แบบประกาศผลการคัดเลือกสุดยอดผลงาน/นวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม (Best of the best Practices)
จากการนาเสนอผลงานทางวิชาการ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภาค รวม 6 จุด
ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
ณ วรบุรี อโยธยา คนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. ประเภทผลงาน ของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน จานวน 14 ผลงาน
ที่

ประเภท

1 ปฐมวัย

2 ภาษาไทย

3 คณิตศาสตร์
4 วิทยาศาสตร์
5 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ชื่อผลงานที่นาเสนอ

ผู้นาเสนอ

ผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร
ประเภทขนมไทยที่มีต่อความรู้รูปเลขา
คณิต สามมิติของเด็กปฐมวัย
การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ด้วยกิจกรรมการทาหนังสือ
นิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชุดการสอนแบบโครงงาน
พัฒนาการใช้ ICT ในกิจกรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา เพื่อการ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น

นางสาวดนยา อาบวารี

โรงเรียน

วัดภาชี

นางสาวดอกลักษ์ วรยศ วัดราษฎร์บารุง

นางทิพวรรณ ช้างต่อ
นางเฟื้องฟ้า พื้นทอง
นางสาวชนาธิป เทียน
วรรณ

สังกัด (สพม./สพป.)

สพป.
พระนครศรีอยุธยา
เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต
2

อนุบาลวัดนางในฯ สพป.อ่างทอง
ชุมชนวัดไทรม้า สพป.นนทบุรี เขต1
บ้านสะพานหิน
สพป.ชัยนาท

โทรศัพท์

email

ที่

ประเภท

ชื่อผลงานที่นาเสนอ

ผู้นาเสนอ

6 ภาษาอังกฤษ กระบวนการคิดบูรณาการสาระท้องถิ่น

นางอุทุมพร เลิศปรีชา

7 ศิลปะ
8 สุขศึกษา
และพล
ศึกษา

นางสุภาพร เกิดพุ่ม
นางสาวปุณรดา รอด
แก้ว

9

สานศิลป์ถิ่นจันทน์หอม
การสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนบน
เครือข่ายตามแนว คอนสตรัคติวิสต์
เพื่อส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง
คุณแม่วัยใส
น้าฝรั่งสันติเฟรช

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี
10 กิจกรรม
กิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรฯ
พัฒนา
ผู้เรียน
11 กิจกรรม
ห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต
ส่งเสริม
คุณภาพการ
เรียนการ
สอน

โรงเรียน

สังกัด (สพม./สพป.)

หันคาราษฎร์
รังสฤษฏ์
กุยบุรีวิทยา
บ้านสะพานหิน

สพม.5 ชัยนาท

นางประภานิช บุญนาค วัดสันติการาม
วิทยา

สพม.8 ราชบุรี

นายภราดร นันทารัมภ์

อนุบาลวัดนางใน
(ละเอียดอุปถัมภ์)

สพป.อ่างทอง

นางกัลยา วัลลิภากร

วัดนางสาว(ถาวร
ราษฎร์บารุง)

สพป.สมุทรสาคร

สพม.10 ประจวบฯ
สพป.ชัยนาท

โทรศัพท์

email

ที่

ประเภท

ชื่อผลงานที่นาเสนอ

12 ศูนย์พัฒนาการ รูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาการฯ
เรียนการสอน
(ศูนย์แม่ข่าย
จังหวัด)
13 ผู้บริหารโรงเรียน เธอ คือ คนแรกเสมอ
14 ศึกษานิเทศก์ที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนในฝัน/
Roving Team

๑ ทศวรรษ โรงเรียนในฝัน ๑
ทศวรรษที่สร้างสรรค์ของRoving Team

ผู้นาเสนอ

โรงเรียน

สังกัด (สพม./สพป.)

นายประพจน์ แย้ม
ทิม

วัดธรรมจริยา
ภิรมย์

สพม.10 สมุทรสาคร

นายประสงค์ พวงว
รินทร์
นายชัยรัช ปลิวมา

วัดทุ่งคอก

สพป.สุพรรณบุรี
เขต 2
สพป.ชัยนาท

-

โทรศัพท์

email

2. ประเภทผลงาน ของ นักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ จานวน 20 ผลงาน ดังนี้
ที่
1
2

3

4

5

6

7

ชื่อนักเรียนที่นาเสนอ
ด.ช.ภัทรพล ผึ่งมาก
ด.ญ.อภิญญา นะขันชัย
ด.ช.อาชวีร์ นาควิเวก
ด.ญ.ณัฐฐยา นิธิเมธีวงศ์
ด.ญ.ธมลวรรณ สิทธิวันชัย
ด.ญ.เจตตานันท์ วิจิตรทฤษฏี
ด.ญ.พัทธนันท์ ตั้งควุฒิวิจิตร
ด.ญ.กมลชนก บุตรกะ
ด.ช. ธนาคม แผนสะท้าน
ด.ญ. ธันยพร ไตรวิทยากร
ด.ญ. อภิชญา ศิริมังกูลโกมาลย์
ด.ญ.ดุจสิตา ศรีคาฮวด
ด.ญ.ชลดา นัดสูงวงศ์
ด.ญ.รวิสรา รามะนู
ด.ญ.ณัฐชา ยิ้มสอาด
ด.ญ.แพรวดาว โตเขียน
ด.ญ.รวินทร์นิภา รอตเรือง
ด.ญ.จิตริณี แก้วใจ
ด.ญ.นันทิยา อุดมทรัพย์
ด.ญ.ณภัทร เวชธนากร

ชื่อผลงานที่นาเสนอ
โครงงาน “ถั่วงอกเริงระบา”

ระดับชั้น
ปฐมวัย

โรงเรียน
วัดราษฏร์บารุง

เรื่อง ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ

ปฐมวัย

ชุมชนวัดไทรม้า

สพป.ปทุมธานี
เขต 2
สพป.นนทบุรี เขต 1

โครงงานเฉลิมพระเกียรติจิตอาสา
น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ป.1-3

เฉลิมพระเกียรติ

สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนในฝันของฉันด้วยโปรแกรม
GPS

ป.1-3

มหาสวัสดิ์(ราษฎร
บารุง)

สพป. นนทบุรี เขต 1

ทาใช้ก็ได้ ทาขายก็รวย โดยสาม
สหายพาเพลิน

ป.1-3

วัดมะเกลือ

สพป.นครปฐม
เขต 2

โครงการสารวจชื่อเพื่อนที่มีมาตรา
ตัวสะกด

ป.1-3

วัดไชโย

สพป.อ่างทอง

จิตอาสาเติมเต็มรอยยิ้มสู่สังคม เทิด
ไท้องค์ราชินี

ป.4-6

วัดภาชี

สพป.
พระนครศรีอยุธยา
เขต 1

สังกัด (สพม./สพป.)

โทรศัพท์

email

ที่
8

9

10

11

12

13

14

ชื่อนักเรียนที่นาเสนอ
ด.ญ.อรุณีย์ ศรีภูวงษ์
ด.ญ.ชไมพร สมพงษ์
ด.ญ. กนกกาญจน์ อินสว่า
ด.ช.ภุชงค์ ฤกษ์วรารักษ์
ด.ช.ภัทรกร วงศ์กาแหงหาญ
ด.ญ.มนัสวี ภู่สุวรรณ์
ด.ญ.ปรียากร ม่วงอุมิงค์
ด.ญ.ปวันรัตน์ พูลชนะ
ด.ญ.พัชราพร รัตนา
ด.ญ.กุณรัตน์ อาคา
ด.ญ.นุตินันท์ จันทร์อินทร์
ด.ญ. อริสลา บุญโพธิ์เตี้ย
ด.ญ.ณัฐณิชา อิ่มเอิบ
ด.ญ.ปิยธิดา โพธิ์เอี่ยม
ด.ญ. ธนัชพร พุทธจันทร์
ด.ญ.ภัสสร ชุมพร
ด.ญ. พัชรพล สุพรรณรัง
ด.ญ.ธิดารัตน์ ภู่เกลี๊ย
ด.ช.อินทัช เกียรติสุธีรยศ
ด.ญ. ปรางค์ชุมพู อ่าอุ่น
ด.ญ.วรรธนันท์ แสงอรุณ
ด.ญ.วราภรณ์ ไข่ทอง
ด.ญ. ศศิประภา ภูลเปี่ยม

สังกัด (สพม./สพป.)

ชื่อผลงานที่นาเสนอ
โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ถุงผ้า
สวยด้วยแทนแกรม

ระดับชั้น
ป.4-6

โรงเรียน
มหาสวัสดิ์(ราษฎร
บารุง)

สพป.นนทบุรี เขต 1

โครงงานพืชสมุนไพรไล่แมลงวัน

ป.4-6

อนุบาลวัดนางใน

สพป.อ่างทอง

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ป.4-6
ทดลอง เรื่องสมบัติของเศษกระดาษ
ที่เหมาะสมกับการสร้างหุ่นหน้ากาก
ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบกาวสองหน้า
ม.1-3
โดยใช้กรดผลไม้สังเคราะห์

วัดดอนไก่เตี้ย

สพป.เพชรบุรี เขต 1

วัดลาดปลาดุก

สพป.นนทบุรี เขต 2

โครงงานหุ่นยนต์ในชีวิตประจาวัน
“เครื่องตากอัจฉริยะ”

ม.1-3

วัดคลองครุ

สพป.สมุทสาคร

การทาโอ่งผ้าไหม

ม.1-3

บางบัวทอง

สพม.3

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่...
หัวใจ

ม.1-3

คุรุประชาสรรค์

สพม.5 ชัยนาท

โทรศัพท์

email

ชื่อผลงานที่นาเสนอ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง รถเลิศพินิจพิชิตต้นหญ้า
เรือรักษ์น้า (Water conservation
boat)

ระดับชั้น
ม.1-3

ทุ่งสามร้อยยอดมรดกล้าค่า

ม.4-6

สามร้อยยอด
วิทยาคม

สพม.10

18 น.ส.จุฑามาศ สกุลไทย
น.ส.ฤทัยรัตน์ รักษาเชื้อ
น.ส.มัทนี เหลนปก
19 น.ส.ฤดีรัตน์ ทองคง
น.ส.สุภาวดี สุขเกษม
น.ส.สิทธินันท์ กางร่มกลาง
20 นายกฤษฎิ์ พีรพัฒน์ดิษฐ์
น.ส.เพ็ชรรัตน์ ไชยชนะ
นายอัครินทร์ สุริวงศ์

โครงการ Just Say No! ทา ทิ้ง ท้อง
แท้ง

ม.4-6

หนองโพวิทยา

สพม.8

โครงงานอาชีพเปเปอร์มาเช่รักษ์โลก ม.4-6

หนองโดนวิทยา

สพม.4 สระบุรี

FISH AND TIME

เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า

สพม.3 นนทบุรี

ม.4-6

ม.4-6

โรงเรียน
ชุมชนเลิศพินิจ
พิทยาคม
ศรีประจันต์ “เมธี
ประมุข”

สังกัด (สพม./สพป.)

ที่
ชื่อนักเรียนที่นาเสนอ
15 ด.ช.ณัฐวุธ วงษ์ศรีแก้ว
ด.ช.ศุภรัตน์ พรหมี
16 นายสมพงษ์ ขันแวว
นายทัศน์พล สว่างศรี
นายมาโนช พลายละหาร
17 นายเมธี นิลคล้า
นายไพศาล คาหอม
นายธนกฤต วงศ์สาลี

โทรศัพท์

สพป.ปทุมธานี
เขต 2
สพม.9 สุพรรณบุรี

หมายเหตุ 1. ประเภทผลงาน ของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน จานวน 14 ผลงาน ให้ดาเนินการดังนี้
1.1 เตรียมผลงานไปจัดแสดงให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่กาหนดให้ โดยมีพื้นที่ในการจัดวางผลงาน กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร ณ ห้องไพลิน
ในงาน 1 ทศวรรษ กับความก้าวหน้าโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

Email

1.2 เตรียมตัวเพื่อนาเสนองานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในห้องไพลิน ร่วมทั้งห้อง Convention
2. ประเภทผลงาน ของ นักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ลาดับที่ 1-20 ให้ดาเนินการดังนี้
2.1 เตรียมผลงานไปจัดแสดงให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่กาหนดให้ โดยมีพื้นที่ในการจัดวางผลงาน กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร
ณ ห้องมรกตและหยก ในงาน 1 ทศวรรษ กับความก้าวหน้าโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
2.2 เตรียมตัวเพื่อนาเสนองานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในห้อง มรกตและหยก ร่วมทั้งห้อง Convention
2.3 สาหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกลาดับที่ 21-50 ไม่ต้องไปนาเสนองาน แต่จะได้รับเกียรติบัตร Best of the best Practices เช่นเดียวกัน
เนื่องจากส่วนกลางมีงบประมาณไม่เพียงพอ

