ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
เรื่อง ผลการคัดเลือกสุดยอดผลงาน / วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Of the Best practices)
ในงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ ภาคใต้
--------------------------------------------------------ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ร่วมกับโรงเรียนสตรีทุ่งสง และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวม 36 เขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการจัดงาน
Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 ณ โรงรียน
สตรีทุ่งสง อําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันได้นําเสนอผลการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน (Best Practices) โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดให้คัดเลือกผลงานของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
และแหล่งเรียนรู้ จํานวน 14 ผลงาน และผลงานนักเรียนในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน
20 ผลงาน เพื่อเข้า รั บ เกีย รติบั ตรในงาน 1 ทศวรรษกับ ความก้ าวหน้า โรงเรีย นในฝั น ระหว่ างวันที่ 10-12
กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น ได้พิจารณาคัดเลือกสุดยอดผลงาน / วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Of the Best practices) จากการนําเสนอเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกนําผลงานไปนําเสนอในงาน 1 ทศวรรษ กับความก้าวหน้าโรงเรียนในฝัน ระหว่าง
วันที่ 10-12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี สําหรับรายละเอีย ด
เพิ่มเติม สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2556

แบบประกาศผลการคัดเลือกสุดยอดผลงาน/นวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม (Best of the best Practices)
จากการนาเสนอผลงานทางวิชาการ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภาค รวม 6 จุด
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556
ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ประเภทผลงาน ของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน จานวน 14 ผลงาน
ที่
1

ประเภท
ปฐมวัย

ชื่อผลงานที่นาเสนอ
ผู้นาเสนอ
การฝึกวินัยเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการกลุม่ นางวรรณี แซ่ตั๋น

โรงเรียน
ชุมชนบ้านด่านศาลา

สพม./สพป.
สพป.กระบี่

โทรศัพท์
085-0779429

2

ภาษาไทย

นายไอหยุ

บ้านโต

สพป.ยะลา เขต 3

073-231018

3

คณิตศาสตร์

นายณัฐพนธ์ ส่งแสง

สุราษฎร์ธานี 2

สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)

084 – 6265211

4

วิทยาศาสตร์

นางพรพนา สมัยรัฐ

ทุ่งยาวผดุงศิษย์

สพม.เขต 13 (ตรัง)

084-8980514

5

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การพัฒนาทักษะการพูดโดยจัดประสบการณ์
ผ่านสื่อ ICT
สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
รูปแบบการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการร่วม
สร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตามหลัก ปศพ.โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
โรงเรียนนราสิกขาลัย

นางประไพพรรณ บุญคง

นราสิกขาลัย

สพม.เขต 15 (นราธิวาส)

08-1541-1596

prapaipan2010 @
hotmail.co.th

6

ภาษาอังกฤษ

5 steps to Mastering English
Public Speaking

นางสาวคาดียะห์ อามานะกุล

อนุบาลเบตง(สุภาพ
อนุสรณ์)

สพป.ยะลา เขต 3

081-3880221

kemklad_dj@ho
tmail.com

7

ศิลปะ

ศิลปะเพื่อการอนุรักษ์

นายสมหมาย ทิพย์บุญทอง

บ้านทุ่งหงาว

สพป.ระนอง

087-2690950

8

สุขศึกษาและพลศึกษา

Instrument To Practice Javelin

นายมทูร พูลสวัสดิ์

เมืองนครศรีธรรมราช

สพม.12 (นครศรีธรรมราช)

081-9700772

หมัดชูดชู

email
Saladan_school@
yahoo.
com

khanatip2000@
gmail.com
samairath@gmail.
com

ที่

ประเภท

9

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

10

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

11

กิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพการเรียนการ
สอน
ศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอน(ศูนย์แม่ขา่ ย
จังหวัด)
ผู้บริหารโรงเรียน

12

13

14

ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนในฝัน

ชื่อผลงานที่นาเสนอ
Throwing Skills
(Javelin Pulley)

ผู้นาเสนอ

โรงเรียน

สพม./สพป.

โทรศัพท์

email

นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย

บ้านโพหวาย

สพป.สฏ.1

084-7150787

ann.ask@hotmai
l.com

นางเกษรา เพชรมณี

สุไหงโก-ลก

สพม.15 (นราธิวาส)

083-1915489

Nuketsk@hotmail.com

นายธรรมรัตน์ นุตะธีระ

กําแพงวิทยา

สพท.16 (สตูล)

074-336848

นายวรปรัชญ์ ลาวัณย์วิไลวงศ์

นราสิกขาลัย

สพม.15 (นราธิวาส)

089-4635819

g_waraprat@hot
mail.com

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ นางถนอมทรัพย์ นูนน้อย
โดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส

รัตภูมิวิทยา

สพม.16 (สงขลา)

081-9574853

การพัฒนาการเรียนรู้สาระการงานอาชีพโดย
ใช้โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

สพป.กระบี่

สพม.13 (กระบี่)

087-2776110

Oamthanomsap@hot
mail. com
ykaewsang@gma
il.com

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเรียน
ร่วมด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะมัลติมีเดีย เรื่อง การวาดภาพ
โปรแกรม Paint
กิจกรรมนาฏศิลป์ เพื่อการอนุรักษ์ และ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นนราธิวาสสู่อาเซียน
โมเดลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา

การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

นางจรรยา แก้วเซ่ง

ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

2. ประเภทผลงาน ของ นักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ จานวน 20 ผลงาน ดังนี้
ชื่อนักเรียนทีน่ าเสนอ
ชื่อผลงานที่นาเสนอ
ระดับชั้น
เด็กหญิงปณิสรา ช่วยแท่น
โครงงาน กระดาษทิชชูสร้างสรรค์
ปฐมวัย
เด็กหญิงนลพรรณ สังข์บุญส่ง
งานศิลปะ
เด็กหญิงปิยธิดา วังบัว
เด็กชายนราวิชญ์ ณีอู่ทอง
ผ้าสีบูรณาการ
ปฐมวัย
เด็กชายสุทธิพงษ์ เมฆวิลัย
เด็กชายพุฒิพงษ์ พนัสนาซี
เด็กหญิงชินันพร ศรีจันทร์
Science Show
ป.1 – ป.3
เด็กหญิงวนิดา ชนะกุล
เด็กหญิงจุฑามาศ เพชรคง
เด็กหญิงรุชด้า พ่วงพี
โครงงาน มาตราแม่กนจากซอง
ป.1 – ป.3
เด็กหญิงนาราชา ชนะมณี
ขนม
เด็กหญิงณัฐธิดา เสนรุย
เด็กหญิงเบญญา ปู่อ้น
ตุ๊กตาอาเซียนจากขวดพลาสติก
ป.1 – ป.3
เด็กหญิงอนัณญา ฤทธิเดช
เด็กหญิงอมลณัฐ ชนะ
เด็กหญิงอังสุนิตย์ เกษธํารง
เด็กหญิงมนัสยา อนันตถาวร
เด็กหญิงพรวลัย ใบทอง
โครงงานหมอนพอเพียง
ป.1 – ป.3
เด็กหญิงปภัสรา จินดาอินทร
( Sufficient Pillow )
เด็กหญิงวรกมล อัคคีสุวรรณ
เด็กชายปารีส จีโอวาโนส
เด็กหญิงปุญยาวีร์ กลอยสวาท
ปลูกคุณธรรม นาขยะมาใช้
ป.1 – ป.3
เด็กหญิงพาขวัญ โกษฐเพชร
ประโยชน์
เด็กหญิงญาดา สุวรรณนา
ด.ญ.วาสนา สิงห์แก้ว
“น้อมนาหลักปรัชญา นาภูมิปัญญา ป.4 – ป.6

โรงเรียน
บ้านลําทับ

สพม./สพป.
สพป.กระบี่

โทรศัพท์
082-285-4854

email

อนุบาลท่าแซะ

สพป.ชุมพร เขต 1

087-2795321

บ้านลําทับ

สพป.กระบี่

083-1024590

วัดเกาะถ้ํา

สพป.สงขลา เขต 1

086-9610422

วัดพิชัยยาราม

สพป.ชุมพร เขต 1

081-7877440

chutipagan@hotmail.
com

บ้านลําทับ

สพป.กระบี่

081-081-5710

pinksky2011@hot
mail.co.th

อนุบาลท่าแซะ

สพป.ชุมพร เขต 1

081-5391151

บ้านเขากอบ

สพป.ตรัง เขต 2

manasun1@hotmail.co
m

ที่

9

10

11

12

13

14

15

ชื่อนักเรียนทีน่ าเสนอ
ด.ญ.พรนภัส ผกาแก้ว
ด.ญ.ณัฐชยา จีนปัก
เด็กหญิงบุษกร ธนูศิลป์
เด็กหญิงสลินทิพย์ พรหมขุนทอง
เด็กหญิงชลธิชา อัศจันทร์
เด็กชายซอลาฮูดิน มะเกะ
เด็กชายมูซา สือมุ
เด็กชายอิมรอน มะแซ
เด็กหญิงวนิดา ศรีอินทร์
เด็กหญิงยสิรินทร์ เหมทานนท์
เด็กหญิงศันสนีย์ ชุมขํา
เด็กหญิงพัชรีญา หมุนหวาน
เด็กหญิงเฟื่องลดา ทองดําหยู
เด็กชายสุพัฒน์ สุกดํา
เด็กชายธนภูมิ มาสพันธ์
เด็กหญิงชลิตา หอมเกตุ

ชื่อผลงานที่นาเสนอ
แก้ปัญหาคุณธรรม”

ระดับชั้น

โรงเรียน

สพม./สพป.

ป.4 – ป.6

บ้านดอนไทรงาม

สพป.ชุมพร เขต 1

087-3770913

cool_cool14
@hotmail.com

สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ เรื่อง
ม.1 - ม.3
อุปกรณ์ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
ภายในบ้าน (Test Lamp)
โครงงานเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์
ม.1 - ม.3
สมุนไพร อนุรักษ์วิถีไทย เทิดไท้องค์
ราชันย์

บ้านกะลาพอ

สพป.ปัตตานี เขต 3

084-9980160

n66_m77@hotmail.
com

ป่าพะยอมพิทยาคม

สพม.12(พัทลุง)

089-7362942

bussarin.bum@hotm
ail.com

โครงงานอาชีพจัดสวนสวยด้วย
กระจูด

ม.1 - ม.3

ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

สพม.12
(นครศรีธรรมราช)

088-2319843

tanapoom_2000@
hotmail.com

เด็กชายไกรสร นวลศรี
เด็กชายอุสมาน หมาดจามัง
เด็กชายมัสซี ปะดุกา
เด็กชายอนุวัตร สุเมธ
เด็กชายเดชฤทธิ์ ชิณวงศ์
เด็กหญิงลลิตา คึมยะราช
เด็กหญิงอะทิตยา ทองฟุก
เด็กหญิงวราภรณ์ วงศ์สาแก้ว
เด็กชายณัฐวุฒิ แพทย์ประสม

เครื่องกาจัดยุง อัจฉริยะ

ม.1 - ม.3

บ้านทุ่งนุ้ย“มิตรภาพที่
49”

สพป.สตูล

086-9586366

fiffufan@gmail.co
m

โครงงานหุ่นยนต์ทางานแทนมนุษย์
“เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ

ม.1 - ม.3

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

สพม.เขต 14 (ภูเก็ต)

เมืองพังงา

สพป.พังงา

089-8677971

mpng.2555@hotma
il.com

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องลวดลาย ม.1 - ม.3
GSP มีคุณค่า

โทรศัพท์

email

ที่
16

ชื่อนักเรียนทีน่ าเสนอ
เด็กชายปารีส จีโอวาโนส

17

ด.ญ.ณิชมน ชํานาญเกียรติ
ด.ช.ณัฐกมล ด้วงสุข
ด.ญ. พัณณิตา โพธิสาร
นายรัฐดนัย แก้วพวง

18
19

20

นายกิติชนม์ สามกรม
นายณัฐปคัลภ์ ราชนุ้ย
นายอับดุลอาดิล แม็ง
นางสาววิสุนี ศิลป์เสวตตร์
นางสาวพรธิดา เกตุอาญา
นายนัสรุจน์ อุ่นสกล

ชื่อผลงานที่นาเสนอ
ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้เก่งด้วยวิธี 7
Ms
นาฬิกาอาเซียน (ASEAN Clock)

ระดับชั้น
ม.1 - ม.3

โรงเรียน
สตรียะลา

สพม./สพป.
สพม.15 (ยะลา)

ม.1 - ม.3

สภาราชินี

สพม.13 (ตรัง)

เว็บไซด์เด็กมหาดอทคอม

ม.4 – ม.6

สตรียะลา

สพม.15 (ยะลา)

เครื่องบินเล็กวิทยุบังคับสารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ม.4 – ม.6

เดชะปัตตนยานุกูล

สพม.15 (ปัตตานี)

ปะทิววิทยา

สพม.11 (ฃุมพร)

โครงงานอาชีพมหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์ ม.4 – ม.6
ข้าวเหลืองปะทิว

โทรศัพท์
089-6595921

email
Parisj56@hotmail.co.
th

081-6989345

kasetjaroen@
gmail.com

089-2881686

krunit2@gmail.
com

หมายเหตุ 1. ประเภทผลงาน ของ นักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ลาดับที่ 1-20 ให้ดาเนินการดังนี้
1.1 เตรียมผลงานไปจัดแสดงให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่กําหนดให้ โดยมีพื้นที่ในการจัดวางผลงาน กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร
ณ ห้องมรกตและหยก ในงาน 1 ทศวรรษ กับความก้าวหน้าโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
1.2 เตรียมตัวเพื่อนําเสนองานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในห้อง มรกตและหยก ร่วมทั้งห้อง Convention

ลงนาม..........................................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(นายปรีชา แร่ทอง)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสตรีทุ่งสง

ลงนาม

ผู้ประกาศผล

หมายเหตุ 1. ประเภทผลงาน ของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน จานวน 14 ผลงาน ให้ดาเนินการดังนี้
1.1 เตรียมผลงานไปจัดแสดงให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่กําหนดให้ 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 เตรียมตัวเพื่อนําเสนองานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในห้องไพลิน ร่วมทั้งห้อง Convention

ผลการคัดเลือกสุดยอดผลงาน / นวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Best Of the Best Practices) จากการนําเสนอ Best Practices
ในงาน LAB SCHOOL SYMPOSIUM 2013 4 ภูมิภาค 6 จุด (ภาคใต้)
ระหว่างวันที่ 14- 16 สิงหาคม 2556

รายชื่อโรงเรียนทีค่ ัดเลือกให้ไปนําเสนอต้นแบบโรงเรียนในฝันและนิทรรศการ
ที่
1
2

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งาน จากการนําเสนอผลงานทางวิชาการ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภาค รวม 6 จุด ภาค ใต้ จํานวน 2 โรงเรียน
โรงเรียน
สพม./สพป.
ลักษณะงาน
ผู้ประสาน
โทรศัพท์
อนุบาลระแงะ
สพป.นราธิวาส เขต 3
ส่งเสริมอาชีพ วัฒนธรรม
นายนิพัฒน์ มณี
073-672180
นาบอน
สพม.12
ส่งเสริมศิลป์ สร้างสรรค์
นายวัฒนา ลาชโรจน์
081-3676423

หมายเหตุ 1. ให้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกนําผลงานและนิทรรศการไปจัดวางในบูธ จํานวนโรงเรียนละ 1 บูธ
โดยบูธมีขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร เท่านั้น
2. ให้แต่ละโรงเรียนมีผู้รับผิดชอบจํานวน 5 คน
3. งบประมาณค่าใช้จ่าย สพฐ.จะโอนให้ตามความเหมาะสม

