ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
เรื่อง ผลการคัดเลือกสุดยอดผลงาน / วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best of the Best practices)
ในงาน Lab School Symposium 2013 4 ภูมิภาค 6 จุด (ภาคเหนือ)
--------------------------------------ตามที่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 52 เขตพื้นที่การศึกษาใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ดาเนินการ
จัดงาน Lab School Symposium 2013 4 ภูมิภาค 6 จุด (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
โดยโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน ได้นาเสนอการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนที่เป็นเลิศ ( Best Practices) โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้คัดเลือกผลงานของ
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ จานวน 14 ผลงาน ผลงานนักเรียนระดับ
ปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 20 ผลงาน เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรในงาน 1 ทศวรรษกับความก้าวหน้าโรงเรียน
ในฝัน ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
บัดนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 52 เขตพื้นที่การศึกษาใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมกันพิจารณา
คัดเลือกสุดยอดผลงาน / วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best of the Best practices) จากการนาเสนอเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย
ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนาผลงานที่ได้รับการคัดเลือกไปนาเสนอในงาน 1 ทศวรรษกับความก้าวหน้า
โรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556

(นายสิทธิชัย มูลเขียน)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
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ผลการคัดเลือกสุดยอดผลงาน / นวัตกรรมที่เป็นเลิศ ( BEST OF THE BEST )
จากการนาเสนอ Best Practices ในงาน LAB SCHOOL SYMPOSIUM 2013
4 ภูมิภาค 6 จุด (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556
-----------------------------------------------ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ประกอบด้วย
ที่

ประเภท

1. ผู้บริหารสถานศึกษา

2. ศึกษานิเทศก์
3. ศูนย์แม่ข่ายสาระการเรียนรู้

4. ครูผู้สอนปฐมวัย

5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
6. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
7. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
8. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
9. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา พลศึกษา

รายการที่นาเสนอ

ผู้นาเสนอ

การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดย
ใช้โมเดลแมงมุม

นายสุรินทร์ กันคา
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
สพม.36
รูปแบบการนิเทศ ร่วมคิด พาทา
นางสาวพิสมร วัยวุฒิ
สานฝันสู่ความสาเร็จ 7 ขั้นตอน
สพม.39
การบริหารงานศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ศูนย์
นางจรินทร์ ธงงาม
พัฒนาการเรียนการสอนร.ร.ในฝันด้าน
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สพม.34
การพัฒนาพฤติกรรมช่วยลดภาวะโลกร้อน นางสุภาภรณ์ ไชยแก้วเมร์
ของเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ตาม โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
แนวคิดไฮสโคป ชั้นอนุบาล 2
(ประชาชนูทิศ) สพป.นครสวรรค์ เขต 1
การพัฒนาหนังสืออิเลคทรอนิกส์
นางคุณากร ทิพย์มนตรี
ประกอบการเรียนรู้รายวิชาวรรณกรรม
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา สพม.39
ท้องถิ่นเรื่อง "ตานานเมืองลับแล"
กระบวนการ 5 S ทฤษฎี
นางโสภาพรรณ ชื่นทองคา
Constructionism พัฒนาทักษะ
โรงเรียนบ้านสันกาแพง
กระบวนการคณิตศาสตร์
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
การสร้างเสริมคุณลักษณะดี เก่ง มีสุข บน นางวัชรีย์ เหมืองจา
ฐานงานพฤกษาศาสตร์ในโรงเรียน
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม.37
ศิลปวัฒนธรรมอิงถิ่นฐาน
นายชิดชัย อุ่นอกพันธุ์
ร.ร.บุ่งคล้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต2

แบบฝึกทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานสู่
ความก้าวหน้า

นายรังสรรค์ ไพฑูรย์
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

สพม.41
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ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ภาคเหนือ (ต่อ)
ที่

ประเภท

รายการนาเสนอ

ผู้นาเสนอ

10. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

Speech Traning Through English Skills นางบุณฑริกา รัตนกุล
โรงเรียนบ้านหนองกระท้าว
สพป.พิษณุโลก เขต 3
11. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การสอนดนตรีคลาสสิคสาหรับเด็กสมาธิสั้น นายพิชิต เอมศิริ
ศิลปะ
โรงเรียนบ้านดงซ่อม
สพป.กาแพงเพชร เขต 1
12. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
นางอนัญญา สมฤทธิ์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ANANYA MODEL ชุดมหัศจรรย์แห่งน้าเต้า โรงเรียนภูซางวิทยาคม
สพม.36
13. ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สร้างและสานฝันนักเรียน ด้วยสื่อ
นางเกศิรินทร์รัตน รักษ์มงคล
สร้างสรรค์
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
สพม.36
14. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้/ห้องสมุด โขดหินเทวดา แหล่งเรียนรู้พอเพียง

นางนารีลักษณ์ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
สพป.เชียงราย เขต 3
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ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ประเภทนักเรียน ที่ได้รับคัดเลือกผลงาน จานวน 20 รายการ ดังนี้
ที่

ประเภท

1. ระดับปฐมวัย

2. ระดับปฐมวัย

3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

4. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

5. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

6. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

รายการนาเสนอ
โครงงานผ้าเช็ดหน้าหลากสี

ผู้นาเสนอ

เด็กชายศิลา คัมภีร์
เด็กหญิงวิลาวัลย์ แก้วกาเนิด
เด็กหญิงอมราพร ขวัญหลาย
โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก เด็กหญิงอภิญญา ยุบรัมย์
ปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมดอกไม้ เด็กหญิงปิยะนุช พิกุลทอง
หรรษา
โรงเรียนบ้านโกรกลึก
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โครงงานการสารวจสารที่ใช้ในบ้าน เด็กชายธีระชัย เถื่อนเหลือ
เด็กหญิงภาวิดา วันสว่าง
เด็กชายชุติพนธ์ มิ่งวงศ์ยาง
โรงเรียนวัดเขาฝา
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
คณิตศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จวนชัยภูมิ
ความรู้ด้วยนิทาน
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
เจลว่านหางจระเข้สู้ยุง
เด็กหญิงธัญลักษณ์ จินดาขัด
เด็กหญิงฑิตฐิตา แปงคามา
เด็กหญิงปทุมธิดา ธารงรัฐกุล
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ
สพป.ตาก เขต 2
ชวนเพื่อนนิทานธรรม
ด.ญ. วรกมล เทพสุคนธิ์
ด.ญ. หนึ่งนภา ศรีนารินทร์
ด.ญ. ชนม์นิภา วังสาร
ด.ญ. ปพิชญา ธรรมขันธ์
ด.ญ. จิรชยา ไชยโย
โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2
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ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ประเภทนักเรียน (ต่อ)
ที่

ประเภท

รายการนาเสนอ

ผู้นาเสนอ

7. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

โครงงานคณิตศาสตร์มุมนั้นสาคัญไฉน

เด็กชายสหรัฐ นัยติ๊บ
เด็กชายกิจพิพัฒน์ ธรรมศิลป์
เด็กชายรุ่งโรจน์ รินแก้ว
โรงเรียนศรีเชียงสาวิทยาคาร
สพป.น่าน เขต 1

8. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

โครงงาน เชื้อเพลิงแข็งจากเศษสบู่

เด็กหญิงปิยธิดา ปาลี
เด็กหญิงธิติมา วีนันท์
เด็กหญิงสุพิชญา แสนปัญญา
โรงเรียนบ้านสันกาแพง
สพป.เชียงใหม่ เขต 1

9. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

โครงงาน GSP

10. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เครื่องแจ้งดินถล่ม

11. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สามล้อปลูกเมล็ดพืชหลากหลายชนิด

12. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

การแยกไข่เรื่องง่ายนิดเดียว

เด็กชายธนา สุขิตาวุธ
เด็กชายอิสรา บุญธรรม
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หล้าเที่ยง
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
เด็กชายนพรัตน์ สวยฉลาด
นายกิตติรัตน์ มีธรรม
เด็กหญิงรุ่งทิวา จริยะมา
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม.35
ด.ช. นพพล อิ่มบู่
ด.ช. เมธิชัย เสือมี
โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
สพป.สุโขทัย เขต 1
เด็กหญิงนฤมล สุขแจ่ม
เด็กหญิงรัชนีกร บุญอ่อน
เด็กหญิงศศิภา
รัตนะ
โรงเรียนท่าตะโกวิทยาคม
สพม.42
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ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศประเภทนักเรียน (ต่อ)
ที่

ประเภท

รายการนาเสนอ

13. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หุ่นยนต์เก็บน้าฝนรดน้าต้นไม้อัตโนมัติ

14. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตัดต่อปั๊มน้าอัตโนมัติ

15. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ห้องลดเสียงสะท้อนจากกล่องกระดาษ

ผู้นาเสนอ
นายพชร เนตรทิพย์
นายทะนงศักดิ์ แซ่โซ้ง
น.ส.จิราภรณ์ มูลคา
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
เด็กชายสุชาติ ปั้นกาจร
เด็กชายธาดา จันศิริ
เด็กชายสมพร วิสามารถ
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
สพม.42
นางสาวสุวนันท์ จันยะ
นางสาวอารียา กันตา
นางสาวธิตินันท์ สันกาวี
โรงเรียนแม่สันวิทยา สพม.35

16. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กิจกรรมชุมนุมหนังสั้นสร้างสรรค์ทรายทอง นายนราธิวัฒน์ ศรีสะอาด
นายณัฐวุฒิ พันธ์ชัย
นายจักรพรรณ์ สืบสิงห์
นายอาคม พิลา
นายชัยณรงค์ ชาญนอก
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม.41
17. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เครื่องควบคุมการให้น้าแปลงพืชผักสวนครัว นายทวีศักดิ์ เขตกรณ์
รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกิง่ นัดดา พึ่งเดช
นางสาวนารีรัตน์ ประภาสวัสดิ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
อุทัยธานี สพม.42
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ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศประเภทนักเรียน (ต่อ)
ที่

ประเภท

รายการนาเสนอ

18. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เซลล์ไฟฟ้าเคมีจากใบมะขาม

19. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

แหล่งเรียนรู้ online เรื่องระบอบ
ประชาธิปไตย และกิจกรรมประหยัด
พลังงาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไขวัวเพื่อ
แก้ปัญหากาวร้อนติดมือ

20. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ผู้นาเสนอ
นางสาววชิรญาณ์ คามูล
นายปรีชาพงษ์ กาเรือง
นายจักรินทร์ กลิ่นดี
โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม.36
นายณัฐวุฒิ นางแล
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
สพม.36
นายชาญวิทย์ มีแสนสงค์
นางสาวกัณฐิกา จีวพงษ์
นางสาวทิวาพร โพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านสงเปลือย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ผลการนาเสนอนิทรรศการที่เป็นเลิศ ภาคเหนือ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจานวน 2 โรงเรียน ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนกาแพงดินพิทยาคม สพม.41

หมายเหตุ 1. ประเภทโรงเรียนไปจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ ดาเนินการดังนี้
1.1 ให้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกนาผลงานและนิทรรศการไปจัดวางในบูธ จานวนโรงเรียนละ 1 บูธ
โดยบูธมีขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร เท่านั้น
1.2 ให้แต่ละโรงเรียนมีผู้รับผิดชอบ จานวน 5 คน
1.3 งบประมาณค่าใช้จ่าย สพฐ.จะโอนให้ตามความเหมาะสม
1.4 ให้โรงเรียนไปจัดแสดงผลงานได้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป
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2. ประเภทผลงาน ของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
รายการที่ 1-14 จานวน 14 ผลงาน ให้ดาเนินการดังนี้
2.1 เตรียมผลงานไปจัดแสดงให้เหมาะสมกับพืน้ ที่ที่กาหนดให้ โดยมีพืน้ ที่ในการจัดวางผลงาน
กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร ณ ห้องไพลิน ในงาน 1 ทศวรรษ กับความก้าวหน้า
โรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน พัทยา
จังหวัดชลบุรี
2.2 เตรียมตัวเพื่อนาเสนองานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในห้องไพลิน ร่วมทั้งห้อง Convention
3. ประเภทผลงาน ของ นักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ให้ผู้ท่ไี ด้รับคัดเลือก ลาดับที่ 1-20 ให้
ดาเนินการดังนี้
3.1 เตรียมผลงานไปจัดแสดงให้เหมาะสมกับพืน้ ที่ที่กาหนดให้ โดยมีพืน้ ที่ในการจัดวางผลงาน
กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร ณ ห้องมรกตและหยก ในงาน 1 ทศวรรษกับ
ความก้าวหน้า โรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ี
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
3.2 เตรียมตัวเพื่อนาเสนองานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในห้อง มรกตและหยก ร่วมทั้งห้อง Convention
3.3 สาหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกลาดับที่ 21-50 ไม่ต้องไปนาเสนองาน แต่จะได้รับเกียรติบัตร
Best of the best Practices เช่นเดียวกัน เนื่องจากส่วนกลางมีงบประมาณไม่เพียงพอ

…………………………….

