เอกสารแนบท้ายการประกาศผลการคัดเลือกสุดยอดผลงาน/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best of Best practices)
ในงาน Lab School Symposium ๒๐๑๓ ระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมริมปาว และโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๑. ประเภทโรงเรียน
๑. โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
๒. โรงเรียนบ้านนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิประชานุเคราะห์” สพม. เขต ๒๒
๒. ประเภทผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ จานวน ๑๔ ผลงาน ดังนี้
ที่
ประเภท
ชื่อผลงานที่นาเสนอ
ผู้นาเสนอ
โรงเรียน
สพป./สพม. เขต
More Than Art มาสนุกกับการปัน้ กันเถอะ
๑ ครูปฐมวัย
นางรัตดาวัน จันทศรี
อนุบาลสว่างแดนดิน สพป.สกลนคร เขต ๒
๒ ครูภาษาไทย
การพัฒนาการอ่าน/คิด/เขียน โดยใช้
นางสกุลรัตน์ นามน้อย
บ้านนาก้านเหลือง สพป.ขอนแก่น เขต ๕
RAWP Model
๓ ครูคณิตศาสตร์
พัฒนาเกมคณิตประกอบการฝึกทักษะ
นายเสาร์ รัตนเพชร
ชื่นชมวิทยาคาร
สพม. เขต เขต ๒๖
๔ ครูวิทยาศาสตร์
การใช้ Claymation เป็นเครื่องมือ
นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
หนองนาคาวิทยาคม สพม. เขต เขต ๒๕
การเรียนรู้ (Using Claymation as
Constructionist Mindtool)
๕ ครูสังคมศึกษาฯ
การพัฒนายุววิจัย รักษ์ไทย รักถิ่น โดยใช้ นางสุภาภรณ์ ภูดินทราย มัธยมวาริชภูมิ
สพม. เขต ๒๓
CoMIC Model
๖ ครูศิลปะ
ART FOR ALL “ศิลปะเพื่อทุกคน”
นายสถิตย์ ศรีโลห้อ
วังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต ๒๐
๗ ครูสุขศึกษาและพละศึกษา โครงการเพื่อความเป็นเลิศกีฬา
นายกฤช สาขามุละ
หนองหานวิทยา
สพม. เขต ๒๐
บาสเกตบอลหญิง

โทรศัพท์/ E - mail

ที่
๘

ประเภท

ผู้นาเสนอ

โรงเรียน

สพป./สพม. เขต

เอกสารประกอบการทาพานบายศรีสู่ขวัญ นายปริญญา ศรีสมัย

บ้านโนนป่าฝาง

สพป.เลย เขต ๒

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้การสอน
แบบ ๔ MAT

นายธีรพล เบญจจินดา

อนุบาลหนองหาน
วิทยายน

สพป.อุดรธานี เขต ๓

๑๐ ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การพัฒนานักเรียนกิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ตาม
แนวคิดทฤษฎี Constructionism โดยใช้
หลักธรรมอิทธิบาทสี่ และกระบวนการ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิด แก้ปัญหาทักษะในการ
ปฏิบัติงานและสร้างเจตคติที่ดีในการทางาน

นายคมกริช ศรีชัย

หนองสูงสามัคคี
วิทยา

สพม. เขต ๒๒

๑๑ แหล่งเรียนรู้
๑๒ ศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอน
๑๓ ผู้บริหารโรงเรียน

สหกรณ์โรงเรียนแหล่งเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
การอบรมพัฒนาบุคลากรเทคนิคพอเพียง
แบบพอเพียง
การบริหารแบบเชื่อมโยงชั้นเรียน
Classroom connectivity
Management (CCM)

นางภณิตา จันทรากุลนนท์
นางกาญจนา เรืองฤทธิ์กูล

เมืองกาฬสินธุ์

สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพม. เขต ๒๔

นางอุไรวรรณ ภูชาดา

ชุมชนบ้านชนบท

สพป.ขอนแก่น เขต ๒

๑๔ ศึกษานิเทศก์

ระบบการพัฒนาโรงเรียนสูต่ ้นแบบโรงเรียนในฝัน ดร.สัมภาษณ์ คาผุย
ด้วยการพัฒนาคณะกรรมการการนิเทศภายใน
โรงเรียนโดยใช้เทคนิค C & M-S (Coaching &
Mentoring Supervision) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

๙

ครูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ครูภาษาต่างประเทศ

ชื่อผลงานที่นาเสนอ

สพม. เขต ๒๖

โทรศัพท์/ E - mail

๓. ประเภทผลงานนักเรียน จานวน ๒๐ ผลงาน ดังนี้
ที่
๑

ประเภท
ชื่อผลงานที่นาเสนอ
โครงงานระดับ
ปฐมวัย
น้าดอกอัญชัน

ผู้นาเสนอ

๒

ปฐมวัย

ตุ๊กตาเมล็ดลูกตาลแห้ง

๓

ปฐมวัย

การสร้างภาพ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ระดับปฐมวัย

๔

ปฐมวัย

๕

ป. ๑ - ๓

๖

ป. ๑ - ๓

๗

ป. ๑ - ๓

ด.ญ.วาเนสซ่า อุ้ยปัดชาวงศ์ เด็ก
ระดับปฐมวัย “เด็กปฐมวัยพูดชัดเจน
เป็นจุดเด่นของการเล่านิทาน”
จิตอาสา สุขาน่าใช้
ด.ญ.พชรภา ธงชัย
ด.ญ.ระริญ แสงฉายา
ด.ญ.นันทพร คาแก้ว
แต่งเพลงคุณธรรม นาความรู้สู่การ ด.ญ.รุจิรา สุจริตจิตร
สร้างเสริมความดี
ด.ญ.ปวีณ์สุดา พลบุตร
ด.ช.ภูเบศวร์ ละวาดชู
เครื่องพ่นยาหอบหืดอย่างง่าย
ด.ช.ศิรศักดิ์ เจ๊กรักษ์

เด็กหญิงศุภาศิริ ไชยโย
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุนทอง
เด็กหญิงกัลญารักษ์ อาจโยธา
เด็กหญิงพรลภัส บุญตวง
เด็กหญิงนันทวัน ทาแน่น
เด็กชายฐานตระกูล เทศนาเรียง
เด็กหญิงกัญญาภัทร เตือนสันเทียะ
เด็กหญิงณิชาภัทร พรมวัง
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทายะ
เด็กหญิงวาเนสซ่า อุ้ยปัดชาวงค์

โรงเรียน

สพป./สพม. เขต

ชุมชนบ้านชนบท

สพป.ขอนแก่น เขต ๒

กุดลิงวิทยาคม

สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

อนุบาลวานรนิวาส
(ราษฎร์บารุง)

สพป.สกลนคร เขต ๓

บ้านสงเปลือยดงสามสิบ

สพป.อุดรธานี เขต ๒

อนุบาลวานรนิวาสราษฎร์ สพป.สกลนคร เขต ๓
บารุง
บ้านพังโคน (จาปาสามัคคี สพป.สกลนคร เขต ๒
วิทยา)
บ้านกล้วยวิทยา

สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑

โทรศัพท์/ E - mail

ที่

๘

ประเภท
โครงงานระดับ

ป. ๑ - ๓

๙

ป. ๔ – ๖

๑๐

ป. ๔ – ๖

๑๑

ป. ๔ – ๖

๑๒

ป. ๔ – ๖

๑๓ ม.. ๑ - ๓

ชื่อผลงานที่นาเสนอ

ผู้นาเสนอ

ด.ญ.วราภรณ์ โบราณมูล
ด.ญ.วิดาภา เจิมแสน
เจลมหัศจรรย์
ด.ช.พุฒิพร ศรีสุวงค์
ด.ญ.ปนัดดา สมนึก
ด.ญ.สุพรรณี ล้าเลิศ
The Great Paintings A Creative เด็กหญิงจิราพร ทองโยค
Project
เด็กหญิงสุพรรณี คาอ้น
เด็กหญิงทศพร แทบทาม
นักประดิษฐ์น้อย : ผลงานที่เกิดจาก ด.ช.ศุภกฤต พุทธชาด
การเรียนรู้ของนักเรียน
ด.ช.ธนภัทร สวัสดิ์ถาวร
ด.ญ.สุขิตา ภูชะธง
มหัศจรรย์ครีมสมุนไพรบารุงผิว
ด.ญ.พิชชาพร ไชยหาวงศ์
ด.ญ.สุธัญญา สามาลย์
ด.ญ.ณัฏฐ์นรี สายเสมา
หนังสือเล่มเล็ก และ E - Book
ด.ญ.สุทธิดา ราชมี
นิทานคุณธรรมนาชีวิต :
ด.ญ.สิริทรัพย์ เงินไธสง
นวัตกรรมผลงานนักเรียน
ด.ญ.ศศิประภา วรวงศ์
ด.ญ.สุภิญญา สมบัติหา
ทาหนังสารคดีตามโมเดลการวิจัย
น.ส.สุภาภรณ์ ศรีสาราญ
และการทาภาพยนตร์น่าสนใจมีหลัก น.ส.ขวัญใจ ลับมะณี
วิชาเป็นชิ้นงานของนักเรียนจริง
ด.ช.สุริยา วารีย์

โรงเรียน

สพป./สพม. เขต

เมืองใหม่

สพป.มุกดาหาร

ชุมชนบ้านซา

สพป.บึงกาฬ

บ้านพังโคน

สพป.บึงกาฬ

อนุบาลศรีธาตุ

สพป.สกลนคร เขต ๒

บ้านภูเหล็ก

สพป.อุดรธานี เขต๒

มัธยมวาริชภูมิ

สพม. เขต ๒๓

โทรศัพท์/ E - mail

ที่

ประเภท
ชื่อผลงานที่นาเสนอ
โครงงานระดับ
๑๔ ม.. ๑ - ๓
รากลึก

๑๕ ม.. ๑ - ๓

๑๖ ม.. ๑ - ๓

๑๗ ม. ๔ – ๖

๑๘ ม. ๔ – ๖

๑๙ ม. ๔ – ๖

๒๐ ม. ๔ – ๖

ผู้นาเสนอ

น.ส.วชิรญาณ์ เพียรภายลุน
น.ส.ชุติมา วรสาร
นายโอฬาร สุลานาจ
เมล็ดมหัศจรรย์สร้างสรรค์อาชีพ
ด.ญ.ธิราทิพย์ เศวตวงษ์
ด.ญ.วิลาสิณี พาวังหิน
ด.ญ.ศศิภา ชูชื่น
สุดยอดผีตาโขนไทย ก้าวไกลสู่สากล ด.ช.บุญทวี อรรคสูรย์
ด.ญ.เพ็ญนภา แวงวรรณ
ด.ญ.อารยา เครือหงส์
ภายนต์สร้างสรรค์สังคม
น.ส.ประทุมทอง วิไลย์
น.ส.ทรรศน์มน กันยาศัย
น.ส.วรรณิสา ปิ่นใจ
การศึกษาความสูง
น.ส.เกษทิพย์ จันนาเลา
น.ส.วรินทิพย์ รัตรนามว
น.ส.อัญธวี ภารสาเร็จ
คณิตสร้างสรรค์งานหัตถกรรม
น.ส.ศรณีย์ มติกรกุล
น.ส.มลินี ปฏิทันโต
นายกฤษณะ เสมาคง
โคลนสร้างอาชีพ
นายภานุมาศ ภูมิลา
นายสุธาวัชร์ ปานเงิน
น.ส.ปาริชาติ นันทะราช

โรงเรียน

สพป./สพม. เขต

บ้านนาคูพัฒนา “กรป.
กลางอุปถัมภ์”

สพม. เขต ๒๔

บ้านโนนสมบูรณ์

สพป.อุดรธานี เขต ๑

ศรีสองรักษ์วิทยา

สพม. เขต ๑๙

เจริญศิลป์ศึกษา

สพม. เขต ๒๓

ดอนจานวิทยาคม

สพม. เขต ๒๔

พยัฆภูมิพิสัย

สพม. เขต ๒๖

หนองสูงสามัคคีวิทยา

สพม. เขต ๒๒

โทรศัพท์/ E - mail

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
2. ประเภทผลงาน ของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน รายการที่ 1-14 จานวน 14 ผลงาน ให้ดาเนินการดังนี้
2.1 เตรียมผลงานไปจัดแสดงให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่กาหนดให้ โดยมีพื้นที่ในการจัดวางผลงาน 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 นักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ลาดับที่ 1-20 ให้ดาเนินการดังนี้
3.1 เตรียมผลงานไปจัดแสดงให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่กาหนดให้ โดยมีพื้นที่ในการจัดวางผลงาน กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร ณ ห้องมรกต
และหยก ในงาน 1 ทศวรรษกับ ความก้าวหน้า โรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน พัทยา
จังหวัดชลบุรี
3.2 เตรียมตัวเพื่อนาเสนองานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในห้อง มรกตและหยก ร่วมทั้งห้อง Convention

