ผลการคัดเลือกสุดยอดผลงาน / นวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Best Of the Best Practices)
จากการนาเสนอ Best Practices ในงาน LAB SCHOOL SYMPOSIUM 2013 4 ภูมิภาค 6 จุด
(ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ) ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 2556
รายชื่อโรงเรียนที่คัดเลือกให้ไปนาเสนอต้นแบบโรงเรียนในฝันและนิทรรศการ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งาน จากการนาเสนอผลงานทางวิชาการ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภาค รวม 6 จุด
จานวน 2 โรงเรียน
ที่
โรงเรียน
สพม./สพป.
ลักษณะงาน
ผู้ประสาน
โทรศัพท์
1 โรงเรียนบดินทรเดชา
สพม.2
แสดงนิทรรศการ
1.นายมงคล ชูวงษ์วัฒนะ 0819075428
(สิงห์ สิงหเสนี) ๔
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน 2.นางพรพินันท์ เลาะหนับ 0819129959
3.นางสอางค์ ตั้นไทย
0816378553
4.นางสาวบุญเรือน เสือจุ้ย 021766007
5.นางสาววัณเพ็ญ คุณวงศ์ 021766010
2 โรงเรียนวัดเทพราช
สพป.ฉะเชิงเทรา แสดงนิทรรศการ
1.นายภิรมย์ ถินถาวร
0898944731
(เทพราชวิทยาคาร).
เขต 1
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน 2.นายทัศพงษ์ รุ่งเรือง
3.นางอุไรวรรณ รุ่งสอาด
4.นางสุนทรี ดรุณเนตร
5.นางมณีรัตน เขตขัน
หมายเหตุ 1. ให้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกนาผลงานและนิทรรศการไปจัดวางในบูธ จานวนโรงเรียนละ 1 บูธ
โดยบูธมีขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร เท่านั้น
2. ให้แต่ละโรงเรียนมีผู้รับผิดชอบจานวน 5 คน
3. งบประมาณค่าใช้จ่าย สพฐ.จะโอนให้ตามความเหมาะสม

แบบประกาศผลการคัดเลือกสุดยอดผลงาน/นวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม (Best of the best Practices)
จากการนาเสนอผลงานทางวิชาการ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภาค รวม 6 จุด
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัด นครนายก
1. ประเภทผลงาน ของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน จานวน 14 ผลงาน
สังกัด (สพม./สพป.)
ที่
ประเภท
ชื่อผลงานที่นาเสนอ
ผู้นาเสนอ
โรงเรียน
โทรศัพท์
email
1 ผู้บริหาร
ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติ
นางวันเพ็ญ เจริญแพทย์ วัดพลา
สพป.ระยอง เขต 1 0868321441 moonfull2500@hotmail.com
สถานศึกษา
ทางทะเล
2 ศึกษานิเทศก์
การพัฒนาโรงเรียนสู่
นางวาสนา วรรณฉวี
สพป.นครนายก สพป.นครนายก
0871369900 wasana.wkw@gmail.com
ต้นแบบ ในฝัน โดยการ
เสริมสร้างพลังอานาจ 3G –
MAT
3 ศูนย์แม่ข่ายสาระ การส่งเสริมศักยภาพครูกลุ่ม นางบุหงา จรรยาสวัสดิ์
ราชสาสน์วิทยา สพม.6
0894062125 DUNA-AED@hotmail.com
การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้งานอาชีพ
และเทคโนโลยีโรงเรียนใน
ฝันสู่ทักษะการสร้างงาน
สร้างอาชีพ
4 ครูผู้สอนปฐมวัย
การเรียนรู้แบบโครงการ
นางสาวสุธาทิพย์ แสงสาย ทีปังกรณ์วิทยา สพป.กทม
0812472505 zenini@hotmail.com
ผสมผสานการบูรณาการ
พัฒน์(วัดโบสถ์)
เทคโนโลยี
5 ครูผู้สอนกลุ่มสาระ การส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน นางอรพรรณ รักกลิ่น
สุรศักดิ์วิทยาคม สพม.เขต ๑๘
0818188782 oraphan2516@hotmail.com
การอ่านทานองเสนาะ/ขับเสภา
การเรียนรู้
และการขับร้องเพลง
ภาษาไทย
6 ครูผู้สอนกลุ่มสาระ ชุดโปรแกรมพิมพ์(สร้าง)ใบงาน นายพงศักดิ์ วุฒิสันต์
จันทร์หุ่นบาเพ็ญ สพม.2
813043711 krupongsakd@gmail.com
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ตั้ง
การเรียนรู้
โจทย์อัตโนมัติออน์ไลน์
คณิตศาสตร์

ที่

ประเภท

7

ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

8

9

ชื่อผลงานที่นาเสนอ

โรงเรียน

สังกัด (สพม./
สพป.)

โทรศัพท์

เทคนิคการนาอากาศยาน
การบินมาใช้ในวิชาฟิสิกส์

นายทนงศักดิ์ รัตนไชย

บ้านนา
"นายกพิทยากร"

สพม.7

0818068697

สภาเทศบาลนิคมวิทยา

นายปัทมินทร์ แพทย์นิมิตร

นิคมวิทยา

สพม.18

0895095231

นายธรรมยุทธิ์ ชิตโชติอนันต์

อนุบาลวัดนางนอง สพป.กทม

0868285604

การพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก

นางทิพย์พรรณ สาราญจิตร์

ชุมชนวัดสุวรรณ
รังสรรค์

สพป.ระยอง
เขต 1

0860956237

ภาพวาดสีน้า
(Water Colour)
การปลูกผักไฮโปรนิค

นายอนันต์ บุบฝัน

บางละมุง

สพม.18

0817585657

นางสุภา

วัดโสธรวราวรวิหาร สพม.6

0892327284

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เยาวชนคนสร้างสาระ
ชุมชนบางมดรักการอ่าน

นางฐนิตา นกอยู่

ศรีมหาโพธิ

สพม.7

0851189777

นางสาวเกวลี พิชัยสวัสดิ์

วัดพุทธบูชา

สพม.1

0819203415

ครูผสู้ อนกลุ่มสาระฯ Aero Hoola Hoop
สุขศึกษาและพลศึกษา Exercise

10 ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
11 ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ
12 ครูผสู้ อนกลุ่มสาระการ

ผู้นาเสนอ

วงษ์ลิขิตเลิศ

email
monday50@gmail.com

bubphan_art@hotmail.com

เรียนรู้ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

13 ครูผู้สอนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
14 กิจกรรมแหล่ง
เรียนรู้/ห้องสมุด

kpichaisawadi@yahoo.com

ที่
1
2

3

4

5

2. ประเภทผลงาน ของ นักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ จานวน 50 ผลงาน ดังนี้
ชื่อนักเรียนที่นาเสนอ
ชื่อผลงานที่นาเสนอ
ระดับชั้น
1. ด.ญ.วันวิสา รัตนเศียร
2. ด.ญ.บงกช สีเมฆ
1.ด.ช.ดนัยณัฏฐ์ มากร
2.ด.ช.พสธร ลิ้มกุล
3.ด.ช.ชลีกร ปาณา
1.ด.ช.ธนิน จงคาดู
2.ด.ญ.เครือฟ้า รัตนะดี
3.ด.ญ.อรพรรณ ไทยอัฐวิถี
1.ด.ญ.อนัญญา ทองยิ้ม
2.ด.ญ.ธารธิดา กันสุภาพ
3.ด.ญ.สุภัสรา รจนากร
1.ด.ญ.ยศวดี หมื่นทิว
2.ด.ช.ฐาปนนทร์ หนูศรีเจริญ

7

1.ด.ญ.ณี บรม
2.ด.ญ.นวพร วุด
3.ด.ญ.เพชรรัตน์ สังข์ทอง
1.ด.ญ.นฤมล แซ่เฮง
2.ด.ญ.นัยปพร เกื้อสุข
3.ด.ช.อาชัญ ลีลานุกูล

สังกัด (สพม./
สพป.)

ผู้ควบคุม

โทรศัพท์

นิทานแห่งความสุข

ปฐมวัย บ้านคลองพร้าว

สพป.ตราด

นางอรอนงค์ เกตุกัลยา 0898323843

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง
มหัศจรรย์ของน้า

ปฐมวัย ชุมชลวัดหนองรี

สพป.ชลบุรี
เขต 1

นางชลลดา วัดโส 090-9947655

สะดิ้งสมุนไพรวัยทีน

ป.1 - 3 บ้านอ่างเตย

นายวัชรพล พระตรียะ 0843832372

รู้รักสามัคคี สานึกดีสร้างสรรค์ขยะ

ป.1 - 3 บ้านทับช้าง

สพป.
ฉะเชิงเทรา
เขต 2
สพป.
จันทบุรี 2

โลชันกันยุง 2 IN 1 จากสารสกัด
ฟ้าทลายโจร

ป.4 – 6 วัดเทพราช
(เทพราชวิทยาคาร)

นางเอมอร ชูทับทิม 0898179839

คณิตคิดออกแบบ

สพป.
ฉะเชิงเทรา
เขต 1
ป.4 – 6 อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด

มหัศจรรย์รูปเรขาคณิต

ป.4 – 6 ทุ่งมหาเมฆ

นางลดาวัลย์ เกื้อกูล

3.ด.ช.อรรถชัย แสนสบาย
6

โรงเรียน

สพป.
กรุงเทพ มหานคร

นางสุกัญญา ภูทองขาว

email
Nongpee31@hotmail.com

angtoai@gmail.com

0819402806

น.ส. สุกฤตา แววนา 0848724310

0898443657

kuasukh@yahoo.com

ที่

ชื่อนักเรียนที่นาเสนอ

8

1.ด.ญ.ชุติกาญจน์ ฝาเฟี้ยม
2.ด.ญ.วิกรวรรณ คชวรรณ์

ชื่อผลงานที่นาเสนอ
น้าสมุนไพรทรงเครื่อง

ระดับชั้น

โรงเรียน

ป.4 – 6 บ้านโป่งตะเคียน

สังกัด (สพม./
สพป.)

สพป.

ผู้ควบคุม

โทรศัพท์

email

นางจันทนา พันธุ์อยู่ 0819450930

ปราจีนบุรเี ขต1

3.ด.ญ.อาจรีย์ กิตติสุนทโรภาศ

9

10

11
12
13

14
15

1.ด.ญ.อุมาพร รอดหลัก
2.ด.ญ.วรรณกานต์ จักรวาลนรสิงห์
3.ด.ญ.ผลแก้ว เกิดลาภผล
1.ด.ญ.ชุตินันท์ พ้นภัย
2.ด.ญ.ชิดชนก เอกทรัพย์
3.ด.ญ.ศุภกร เนียมมาก
1.ด.ญ.ชุติกาญจน์ จาปาทอง
2.ด.ญ.ศิริมา ศรีเมฆ
1.ด.ช.ธนพงษ์ รัตนภรณ์
2.ด.ช.สหรัฐ วงศ์นาป่า
1.ด.ญ.ชุติมา พันธุ์จึงเจริญ
2.ด.ญ.ปิยาณี น้อยจินดา
3.ด.ญ.ยลธิดา ฮวบดีมาก
นายณัฐวุฒิ เพียรชอบ
น.ส.มินตรา ศรีทอง

16 น.ส.ญาณิศา เพ็ชรรักษา

“ยุวทูตคุณภาพแม่น้าประแส
แห่งเทศบาลตาบลเมืองแกลง”

สพม.18

นางรัชนี พรหมจันทร์ 038671668

กล่องดินสอผ้าสวยด้วย GSP ม.1 – 3 องครักษ์

สพม.7

นางสมจิตร์
หอมลาดวน

09-0770-9552

samakuta22@hotmail.com

เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด

ม.1 – 3 ปราจีนกัลยาณี

สพม.7

นางสาววิสันตรี รสดี

0819404853

wisantree@gmail.com

เครื่องม้วนเหล็กแป๊บกลม
จากโครงรถไถนา
พลังงานใจ...ใช้ลดพลังงาน
ไฟฟ้า

ม.1 – 3 ชานาญสามัคคี

สพม.17

นายมาโนช ครอบครอง

0822004794

ม.1 – 3 ประจันตราษฎร์บารุง สพม.7

นางเบ็ญจมาศ โยธินทวี

0811507676

Mini battery automatic charge

ม.4 – 6 ชานาญสามัคคีวิทยา สพม.17
ม.4 – 6 มาบตาพุดพันวิทยาคาร สพม.18

นายคมกริช ซ้อนบุญ

ม.4 – 6 เขาสมิงวิทยาคม

นายระพี ทองอินทร์

ยุวทูตสิ่งแวดล้อมโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
เครื่องพ่นยาพลังงาน
แสงอาทิตย์

ม.1 – 3 แกลง”วิทยสถาวร”

สพม.17

krubenyo05@gmail.com

038669383
นายไชยนิเวศน์ ยิม้ ขาม 0816529823 chainivez@gmail.com
0813774672

ที่

ชื่อนักเรียนที่นาเสนอ

17 1.น.ส.สมฤทัย แก้วโบราณ
2.น.ส.มนต์สกาว มั่งคั่ง
3.น.ส.หทัยชนก สุวรรณ
18 1.นส.ภัณฑิรา มากกว่าวงศ์
2. นส.เสาวลักษณ์ สุวรรณเพชร
3. นส.วิภา พุฒทอง
19 1.นางสาววรารัตน์ แก้วตาล
2.นางสาวนิภาดา ชานาญวาด
3.นางสาวนภาภรณ์ เขียวงาม
20 1.นายวชร พุ่มหอม
2.นายจิระพงศ์ เปียนวม
3.นางสาวปาริชาต โชติวงษ์

ชื่อผลงานที่นาเสนอ

ระดับชั้น

โรงเรียน

สังกัด (สพม./
สพป.)

ผู้ควบคุม

โทรศัพท์

email

ประสิทธิภาพการวัดระดับ
อนุมูลอิสระในผักพื้นบ้าน

ม.4 – 6 กบินทร์วิทยา

สพม.7

นางแววเนตร คังคายะ 0817234374 kbotany1959@yahoo.com

ยุววิจัย ASEAN ไทย - กัมพูชา

ม.4 – 6 ทัพพระยาพิทยา

สพม.7

นางแสงสุรีย์ อุ่นชื่น

0819823055

งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
ชุดพานขันหมาก

ม.4 – 6 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม

สพม.7

นางสิตา บัวขาว

0817922813

tabuakhao@hotmail.com

สีเพ้นท์ภาพประยุกต์

ม.4 – 6 บางบ่อวิทยาคม

สพม. 6

นางพวงทอง ศรีศฤงคาร

0898134014

PTSK97@hotmail.com

หมายเหตุ 1. ประเภทผลงาน ของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน จานวน 14 ผลงาน ให้ดาเนินการดังนี้
1.1 เตรียมผลงานไปจัดแสดงให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่กาหนดให้ โดยมีพื้นที่ในการจัดวางผลงาน กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร ณ ห้องไพลิน
ใน “งาน 1 ทศวรรษ กับความก้าวหน้าโรงเรียนในฝัน” ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
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 ใน “งาน 1 ทศวรรษ กับความก้าวหน้าโรงเรียนในฝัน” ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
2.2 เตรียมตัวเพื่อนาเสนองานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในห้อง มรกตและหยก รวมทั้งห้อง Convention

