท่ีของแต่ละส่วนประกอบของพืช 
         ไดถู้กตอ้งในทั้ง 6 ส่วนประกอบ 
ให ้5 คะแนน เม่ือผูเ้รียนอธิบายหนา้ท่ีของแต่ละส่วนประกอบของพืช 
         ไดถู้กตอ้ง 5 ส่วนประกอบ 
ให ้4 คะแนน เม่ือผูเ้รียนอธิบายหนา้ท่ีของแต่ละส่วนประกอบของพืช 
         ไดถู้กตอ้ง 4 ส่วนประกอบ 
ให ้3 คะแนน เม่ือผูเ้รียนอธิบายหนา้ท่ีของแต่ละส่วนประกอบของพืช 
         ไดถู้กตอ้ง 3 ส่วนประกอบ 
ให ้2 คะแนน เม่ือผูเ้รียนอธิบายหนา้ท่ีของแต่ละส่วนประกอบของพืช 
         ไดถู้กตอ้ง 2 ส่วนประกอบ 
ให ้1 คะแนน เม่ือผูเ้รียนอธิบายหนา้ท่ีของแต่ละส่วนประกอบของพืช 
         ไดถู้กตอ้ง 1 ส่วนประกอบ 
ให ้0 คะแนน เม่ือผูเ้รียนไม่สามารถอธิบายหนา้ท่ีของแต่ละส่วนประกอบ 
                      ของพืชได ้
          
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือ – สกลุ 
ระบุส่วนประกอบของพืช  
(คะแนนเตม็ 6 คะแนน) 

 

อธิบายหนา้ท่ีของแต่ละ
ส่วนประกอบของพืช 
(คะแนนเตม็ 6 คะแนน) 

 

รวม
คะแนน 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
เกณฑ์การตดัสินในแต่ละประเดน็ทีป่ระเมนิ 
 0 – 4 คะแนน    ไม่ผา่น  (ท าการซ่อมเสริมตามความเหมาะสม) 
 5 – 6 คะแนน     ผา่น     (ใหผู้เ้รียนไปเรียนรู้เพ่ิมเติมดว้ยตนเอง) 
  
เกณฑ์การตดัสินคะแนนรวม 
 0 – 9 คะแนน    ไม่ผา่น  (ท าการซ่อมเสริมตามความเหมาะสม) 
 10 – 12 คะแนน ผา่น     (ใหผู้เ้รียนไปเรียนรู้เพ่ิมเติมดว้ยตนเอง) 
 



 

แบบประเมินทกัษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ 
 
วตัถุประสงค์  
 เพื่อประเมินทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์                   
ของผูเ้รียน 
 
ค าช้ีแจง   
 ให้ผูส้อนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์
ของผูเ้รียน จ านวน 10 รายการพฤติกรรม โดยสังเกตทั้งในระหวา่งการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนการตรวจสอบผลงานของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
แลว้จึงประเมินโดยท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องคะแนนผลการประเมิน              
ทุกรายการพฤติกรรม โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 
 

ให ้  5   คะแนน    เม่ือผูเ้รียนปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองอยา่งคล่องแคล่ว 
  เป็นธรรมชาติ มีความต่อเน่ืองอยา่งเป็นวถีิชีวติตามปกติ 
 

ให ้  4   คะแนน    เม่ือผูเ้รียนปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองอยา่งคล่องแคล่ว 
  แต่ยงัขาดความเป็นวถีิชีวติตามปกติ 
 

ให ้  3   คะแนน    เม่ือผูเ้รียนปฏิบติัไดห้ลงัจากผูส้อนใหค้  าช้ีแนะ 
 

ให ้  2   คะแนน    เม่ือผูเ้รียนปฏิบติัไดห้ลงัจากมีเพ่ือนคอยช่วยเหลือ 
 

ให ้  1   คะแนน    เม่ือผูเ้รียนปฏิบติัไดห้ลงัจากผูส้อนใหค้วามช่วยเหลือ 



 
 

ขอ้ท่ี รายการพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ 

1 ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง 
2 วางแผนการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอนและยดืหยุน่ 
3 ใชก้ระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อยา่งหลากหลาย 
4 จดัการตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ 
5 ก ากบัตนเองในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ 
6 ประเมินความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้ของตนเอง 
7 สร้างสรรคผ์ลงานท่ีสะทอ้นถึงผลการเรียนรู้ของตนเอง 
8 ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
9 สะทอ้นคิดและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืน 
10 ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของตนเองให้ดียิง่ข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางบันทกึคะแนนทกัษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ 
 
ค าช้ีแจง   
 บนัทึกคะแนนทกัษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูเ้รียนลงในตารางต่อไปน้ี 
 

เลขท่ี ช่ือ – นามสกุล 
คะแนนรายขอ้ รวม 

คะแนน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             

 
 
 
 
 



รายช่ือคณะนกัวจิยั 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.มารุต พฒัผล  
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
รองศาสตราจารย ์ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทยั 
 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จ ารัส อินทลาภาพร 
 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
อาจารย ์ดร.ฤกษฤ์ดี นาควจิิตร 
 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
อาจารย ์ดร.ศิรินทร มีขอบทอง 
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
อาจารย ์ดร.หริณวทิย ์กนกศิลปธรรม 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม  
 (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือครูนกัวจิยัในพ้ืนท่ี 
 
นายกฤษณ์  ลกัษมีพงศากลุ ครูผูช่้วย 
 โรงเรียนวดัแพรกษา จงัหวดัสมุทรปราการ 
นางกณัฑิตา ไชยสิทธ์ิ ครูช านาญการ 
 โรงเรียนพระแสงวทิยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ดร.จนัทร์เพญ็ สุวรรณนคร ครูช านาญการพิเศษ  
 โรงเรียนดอนคาวทิยา 
นางจินดานุช คูเจริญไพบูลย ์ ครูช านาญการพิเศษ 
 โรงเรียนวดักลางบางแกว้ (พทุธวถีิประสิทธ์ิ) 
 จงัหวดันครปฐม 
นางจุรีย ์พฒัผล ครูช านาญการพิเศษ  
 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จงัหวดัสุพรรณบุรี 
นายธธนนต ์ นิยมญาติ ครู 
 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี 
นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร ครูช านาญการ 
 โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั ชลบุรี 
 จงัหวดัชลบุรี 
นางสาวพรรณทิพย ์ท ามะชยั ครู 
 โรงเรียนบา้นซบัเคา้แมว จงัหวดัลพบุรี 
ดร.พีชญา พานะกิจ ครูช านาญการพิเศษ  
 โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค ์  
นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง ครูช านาญการ 
 โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 



นายสราวฒิุ น่ิมราศรี ครูช านาญการ 
 โรงเรียนวดัไพร่ฟ้า จงัหวดัปทุมธานี 
นายสิปปกร บุนนาค ครู 
 โรงเรียนวดัหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร 
นายสุประดิษฐ ์ ทรัพยพ์ลบั ครูช านาญการพิเศษ 
 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)  
 จงัหวดันครปฐม 
นางสุภชัชา จนัทร์สวา่ง ครูช านาญการ 
 โรงเรียนบา้นหนองเหียง 
 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ดร.หริณวทิย ์กนกศิลปธรรม ครูช านาญการ 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม 
 (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) 
นายอนุรักษ ์เร่งรัด ครูช านาญการ โรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวมิล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


