ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
เรื่อง ผลการคัดเลือกสุดยอดผลงาน / วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best of the Best Practices)
ในงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง
-------------------------------------------------ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมกับ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รวม
35 เขตพื้นที่การศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ดาเนินการจัดงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ
4 ภูมิภาค 6 จุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน ได้นาเสนอการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เป็นเลิศ ( Best Practices) และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กาหนดให้คัดเลือกผลงานของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
และแหล่งเรียนรู้ จานวน 14 ผลงาน ผลงานนักเรียนระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน
20 ผลงาน เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรในงาน 1 ทศวรรษ กับความก้าวหน้าโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 10 – 12
กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกสุดยอดผลงาน / วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (
Best of the
Best Practices) จากการนาเสนอเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนาผลงานที่ได้รับการคัดเลือกไปนาเสนอในงาน
1 ทศวรรษกับ
ความก้าวหน้าโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน
พัทยา จังหวัดชลบุรี ตามรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

(นายประวิทย์ หลักบุญ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ให้ไปนาเสนอต้นแบบโรงเรียนในฝันและนิทรรศการ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งาน จากการนาเสนอผลงานทางวิชาการ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4
ภาค รวม 6 จุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จานวน 2 โรงเรียน
ที่
โรงเรียน
สพม./สพป.
ผู้ประสาน
โทรศัพท์
1 ปทุมวิทยากร
สพป.อบ.1
1.นางอัมรา ชูพูล
089-2805293
2.นางอุบลพงศ์ ขวัญเมือง
3.นางกาญจนี ขวัญเมือง
4.นายนภพล ศิลาโชติ
5.นางพรทิพย์ ดวงมาลา
084-8308183
2 พนาศึกษา
สพม.29
1.นายชาตรี เจริญศิริ
081-7187583
2.นางพรรณวดี เจริญศิริ
089-7160314
3.นางพากเพียร กัลยา
089-7170191
4.นางสาววาสนา บรรลือ
080-7269887
5.นายวีระพันธ์ ศรีธัญรัตน์
081-0762507
หมายเหตุ 1. ให้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกนาผลงานและนิทรรศการไปจัดวางในบูธ จานวนโรงเรียนละ 1 บูธ
โดยบูธมีขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร เท่านั้น
2. ให้แต่ละโรงเรียนมีผู้รับผิดชอบจานวน 5 คน
3. งบประมาณค่าใช้จ่าย สพฐ.จะโอนให้ตามความเหมาะสม

ที่
1

2

3
4
5
6

7

ผลการคัดเลือกสุดยอดผลงาน/นวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม (Best of the best Practices)
จากการนาเสนอผลงานทางวิชาการ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภาค รวม 6 จุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
1. ประเภทผลงาน ของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน จานวน 14 ผลงาน
ประเภท
ชื่อผลงานที่นาเสนอ
ผู้นาเสนอ
โรงเรียน
สังกัด (สพม./สพป.)
โทรศัพท์
ปฐมวัย
กิจกรรมสร้างสรรค์แบบ
นางจิตทนาวรรณ พิมพ์จันทร์
พิมายสามัคคี 1
สพป.นครราชสีมา เขต 7
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2
ภาษาไทย
การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์การ นางสุภาพ บุญรมย์
ละทายวิทยา
สพม.28
เรียนรู้แบบ 4 Mat ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
คณิตศาสตร์
4 Innovations of Decimals นางประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
วารินชาราบ
สพม.29
& Factions
วิทยาศาสตร์
โครงการมหัศจรรย์ปัสสาวะ
นางรัติยวรรณ ครองศิลป์
ห้วยจริงวิทยา
สพม.33
นวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชุมชนลาทะเมนชัยศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7
สังคมศึกษา
มารยาทงามตามวิถีไทย
นางสาวกนกพร แถวโสภา
ละหานทรายรัชดาภิเษก
สุขศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะความสามารถ นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี
สพม.32
นักเรียน ด้วยกิจกรรมแอโรบิค
แดนซ์
ศิลปะฯ
การพัฒนาการตัดกระดาษ
นายณรงค์ ครองเคหา
ชุมชนบ้านจอก
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ลวดลายไทยสู่ความเป็น
เอกลักษณ์ไทย

email

ที่
8

9

10
11
12

13
14

ประเภท
การงานอาชีพ

ชื่อผลงานที่นาเสนอ
หุ่นยนต์บังคับมือสร้างสรรค์
ปัญญากระบวนการทาง
เทคโนโลยีและวิถีแห่ง
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
การพัฒนาทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค
Scaffolding
พัฒนาผู้เรียน
การพัฒนาศักยภาพนักเรียน
พิเศษเรียนร่วมสู่ความเป็นเลิศ
ส่งเสริมคุณภาพการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบ
เรียนการสอน
พยุห์วิทยา
ผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารแบบ pcrs-system
สร้างความรักสามัคคีด้วยมือ
5 นิ้ว
ศูนย์พัฒนาการเรียน ศูนย์ศิลปะ
การสอน:ศูนย์แม่ข่าย
ศึกษานิเทศก์
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของต้นแบบโรงเรียนใน
ฝันทั้งระบบภายใต้หลักปฏิบัติ”
6S and 4 P”

ผู้นาเสนอ
นายเทิด สายโต

โรงเรียน
อนุบาลชุมพวงวิทยา

สังกัด (สพม./สพป.)
สพป.นครราชสีมา เขต 7

นายสมนึก เนียมไธสง

บ้านหนองฉิม (สิงห์
จันทร์บารุง)

สพป.ชัยภูมิ 3

นายทวีศิลป์ บุญประณีต

บ้านดวนใหญ่

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

นางพัชรินทร์ อรทัย

พยุห์วิทยา

สพม.28

นายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล

อนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายสุภูษณพงศ์ เครื่องกลาง

เสิงสาง

สพม.31

นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร

-

สพม.32

โทรศัพท์

email

ที่
1
2

3
4

2. ประเภทผลงาน ของ นักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ จานวน 20 ผลงาน ดังนี้
ชื่อนักเรียนที่นาเสนอ
ชื่อผลงานที่นาเสนอ
ระดับชั้น
ด.ญ.รินรดา เที่ยงสัตย์
หนูน้อยเมโลเดี้ยน
ปฐมวัย
ด.ญ.ฐิติพร นิธิกาญจนธาร เรียนคณิตศาสตร์อย่างสนุกกับการ
ปฐมวัย
ด.ญ.พิชชาพร ชะนะภักดิ์ cooking
ด.ญ.ศุภดา ประสงค์
ด.ญ.กัญญาวีร์ สาวะรถ
หนูน้อยสืบสานงานศิลป์
ปฐมวัย
ด.ญ.สุธินันท์ ในทองหลาง กิจกรรมสร้างสรรค์แบบวิทยาศาสตร์
ปฐมวัย
เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
ด.ญ.คณภรณ์ งามจันทร์
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ด.ญ.ศิริพร แก้วแหวน

โรงเรียน
สังกัด (สพม./สพป.)
อนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) สพป.ยโสธร เขต 1
อนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1

อนุบาลอานาจเจริญ
พิมายสามัคคี 1

สพป.อานาจเจริญ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

ชั้นอนุบาล 2

5

6
7
8

ด.ญ.ภณิตา พลชัย
ด.ญ.ปาริชาติ พละศักดิ์
ด.ญ.ณิชย์กานต์ เขียวอ่อน
ด.ญ.ศศิวิมล โสภา
ด.ช สุภวิชญ์ กิตติชัยสาโรจน์
ด.ช ธนนท์ ธีระรัตนานนท์
ด.ญ.วรรณสา พับขุนทด

ด.ชวีระกิตติ์ ชมขุนทด
ด.ญ.พิจักขณา โคกขุนทด
ด.ญ.สุดารัตน์ ภักดีโยธิน
9 ด.ญ.สุภาภรณ์ นาประภา
10 ด.ช.สุริยา ธรรมนาม
ด.ช.ดนุพล โกฏหอม
ด.ญ.ณิชกานต์ เอื้อเฟื้อ

คณิตจิตเพลิดเพลิน

ป.1-3

อนุบาลกันทรารมย์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

การพัฒนาทักษะการเล่าเรื่อง
โครงงานไข่เค็มพอเพียง

ป.1-3
ป.1-3

บ้านจานลาน
อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย

สพป.อานาจเจริญ
สพป.นครราชสีมา เขต 2

เครื่องเตือนลืมสิ่งของ

ป.1-3

ด่านขุนทด

สพป.นครราชสีมา เขต 5

บรรยายธรรมนาสุขสู่ชีวิต
โครงงานสืบสารวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา “กันตรึมสุรินทร์”

ป.4-6
ป.4-6

ปทุมวิทยากร
บ้านบัวโคก

สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 2

โทรศัพท์

email

ที่
ชื่อนักเรียนที่นาเสนอ
11 ด.ญ.ซันนีน่า แสวงนาม
12 ด.ญ.ปิยธิดา ศรีรักษ์
ด.ญ.จุฑามณี ศรีรักษ์
ด.ญ.นารีนาฏ ศรีหาญ
13 ด.ญ.มีนวดี แซ่แต้
ด.ญ.ลลิดา สังข์แก้ว
ด.ญ.มาลีวรรณ หาญศรี
14 ด.ญ.เกศินี เกศา
ด.ญ.อิงอร พรมบุตร
ด.ญ.น้าทิพย์ นิติยะวงค์ศา
15 ด.ญ.ปวีณา สุวรรณรัตน์
ด.ญ.มุขมณี โมงประณีต
ด.ญ.อรวีย์ ชุนเกาะ
16 ด.ช.เรืองศักดิ์ วงษ์เจริญ
ด.ญ.สุกัญญา เมืองจันทร์
ด.ญ.มาริษา สิงห์โท
17 นายประสิทธิ์ สุหงษา
นางสาวอุบลวรรณ สายนรา
นางสาวชลธิชา แช่มชื่น
18 นายฤทธิพร คงขุนทด
นายสุริยะ พรหมสวย
นายศุภชัย มิลินทาศัย

ชื่อผลงานที่นาเสนอ
Excellence Impromptu
Speech by Apple Model
คณิตผลิตงาน...สู่อาเซียน
(Products of Mathematics to
ASEAN)
สถิติความพึงพอใจผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยา
หม่องสมุนไพร ผักปรังแดงบูรณา
การงานสวนพฤกษศาสตร์ตาม
แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานคุณค่าของวัสดุเหลือใช้

ระดับชั้น
ป.4-6

โรงเรียน
อนุบาลอานาจเจริญ

สังกัด (สพม./สพป.)
สพป.อานาจเจริญ

ป.4-6

อนุบาลลุมพุก (2503)

สพป.ยโสธร เขต 1

ม.1-3

นิยมมิตรวิทยา

สพป.นครราชสีมา 4

ม.1-3

กระเทียมวิทยา

สพม.33

วงล้อวัดระยะทาง

ม.1 - 3

ชุมชนโนนแดง

สพป.นครราชสีมา เขต 7

รากไม้ประดิษฐ์

ม.1 - 3

บ้านตาโกน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

การจัดทาหนังสือเล่มเล็ก

ม.4-6

นารีนุกูล 2

สพม.29

มาเหนือเมฆ

ม.4-6

โคราชพิทยาคม

สพม.31

โทรศัพท์

email

ที่
ชื่อนักเรียนที่นาเสนอ
ชื่อผลงานที่นาเสนอ
ระดับชั้น
โรงเรียน
สังกัด (สพม./สพป.)
โทรศัพท์
email
19 นางสาวปัทมา วิเศษ
ประดิษฐ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ
ม.4-6
สตึก
สพม.32
นางสาวเบญจพร ปานนิล
น.ส.ดวงกมล ลาดสมสตึก
20 นายธวัชชัย กลางนา
เล่าผ่านเลนส์
ม.4 -6
พนาศึกษา
สพม.29
นายวรนัย บุญไชย
นายนรเศรษฐ์ พรสี่
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
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 รวมทั้งห้อง Convention

