รายชื่อครู ผูบริหารและศึกษานิเทศก นําเสนอผลงาน/นวัตกรรมที่เปนเลิศ (Best Practices)
งานสัมมนาวิชาการงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ ภาคกลาง
--------------------------------------------วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556
หองนิมมานนรดี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
11.00-12.00 น. 1. นายไพโรจน ตันวาพิทักษ Situations to real life(ฝกทักษะการสื่อสารดวยสถานการณจําลอง
สูชีวิตจริง) โรงเรียนวัดดานชาง สพป.สพ.3
2. นางสาววชิรา บุญเกื้อ
การเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โรงเรียนชุมชน
บานหนองฝาย สพป.สพ.3
3. นางยุวดี วงษนอย
วัฒนธรรมวิจัย (QPAR) สรางนิสัยใฝรู ใฝเรียน โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี สพม.9
4. นางเบญจา มะกล่ําทอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการคิด
วิเคราะหแบบ 5w1h โรงเรียนอนุบาลบานหมอฯ สพป.สระบุรี เขต1
5. นางสาวธชวรรณ สุทธาร การพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝก โรงเรียน
พระตําหนักสวนกุหลาบ จ. นครปฐม
6. นางสาวชวลิตา แสนสุข One Dialogue A Week โรงเรียนวัดมะเกลือ
13.00-16.40 น. 7. นางสาวเขมิกา ยินขุนทด แบบฝกเสริมทักษะการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาล
วังมวง จ.สระบุรี
8. นางสาวรัชนีภรณ ศรีหวัง การพัฒนาทักษะการอานและการเขียน โรงเรียนชุมชนวัดไทรมา
จ.นนทบุรี
9. นางสัญญารักษ ละมายสกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการฟงฯ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมณ
จ.สมุทรสาคร
10. นางอุษณี เมฆวิลัย
อิเล็กทรอนิกส ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1
โรงเรียนแกงกระจานวิทยา จ.เพชรบุรี สพม.10
11. นางสาวญาณาทิพย
การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบานลาดวิทยา จ.เพชรบุรี สพม.10
12.นางพัชรินทร แคลวปรปกษ สรางเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการ
แสดงละครสั้น โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ สพม.10
13.นางอรวรรณ สงนุย
การเลานิทานประกอบทาทาง โรงเรียนบานสะพานหิน จ.ชัยนาท
14.นางอุทุมพร เลิศปรีชา
การจัดการเรียนการสอนโดยใชทักษะกระบวนการคิดบูรณาการ
หลักสูตรทองถิ่น โรงเรียนหันคาราษฎรรังสฤษฏ จ.ชัยนาท สพม.5
-----------------------------------------------------หองนิมมานนรดี 2 กลุม สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11.00-12.00 น. 1. นายธิตินนท เล็กถิน
แบบฝกการอาน เขียนอักษรโบราณ โรงเรียนวัดชองลม จ.สุพรรณบุรี
2. นายนิคม วงษสุวรรณ
การสงเสริมคุณธรรมในครอบครัว โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ จ.กาญจนบุรี
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3. นายพสุธันย จูทัย

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องธงชาติประเทศอาเชียน
โดยใชชุดแบบฝก โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
4. นางวัทนีย เจริญศรี
สงเสริมความรูสูอัจฉริยะพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนบานปากขาวสาร(บริษัทขาวไทยจํากัดสงเคราะห 2)
จ.สระบุรี
13.00-16.30 น. 5. นางสาวจําป เฟองวงศ
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลวังมวง
จ.สระบุรี
6. นายพัชรวัฒน ภิญญวัฒนพงษ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธแบบยั่งยืน โรงเรียนวัดพระขาว
จ.พระนครศรีอยุธยา
7. นายธนิต ทองหลอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
จ.นนทบุรี
8. นายวรากุล หงสเทียบ
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการประกันภัยในสถานศึกษา
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี สพม.8
9. นางสาวลัดดาวัลย ปานสมุทร กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย จ.สมุทรสาคร
10. นางนงลักษณ อุทัยธรรม
เรียนรูพระพุทธศาสนาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โรงเรียนหนองพลับวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ
11. นางสาวอวัตถา คาซุง
การใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม จ.ปทุมธานี
12. นางรัตนสุดา เมฆพัฒน
ภูมิปญญาทองถิ่น ประเพณีทําขวัญขาว โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
จ.ปทุมธานี
------------------------------------------------------หองนิมมานนรดี 3 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
11.00-12.00 น. 1. นางภูชิสา ธนเกษพิศาล การฝกปฏิบัติงานศิลปะแบบสามผสาน (ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป)
โรงเรียนวัดเดิมบาง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
2. นายอุดร ศรีสุข
ปติมากรรมปนชัน โรงเรียนชุมชนบานหลุมรัง จังหวัดกาญจนบุรี
3. นางวาสนา ศรีคําอาย
พัฒนาทักษะทางศิลปะดวยกระบวนการ PBL โรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
4. นายณรงค สารทอง
การสรางสรรคภาพทิวทัศนดวยซังขาวโพดแหง โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต
จังหวัดสระบุรี
13.00-16.30 น. 5. นางสาววีรยา จูกระจาง อนุรักษดนตรีไทยดวยหนังสือเลมเล็ก โรงเรียนอนุบาลวังมวง
จังหวัดสระบุรี
6. นายณรงค ชุมโชคดี

สูความสําเร็จของวงดนตรีลูกทุงโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห)
โรงเรียนวัดพระขาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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7. นายจีรพันธุ ดวงษา

แบบฝกประกอบการอานโนตไทย โรงเรียนวัดใหมผดุงเขต
จังหวัดนนทบุรี
8. นายสุเทพ แตงขํา
เรือนไทยจําลอง โรงเรียนวัดหัวโพ สพป.ราชบุรี เขต 1
9. นายประเสริฐ เทียนทองคํา เปเปอร ART กระดาษทําเงิน โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎรบํารุง)
สพป.สมุทรสาคร
10. นายสมประสงค แสงแกว การจัดการเรียนรู “กิจกรรมดนตรีสัมพันธ สรางสรรคคนดี” โรงเรียน
วัดธรรมจริยาภิรมย จ. สมุทรสาคร
11. นายธวัฒน ศรีคลหนู
กระบวนการทํางานของนักเรียนฯ โรงเรียนหนองหญาปองวิทยา
สพม.10
12. นางสุภาพร เกิดพุม
สานศิลปถิ่นจันทนหอม โรงเรียนกุยบุรีวิทยา สพม.10
-------------------------------------------------------------------

หองนิมมานนรดี 4 กิจกรรมสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน หองสมุด/แหลงเรียนรู
11.00-12.00 น. 1. นายอานันท พุทธจํา
การพัฒนาแหลงเรียนรูสูอาเซียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. นางเครือวัลย เย็นเกตุ
ปฏิบัติการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการหองสมุด โรงเรียนวัดชองลม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
3. นายชัยศักดิ์ ภูมูล
เครือขายแหลงเรียนรูรูปแบบอุดมสิทธิ (UDOMSIT Learning
Network Model) โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
4. นางรัชฎาภรณ จันดาเบา กิจกรรมสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนหองสมุด โรงเรียนวัดโนนสภาราม
(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ) จังหวัดสระบุรี
13.00-16.30 น. 5. นางไฉไล หมื่นมี
การบมเพาะการเลี้ยงโคนม เยาวชนยุคใหม โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
จังหวัดสระบุรี
6. นายสถิต จันทรนอย
เทคโนโลยีสรางสรรคบูรณาการกิจกรรมรักการอาน โรงเรียนทายหาด
สพป.สมุทรสาคร
7. นางพัลลภา โตตอบ
หองสมุดมีชีวิต : หองสมุดโรงเรียนปากทอพิทยาคม โรงเรียนปากทอ
พิทยาคม จังหวัดราชบุรี
8.นางกัลยา วัลลิภากร
หองสมุด 3 ดีมีชีวิต โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบํารุง)
สพป.สมุทสาคร
9. นางภัทรนันท จอกสมุทร รูปแบบและผลการพัฒนาหองสมุทรฯ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย
จังหวัดสมุทรสาคร สพม.10
10. นางอาภรณ สบายใจ

หองสมุดสูการพัฒนาผูเรียน โรงเรียนอาวนอยวิทยาคม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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11. นายธนบดีพัฒน ดํานิล

การพัฒนานักเรียนโรงเรียนในฝนดวยคุณธรรมสู ดี เกง มีความสุข
โรงเรียนบานวังคอไหฯ สพป.ชัยนาท
------------------------------------------------------------หองดุสิตา 1 ครูปฐมวัย
11.00-12.00 น. 1. นางสาวสาวิตรี แหนผัน การพัฒนาเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมวิถีไทย โรงเรียนวัดดานชาง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
2. นางสาวอโนชา ทนกลา
ทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรค โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
3. นางจันทรสุดา ฉัตรบุบผา การพัฒนาทักษาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร สําหรับเด็กปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลบานหมอ(พัฒนราษฎร) จังหวัดสระบุรี
4. นางณัฐชา ศิรินนท
การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงงาน (PBL) โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry) ของเด็กปฐมวัย
"เรื่อง มีอะไรอยูในสี” โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
13.00-16.30 น. 5. นางสาวดนยา อาบวารี
ผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยที่มีตอความรู
รูปเลขาคณิต สามมิติ ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดภาชี
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
6. นางมยุรี พิณทอง
มหัสจรรย..ของเหลือใช โรงเรียนชุมชนวัดไทรมา สพป.นนทบุรี เขต 1
7. นางวัชรินทร จุฑาพันธสวัสดิ์ การใชวรรณกรรมพื้นบานเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบานแหลม สพป.เพชรบุรี เขต 1
8. นางบังอร ชูทิพย
แอโรบิกเพื่อรางกายแข็งแรง โรงเรียนบานวังน้ําเขียว
สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1
9. นางณณัท ไทยประคอง การพัฒนาความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย โดยใชหนังสือ
นิทานภาพประกอบการจัดประสบการณ ชุด คําคลองจอง
โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป.ปทุมธานี เขต 2
10. นางวันเพ็ญ จิวแกว
การพัฒนาทักษะดานสติปญญา คุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย
โดยการเลานิทานประกอบสื่อ โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
สพป.ปทุมธานี เขต2
----------------------------------------------------------------------------หองดุสิตา 2 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
11.00-12.00 น 1. นางเจริญ ออนกล่ําผล
การอนุรักษสืบสานศิลปะการตอสูแมไมมวยไทยและกระบี่กระบอง
โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
2. นางสาวฉวีวรรณ เอียมพญา การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาบนฐาน
วัฒนธรรม ไทย กะเหรี่ยง รามัญ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
3. นางประทุม บุญมาเกิด
พี่ NPD อาสาพานองลางมือ โรงเรียนบานหนองประดู
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4. นางธันยดา คงกําเนิด

โรงเรียน ชุมชน ครอบครัว รวมลอมรั้วปองกันยาเสพติด
โรงเรียนบานปากขาวสาร(บริษัทขาวไทยจํากัดสงเคราะห 2)
13.00-16.30 น. 5. นางจิรายุ ลิ่วศิริพงษเจริญ บานฮอกกี้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. 4
6. นางชูศรี ชัยทวีศักดิ์
ภูมิคุมกันทางเพศตามหลักพุทธศาสนา โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย
สพม.10
7. นางพรรณี ครุฑเสม
บทเรียนโปรแกรมการตูน เรื่องเพศศึกษา โรงเรียนสามรอยยอด
วิทยาคม สพม.10
8. นางสาวปุณรดา รอดแกว การสรางสิ่งแวดลอมทางการเรียนบนเครือขายตามแนว
คอนสตรัคติวิสตเพื่อสงเสริมกระบวนการแกปญหาเรื่องคุณแมวัยใส
โรงเรียนบานสะพานหิน สพป.ชัยนาท
9. นายพจนา สุจริตวิบูลย
การพัฒนาทีมบาสเกตบอลหญิงสูความเปนเลิศ โรงเรียนสตรีอางทอง
จังหวัดอางทอง สพม.5
10. นายบุญมา มวงพูล
โครงการสงเสริมกีฬาตะกรอดาวรุงมุงสูอาเซียน โรงเรียนหันคาราษฎ
รังสฤษดิ์ จังหวัดชัยนาท สพม.5
--------------------------------------------------หองดุสิตา 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
11.00-12.00 น. 1. นางศิรินันท หิรัญยะวะสิต การจัดการเรียนรู สหกรณนักเรียนตามวิถีพอเพียง โรงเรียนวัดชองลม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
2. นางอมรพรรณ ใจดี
ตลาดนัดมือสองสูความพอเพียง โรงเรียนบานหนองปลาไหล
จังหวัดกาญจนบุรี
3. นายประทีป หวานชิต
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนไทยโยคมณีกาญจน
จังหวัดกาญจนบุรี
4. นายจริยันต สุวรรณประเวก สภานักเรียนรวมพัฒนา โนนสภารามรุงเรื่อง โรงเรียนบานมณีโชติสามัคคี
จังหวัดสระบุรี
13.00-16.30 น. 5. นายวิษณุ รัตนตยานุสรณ สภานักเรียนรวมพัฒนา โนนสภารามรุงเรือง โรงเรียนวัดโนนสภาราม
(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ) จังหวัดสระบุรี
6. นางบุญชู ยศสุพรหม
การปลูกฝงและสรางจิตสํานึกโดยใชกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนวัดใหมผดุงเขต จังหวัดนนทบุรี
7. นางปราณี นันทบุตร
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา
สพม.8
8. นางวิมล บุตรศรีดวง
การพัฒนาบริการแนะแนวออนไลฯ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย
จังหวัดสมุทรสาคร สพม.10
9. นางสาวจรรยงค บุญชัน การสรางวินัยโดยใชกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบางสะพานวิทยา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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10. นายภราดร นันทารัมภ

กิจกรรมกลุมยุวเกษตรกรฯ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ)
สพป.อางทอง

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556
หองนิมมานนรดี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ (ตอ)
09.00-12.00 น 1. นางเคลือวิล กลับดี
การสอนภาษาอังกฤษดวยการแสดงละครสั้น โรงเรียนวัดตุมหู
จ.สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี
2. นางนิภา คําเพชร
Connecting Classroom โรงเรียนปยะบุตร จ.ลพบุรี สพม.5
3. นางสาวสาวิตรี ประทุมศรี VOCAB พาเพลิน โรงเรียนบานหวย จ.ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2
4. นางสาวธชวรรณ สุทธาร การพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝก
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ จังหวัดนครปฐม
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
13.00-16.30 น. 1. นางเกศราภรณ รัตนวิเชียร สื่อการสอนอาน-เขียนแบบ BBL ชั้น ป.1 โรงเรียนวัดชองลม
จ.สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
2. นางสาวสุรีรัตน พวงศิริ
นวัตกรรมเบญจภาษา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จ.กาญจนบุรี
3. นางกุหลาบ จีบดํา
การใชแบบฝกพัฒนาการอานสะกดคํา โรงเรียนอนุบาลบานหมอฯ
จ.สระบุรี
4. นางสาววรางคณา คุณรักษ แบบฝกคําประพันธสรรสรางนักกลอน โรงเรียนบานมณีโชติสามัคคี
จ.สระบุรี
5. นางสาวมานิต มะกรูดทอง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชกิจกรรมแผนผังความคิด โรงเรียน
วัดใหมผดุงเขต จ. นนทบุรี
6. นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ การพัฒนาสมรรถนะการอานสําหรับเด็กบกพรองทางการเรียนรู
และมีความตองการพิเศษ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
7. นางวารี แพทยประสิทธิ์ หนังสือสงเสริมการอาน โรงเรียนอนุบาลโพธาราม จ.ราชบุรี สพป.
ราชบุรี เขต 2
8. นางสมศรี หนูตะพง
การพัฒนาทักษะการเขียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานการเขียน
โรงเรียนวัดนางสาวฯ จ.สมุทรสาคร
9.นางสาวรุจิเรข เฟองบางหลวง การพัฒนาทักษะการอาน คิดวิเคราะห โรงเรียนวัดธรรมจริยา
ภิรมย จ.สมุทรสาคร
10.นางบรรจง เนียมมูล
การพัฒนาการอานนิทานพื้นบาน โรงเรียนทายางวิทยา จ.เพชรบุรี
11.นางราตรี พูลสวน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส โรงเรียนแกงกระจานวิทยา จ.เพชรบุรี สพม.10
12.นางกรวรรณ คลองยุทธ การใชบทเรียนการตูนชุดลักษณะคําไทย โรงเรียนบางสะพานวิทยา
จ.ประจวบคีรีขันธ สพม.10
13.นางอุไร รุงเรือง
เที่ยงวันหรรษาหองสมุดมีชีวิต โรงเรียนบานวังน้ําเขียว จ.ประจวบคีรีขันธ
สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 2

7

14.นางสาวดอกลักษ วรยศ

การพัฒนาทักษะการอาน การคิดวิเคราะหดวยกิจกรรมการทํา
หนังสือนิทานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
สพป.ปทุมธานี เขต 2
15. นางสุรินทร ชีชาง
หนังสืออานเพิ่เติมและแบบฝกเสริมทักษะ ชุดหลักการใชภาษาไทย
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ จ.นครปฐม
หองนิมมานนรดี 2 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตอ)
09.00-12.00 น. 1. นางสาวชนาธิป เทียนวรรณ พัฒนาการใช ICT ในกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระสังคมศึกษา
เพื่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนบานสะพานหิน จ.ชัยนาท สพป.ชัยนาท
2. นางสุกัญญา มีมุข
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เอกลักษณของชาติไทย โรงเรียนบาน
หนองขุนมิตรภาพ 136 จ.ชัยนาท สพป.ชัยนาท
3. นางพลอยพิมล เพ็ชรยะมาตร โครงการคุณธรรมนําชีวิต โรงเรียนนิคมลํานารายณ สพป.ลพบุรี
เขต 2
4. นางสาวสายบัว กลวยดี กระบวนการ “พัฒนาการเรียนดวยวิสัยทัศน โรงเรียนและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบานหวยใหญ สพป.ลพบุรี เขต 2
5. นางสายทอง อินทรมณี
เด็กดีมีมารยาท โรงเรียนวัดมะเกลือ จังหวัดนครปฐม
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นางนงลักษณ สาลีผลิน ฟนขาวดวยสมุนไพร โรงเรียนวัดชองลม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
2. นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร หุนยนตชวยสอน โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ จังหวัดกาญจนบุรี
3. นางมนัสนันท เอี่ยมพงษไพฑูรย รัชดามณี “Black Spinel” โรงเรียนบอพลอยรัชดาภิเษก
จังหวัดกาญจนบุรี
4. นางสาวนุชนาถ ผานอย การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอรโดยใชหนังสือเลมเล็ก
โรงเรียนอนุบาลวังมวง จังหวัดสระบุรี
5. นางกฤษณาภรณ เกษตรไพศาล อาหารคาวจานเดียว(ประเภทเสน) และอาหารหวาน(ขนมไทย)
โรงเรียนวัดหวยบง(บริษัทขาวไทยจํากัดสงเคราะห 3) จังหวัดสระบุรี
6. นางสุธีรา อรรถโสภา
เครื่องหอมดับกลิ่น การบูรหอม โรงเรียนวัดพระขาว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. นางชนาณัฐ ยุวจิตติ
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา โรงเรียนชุมชนวัดไทรมา
จังหวัดนนทบุรี
8. นายนริศ พันธแดง
โครงการเรียนรูเทคโนโลยีพัฒนาสูประชาคมอาเซียน
โรงเรียนอนุบาลโพ จังหวัดราชบุรี
9. นางประภานิช บุญนาค น้ําฝรั่งสันติเฟรช โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา จังหวัดราชบุรี
10. นายทินกร แจมเจ็ดริ้ว การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก และการใชโปรแกรม
นําเสนอ (Presentation)
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11. นางสาวกมลทิพย ขาวมัน โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนฯ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย
จังหวัดสมุทรสาคร สพม.10
12. นายกําพล อิ่มสุทธิ
การเพาะเห็ดในโอง โรงเรียนสกลวิสุทธิ จังหวัดสมุทรสาคร สพม.10
13. นางรัชดาพรรณ วัชพัฒน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี สพม.10
14. นางแพรวพรรณ ชุมชื่น โครงงานอาชีพชุดผลิตภัณฑสมุนไพรชีวิตปลอดภัย สังคมพอเพียง
โรงเรียนธงชัยวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ สพม.10
15. นางสาวยุพาภรณ โพธิ์ออน งานประดิษฐชวยโลกรอนดวยวิธีพอเพียง โรงเรียนวัดไรขิง จ.นครปฐม
--------------------------------------------หองนิมมานนรดี 3 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ(ตอ)
09.00-12.00 น. 1. นางสาวสิริกร รุสิตานนท วาดดวยเสน เลนกับดินน้ํามันแทนสี โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม
จังหวัดปทุมธานี
2. นายนิรันดร ปาลศิริ
พัฒนาการสอนดนตรีดวย APP(Application software)
โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) สพป.อางทอง
3. นางสาวศุภรัตน มวงทอง ระบําพรายพรรณผาไทยพวน โรงเรียนปยะบุตร สพม.5
4. นางวีรยา คําแหง
การพัฒนาทักษะบูรณาการสรางสรรคผลงานศิลปะ
โรงเรียนอนุบาลทาหลวง สพป.ลพบุรี เขต 2
5. นางรุงลาวัลย ดวงสรอยทอง แบบฝกทักษะการวาดภาพการตูน โรงเรียนวัดมะเกลือ
จังหวัดนครปฐม
6. นางสุนันทา วันทวงศ
พัฒนาการศึกษาสูประชาคมอาเซียน โดยเทคนิคใบโพธิ์ 5 ใบ
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ จังหวัดนครปฐม
ผูบริหารโรงเรียน
13.00-16.30 น. 1. นายประสงค พวงวรินทร เธอคือคนแรกเสมอ โรงเรียนวัดทุงคอก จ.สุพรรณบุรี สพป.สพ 2
2. นายอรรถสิทธิ์ อินทรพิบูลย การบรรพชาแกปญหาทะเลาะวิวาท โรงเรียนไทรโยคใหญ
จ.กาญจนบุรี
3. นายมณเทียร ภูศรีพันธ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ยั่งยืน Cog of
Quality Model โรงเรียนชุมชนบานหนองฝาย จ.กาญจนบุรี
4. นางพัชรี จิรจีรังชัย
I care u พนมทวนชนูปถัมภ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ
จ.กาญจนบุรี
5. นายอิทธิรงค ปานะถึก
การพัฒนานักเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมสูความเปนเลิศ
โรงเรียนวัดโนนสภารามฯ จ.สระบุรี
6. นายธนิต มูลสภา
การบริหารงานรูปแบบ SKB DEAR MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย จ.สระบุรี สพม.3
7. นายไพล็อต บุศราคํา
รูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวมของโรงเรียนวัดภาชี
จ.พระนครศรีอยุธยา

9

8. นางสาวศิริพร ไชยชมพู

โครงการปลูกฝงคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการแกนักเรียนโรงเรียนวัด
พระขาว(ประชานุเคราะห) จ. พระนครศรีอยุธยา
9. นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ ระบบดูแลชวยเหลือแบบเบญจขันธ โรงเรียนวัดเฉลิม
พระเกียรติ จ.นนทบุรี
10. นางกุณตญา อนันตโชค การขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนวัดหัวโพ
สพป.ราชบุรี เขต 2
11. นายประทิพย คนทัด
การกํากับ ติดตามดูแลนักเรียนที่ขาดเรียน โรงเรียนบางแพปฐม
พิทยา สพม.8
12. นายไกรรัฐ สวางเดือน การบริหารโรงเรียนรูปแบบ P-Norasing โรงเรียนพันทายนรสิงห
วิทยา สพม.10
13. นางนวลใย นิลบรรพ
การบริหารจัดการโรงเรียนบางสะพานวิทยาโดยรูปแบบ NUALYAL
MODEL โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม.10
14. นายธนชาติ ลักษณาวงศ การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยระบบ
Coaching &Mentoring โรงเรียนเมืองปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ
-------------------------------------------------------------หองนิมมานนรดี 4 กิจกรรมสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน หองสมุด/แหลงเรียนรู(ตอ)
09.00-12.00 น. 1. นางวัชรินทร สุดสีสังข
การดําเนินงานหองสมุดคุณภาพดวยกระบวนการ PDCA
โรงเรียนหันคาราษฎรรังสฤษดิ์ สพม.5
2. นางนงนิตย สงางาม
สวมสุขสันต โรงเรียนปยะบุตร สพม.5
3. นางสาวพัฒนนรี ทองเมืองหลวง ศูนยการเรียนรูหองสมุดโรงเรียนวัดไรขิง โรงเรียนวัดไรขิง
จังหวัดนครปฐม
4. นางระพีร ปยะจันทร
การสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ของครูระพีร ปยะจันทร
โรงเรียนสตรีอางทอง สพม.5
5. นางสาวอมรรัตน เรืองออน หองสมุดมีชีวิตบูรณาการ โรงเรียนชุมชนวัดไทรมา จังหวัดนนทบุรี
6. นางสมจิตร ศรีพิทักษ
รูปแบบวิธีการกับงานหองสมุด 3 ดี โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ จ.นครปฐม
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
13.00-16.30 น. 1. นางสาวอารีรัตน แสงดาว บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรื่องเรขาคณิต ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนวัดชองลม จ.สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
2. นางกฤติยา กริ่มใจ
ชุดฝกทักษะคณิตศาสตรตัวคูณรวมนอยสําหรับชั้น ม.1 โรงเรียน
พนมทวนขนูปถัมภ จ.กาญจนบุรี
3. นางสาวมนพัทธ ทองนวม การพัฒนาทักษะคณิตศาสตรดวยกิจกรรม KLPA โรงเรียนชุมชน
บานหนองฝาย จ.กาญจนบุรี
4. นางสุนันท สายสุวรรณ
แบบฝกคณิตศาสตร : อุนเครื่องเรื่องใหคิดชั้น ป.1-6 โรงเรียน
อนุบาลบานหมอ จ.สระบุรี
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5. นายเสนห ประทุม

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Microsoft office
Excel เรื่อง ความนาจะเปน
6. นางสาวประจง หลิ่มโตประเสริฐ การใชแบบฝกทักษะการบวก ลบ คูณ หาร เศษสวนชั้น ป.5
แกปญหาทางคณิตศาสตรนั้นไมยากหาก..มีตัวชวย โรงเรียน
วัดภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
7. นางสาวสุขฤทัย มีสุข
บทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP โรงเรียนวัดลาด
ปลาดุก จ.นนทบุรี
8. นางสาวกานตนภัส กลับเครือ การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรดวยกิจกรรม KTC โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง จ.ราชบุรี สพม.8
9. นางจมาพร นามสม
โครงงานรูปทรงสวยกับงานศิลป โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย
จ.สมุทรสาคร
10. นายสุรพล ขันฮะ
คณิตศาตรวันละขอ โรงเรียนวัดมะเกลือ จ.นครปฐม
11. นายจรัล จงเจริญ
การแกปญหาทางคณิตศาสตร โรงเรียนวัดชัยภูมิ
จ. พระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------------หองดุสิตา 1 ครูปฐมวัย(ตอ)
09.00-12.00 น. 1. นางอุมารินทร ทับทิมศรี
การสอนแบบโครงการ (Project Approach)
โรงเรียนนิคมลํานารายณ สพป.ลพบุรี เขต 2
2. นางหทัยชนก ราชบรรเทา
สงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรดวยกิจกรรมประกอบอาหาร
โรงเรียนพลรมอนุสรณ สพป.ลพบุรี เขต 1
3. นางสาวสังเวียน พึ่งแสง
English Movement โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ จังหวัด
นครปฐม
4. นางสาวอุษณี สัจจปญญาพล กิจกรรมบูรณาการลูกเตาหรรษา โรงเรียนโพธาราม สพป.ราชบุรี
เขต 2
5. นางเจือน สมคํา
การพัฒนากลามเนื้อมือดวยกิจกรรมฉีก ตัด ปะ กระดาษ
โรงเรียนบานสะพานหิน สพป.ชัยนาท
6. นางสุพินดา แกมวณิชกุล
การใชชุดกิจกรรมเกมการเลนของเด็กเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดมะเกลือ จ.นครปฐม
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
13.00-16.30 น. 1. นางสุพัตรา บุญเมือง
เยาวชนเมธี จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม โรงเรียนศรีประจันต
“เมธีประมุข” จ.สุพรรณบุรี สพม.9
2. นายวิบูรณ วังกราน
โครงการสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชหุนยนตบังคับมือ
และหุนยนตอัตโนมัติ โรงเรียนชุมชนบานหนองฝาย จ.กาญจนบุรี
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3. นางสาวประพิณ แสงสะอาด

เติมประสบการณ สืบสานคุณคาสรางพลังศรัทธาที่ยั่งยืน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี สพม.9
4. นางสาวชรินทรทิพย บัติสูงเนิน สงเสริมการแกปญหาโดยใชโครงงานวิทยาศาสตร ระดับม.ตน
โรงเรียนบานมณีโชติสามัคคี จ.สระบุรี
5. นางสาวสมพิศ เผือกสะอาด พลังงานเพื่อชีวิตลดโลกรอนดวยวิธีพอเพียง โรงเรียนดอนพุดวิทยา
จ.สระบุรี สพม.4
6. นางรัตนา บุศราคํา
การจัดการเรียนการสอนดวยโครงงานวิทยาศาสตร โรงเรียนวัดพระขาว
จ.พระนครศรีอยุธยา
7. นางวันดี ภิญญมิตร
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานสรางสรรคศักยภาพผูเรียน
โรงเรียนวัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา
8. นางเฟองฟา พื้นทอง
การสอนแบบโครงงาน โรงเรียนชุมชนวัดไทรมา จ.นนทบุรี
9. นางอุดมลักษณ ชูปานกลีบ การพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตรดวยโครงงานสืบสานสกุลชาง
เมืองเพชร โรงเรียนวัดดอนไกเตี้ย จ.เพชรบุรี
10. นางสาวรุงเรือง สังหราย
โครงงานวิทยสรางความคิด พัฒนาจิตใจ โรงเรียนวัดนางสาว
(ถาวรราษฎรบํารุง) จ.สมุทรสาคร
11.นางสาวเบ็ญจา บุญปองหา ชุดการสอนกิจกรรมกลุม เรื่องยีนและโครโมโซม โรงเรียนวัด
ธรรมจริยาภิรมย จ.สมุทรสาคร
-----------------------------------------------------------หองดุสิตา 2
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา(ตอ)
09.00-12.00 น. 1. นายประเสริฐ พลอยบุตร โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียนบานหวยใหญ
สพป.ลพบุรี เขต 2
2. นางสมพิศ ทองกุล
กิจกรรมเธอกับฉันชวนกันออกกําลังกาย โรงเรียนวัดมุจลินท
สพป.ลพบุรี เขต 1
3. นายสุรินทร ปนกุมภีร
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ จังหวัดนครปฐม
4. นายสมคิด สมเตะ
แนวทางการจัดการเรียนรู การสรางภูมิคุมกันสารเสพติดเพื่อ
พัฒนาชีวิต นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดมะเกลือ จังหวัดนครปฐม
ศูนยพัฒนาการเรียนการสอน(ศูนยแมขายจังหวัด)
13.00-16.30 น. 1. นายชูชาติ เที่ยงธรรม
ไอซีที ซึมซับ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม.4
2. นายชัยสิทธิ์ ขําหาญ
ครูวิทยกาวไกล ใสใจ ICT โรงเรียนเทพศิรินทร พุแค สพม.4
3. นายประพจน แยมทิม
รูปแบบการบริหารศูนยพัฒนาการฯ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย
จังหวัดสมุทรสาคร
4. นายประจวบ สุวรรณนัง การบริหารจัดการศูนยการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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5. นางเบ็ญจวรรณ สีงาม
คายศิลปะพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสตรีอางทอง สพม.5
6. นางสาวพรรณภา โพธิ์หลํา การพัฒนาบทเรียนออนไลน By Krutao s Blog โดยใชเทคโนโลยี
สื่อสังคมออนไลน (Social Media) โรงเรียนคุรุประชาสรรค สพม.5
----------------------------------------------------------หองดุสิตา 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน(ตอ)
09.00-12.00 น. 1. นางสาวจินดารัตน จําปาทอง หนึ่งวันในโรงเรียนบานกะบกเตี้ย โรงเรียนบานกะบกเตี้ย
สพป.ชัยนาท
2. นางสุนทรี อภิวัฒนปุญญบาล การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อการศึกษาตอแบบ 3 G
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห จังหวัดชัยนาท สพม.5
3. นางกฤษณะ แปนงาม
อย.นอย โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม จังหวัดสิงหบุรี สพม.5
4. นางสุจิตรา ปนทอง
กิจกรรมการสรางภูมิคุมกันชีวิต ตานภัยยาเสพติดในโรงเรียน
โรงเรียนปยะบุตร จังหวัดลพบุรี สพม.5
5. นายดิลก จําปา
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบานหวยใหญ สพป.ลพบุรี เขต 2
6. นางมาริสา ชูราศี
หนังสือสงเสริมการอานประกอบกิจรรมลูกเสือสํารอง โรงเรียน
วัดศรีมหาโพธิ์ จังหวัดนครปฐม
7. นางไสว ปรางงาม
ตลาดนัดตัวนอยเรียงรอยนักธุรกิจดี มีคุณธรรม โรงเรียนอนุบาล
ปากทอ สพป.ราชบุรี เขต 1
8. นางสุนารัตน พลอยเจริญ
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการคิด การตัดสินใจและแกปญหา
โรงเรียนทาชางวิทยาคาร จ. สิงหบุรี สพม.5
ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบโรงเรียนในฝน/ Roving Team
13.00-16.30 น. 1. นายนรินทร เที่ยงเจริญ
นิเทศเรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2
2. นายกนก คลายมุข
แนวทางการสอนดนตรีไทยปฏิบัติโดยผสมผสานวิธสี อนของภูมิ
ปญญาดนตรีไทย เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเปนไทย สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
3. นางมณีรัตน โชติวุฑฒากร การเติมเต็มทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 พัฒนาสถานศึกษา
เขมแข็งดวย “แผนแมบท (Master Plan) สพป.ราชบุรี เขต 2 สู
ประชาคมอาเซียน” สพป.ราชบุรี เขต 2
4. นางสาวลฎาภา นาคคูบัว กระบวนการนิเทศแบบ SPAR นําพาโรงเรียนในฝนสูความสําเร็จ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
5. นายชัยรัช ปลิวมา
Roving Team สพป.ชัยนาท
6. นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
การพัฒนาโรงเรียนในฝนสูความเปนเลิศโดยใชกระบวนการสราง
ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) สพป.นครปฐม เขต 2
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วันศุกรที่ 9 สิงหาคม 2556
หองนิมมานนรดี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (ตอ)
09.00-12.00 น. 1. นางสุนทรี ทองอยู
การพัฒนาทักษะการอาน การคิดวิเคราะหดวยกิจกรรมแบบฝก
ทักษะการอานจับใจความสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป.
ปทุมธานี เขต 2
2. นางณัฐนันท อยูเกษม
การพัฒนาหนังสืออานประกอบชุดภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัด
อางทอง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาล
วัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ) จ.อางทอง สพป.อางทอง
3. นางศุจีภรณ อยูสุข
อานทุกวัน สรางสรรคปญญา โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม
(วิทยาคม) จ.อางทอง สพป.อางทอง
4. นางสาววัณจินต ทองเกลียวทวี ฝกพูด ฝกแสดงยามเชาหนาเสาธง โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
จ.ชัยนาท สพป.ชัยนาท
5. นายเสถียร บุตรหนองแสง
การใชเพลงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การสรางคํา
สําหรับ ชั้น ม.3 โรงเรียนสามโกวิทยาคม จ.อางทอง สพม.5
6. นางสาวอารมณ สุดมี
สื่อประสม : นวัตกรรมเพื่อนักเรียนพิเศษเรียนรวม
โรงเรียนคุรุประชาสรรค จ.ชัยนาท สพม.5
7. นางวราภรณ อรัญปาลย
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู โดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคํามาตราตัวสะกด
โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม จ.สิงหบุรี สพม.5
8. นางจําเนียร ใจดี การคัดลายมือ โรงเรียนวัดตุมหู จ.สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี
9. นางสาวลักษณภัทร โอชารส พูดในโอกาสตางอยางสรางสรรคและมั่นใจ โรงเรียนบาน
หวยใหญ สพป.ลพบุรี เขต 2
10. นางวรรณิภา กรีวิเวก
การพัฒนานักเรียนที่เขียนสะกดคําไมถูกตองโดยใชแบบฝกการ
เขียนสะกดคํา วัดโพธิ์เกษตร สพป.ลพบุรี เขต 1
11. นางกฤษณา มัททวัง
บทเรียนสําเร็จรูป หนังสือเลมเล็ก พัฒนาการอานเชิงวิเคราะห
ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดมะเกลือ จังหวัดนครปฐม
12. นางศรัณยรัชต แสงศรี
กิจกรรมสอนเสริม เติมความรู โรงเรียนบานสะพานหิน
สพป.ชัยนาท
-------------------------------------------------------------หองนิมมานนรดี 2 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ตอ)
09.00-12.00 น. 1. นางราตรี บานเย็น
ภูมิปญญาทองถิ่น “ธงราว” โรงเรียนบานหวยน้ําพุ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต1
2. นางจุรีรัตน สุพรรณโรจน หนังสือการตูนประกอบการเรียนฯ โรงเรียนบานลาดวิถี
สปพ.ประจวบคีรีขันธ เขต 2
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3. นายประเชิญ เพลินจิตต

กระบวนการ T Seven เพื่อยกระดับฯ โรงเรียนบานดอนกลาง
สปพ.ประจวบคีรีขันธ เขต 2
4. นายธีรชัย ผิวขม
การประยุกตใชสื่อสังคมออนไลน (Facebook) เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
จังหวัดปทุมธานี
5. นางสาวอารีย ศรีแจ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชบทเรียนวีดิทัศนการใช
โปรแกรม Desk Top Author ชั้น ม.3 โรงเรียนหนองหญาปลอง จ.
กาญจนบุรี
6. นางพันธุทิพย รัตนนิคม การทําน้ําสมุนไพรวางหางจระเข โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
จังหวัดปทุมธานี
7. นางพิมประภา พันธุพิพัฒน การจัดกิจกรรมสืบสานศิลปะหัตกรรมฯ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง
สพป.อางทอง
8. นางพัชรี สุขสบาย
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนผลิตภัณฑจากวัสดุทองถิ่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห สพป.ชัยนาท
9. นางสําราญ กลิ่นรอง
น้ําสมุนไพรบํารุงรางกายสบายชีวี โรงเรียนบานหนองขุนมิตรภาพ136
สพป.ชัยนาท
10. นางสาวณปภัช กลาสาริกิจ สวนถาดสวนแกวสูความเปนเลิศ โรงเรียนเนินขาม รัฐประชานุเคราะห
สพม.5
11. นางจินตนา ประเสริฐศรี น้ําพริกกะปเมล็ดทานตะวัน มุงสูเหรียญทองระดับชาติ โรงเรียน
พลรมอนุสรณ มิตรภาพที่ 50 สพป.ลพบุรี เขต 1
12. นางสาวหทัยรัตน เผานอย กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
โรงเรียนบานหวยใหญ สพป.ลพบุรี เขต 2
13. นายอภิชาติ จาดคลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรคที่มีผลตอการเรียนรูของนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
จังหวัดนครปฐม
-----------------------------------------------------------หองนิมมานนรดี 3 ผูบริหารโรงเรียน
09.00-12.00 น. 1. นายพีระ รวดเร็ว
สานฝนสูความเปนเลิศของนักเรียน โรงเรียนวัดหนองหอย
จ.ประจวบคีรีขันธ
2. นายจําลอง จันทรรุงเรือง การบริหารแบบมีสวนรวมดวยระบบพัฒนา 5 ส. สิ่งแวดลอมสู
เยาวชนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง จ.ปทุมธานี
3. นางไสว เครือรัตนไพบูลย การพัฒนาความสามารถดานการอาน การเขียนภาษาไทยของ
นักเรียนโดยผานกิจกรรมการเรียนรู โรงเรียนวัดแสงสรรค จ.ปทุมธานี
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4. นายประยูร เขียวอินทร

การบริหารงานแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรค โรงเรียนอนุบาล
สรรคบุรี จ.ชัยนาท สพป.ชัยนาท
5. นายสัมฤทธิ์ รงคทอง
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน โดยการบริหาร
แบบ “3 ป 2 พ” โรงเรียนหันคาราษฎรรังสฤษดิ์ จ.ชัยนาท สพม.5
6. นางพิมพฉวี จิตรบรรพต การบริหารเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ โรงเรียน
วัดตุมหู จ.สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี
7. นายบุศรินทร หอมกลิ่นยา รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการสอนของครูทั้งองคกรที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โรงเรียนนิคมลํานารายณ จ. ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2
8. นายกฤษณะ พงษนิล
การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบ
โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม จ.ลพบุรี สพม.5
9. นายเอศรา แสนกันคํา
พัฒนาการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแบบมีสวนรวม โดยใชเทคนิคใบ
โพธิ์ 5 ใบ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ จ. นครปฐม
10. นางจําเริญ สีมารัตน
การบริหารโรงเรียนดีประจําอําเภอ โรงเรียนวัดมะเกลือ จ.นครปฐม
11. นายชลิต ระหวางบาน
การพัฒนานักเรียนเรียนรวม โดยใช Khaoyoi Seat Model
โรงเรียนเขายอยวิทยา จ.เพชรบุรี สพม.10
12. นายณัฐภาคย พัฒนพิเชียร การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นโรงเรียนทายางวิทยา
จ.เพชรบุรี สพม.10
13. นายอํานาจ วันทอง
การบริหารโรงเรียนโดยใชกระบวนการ “สรางสายใย รวมใจ พัฒนา”
โรงเรียนบานหนองขุนมิตรภาพ
---------------------------------------------------------หองนิมมานนรดี 4 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร(ตอ)
09.00-12.00 น. 1. นางสาวจริยา อวมชิตร
คูมือการใชโปรแกรม Geogebra ในการสอนพีชคณิต และเรขาคณิต
อยางผสมผสาน โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ
สพม.10
2.นางสาวอุษา ศรีพนมวรรณ แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหาร
และโจทยปญหาทศนิยม โรงเรียน บานลาดวิถี สพป.ประจวบคีรีขันธ
เขต 2
3. นางนงนุช เสนา
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง การออกแบบลวดลายพัดโดยใช
โปรแกรม GSP โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง จ.ปทุมธานี
4. นางสาวชมพูนุช เพ็งพุฒิ แกปญหาเด็กจําตัวเลขไมไดและไมรูคาของจํานวน 1-10 โรงเรียน
อนุบาลวัดนางในฯ จ.อางทอง สพป.อางทอง
5. นางทิพวรรณ ชางตอ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โรงเรียนอนุบาลวัดนางในฯ จ.อางทอง
สพป.อางทอง
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6. นางบุญสง ใหญโต

ตลาดมือสองฝกคิดใชคณิตในชีวิตประจําวันตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใชวิธีสอนแบบกระบวนการแกปญหาโดยใชโครงงาน
คณิตศาสตร โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป.ชัยนาท
7. นางศิริวรรณ หอมรส
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชบทเรียนบนเว็บ เรื่อง
กําหนดเชิงเสน โรงเรียนคุรุประชาสรรค จ.ชัยนาท สพม.5
8. นางสาวฐิติมน นุบุญมา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชั้น ม.1-3 โรงเรียนบานหวยใหญ
จ.ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2
9. นางสาวปยะพร สอนเจริญ แบบฝกเสริมทักษะเลขคณิตคิดเร็ว ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดมุจลินท
สพป.ลพบุรี เขต 1
10. นายสืบพงษ นาคมณี
โปรแกรม PSM โรงเรียนพระตําหนัก จังหวัดนครปฐม
---------------------------------------------------------หองดุสิตา 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร(ตอ)
09.00-12.00 น. 1. นางธนัญญา ประภา
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร เ รื่ อ ง พั น ธุ ก รรม
ชั้น ม.3 โรงเรียนแกงกระจานวิทยา จ.เพชรบุรี สพม.10
2. นางนงนุช พัฒนทอง
การพั ฒ นาทั ก ษะขบวนการคิ ด ของนั ก เรี ย นโดยการทํ า โครงงาน
โรงเรียนเมืองปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ
3. นางจุฑามาศดลสะอาด
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรทองถิ่น โรงเรียนเทพศิรินทรคลอง
สิบสาม ปทุมธานี สพม.4
4. นางสาวอัญชลี นุชนวล
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยโครงงาน โรงเรียนชุมชน
เลิศพินิจพิทยาคม จ.ปทุมธานี
5. นางศิริวรรณ ผุดผอง
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-basedLearning :PBL)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 46 ชัยนาท จ.ชัยนาท
6. นายจักรกฤษณ ทองทับทิม การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรของนักเรียน เพื่อเขารวมแขงขันสิ่ง
ประดิษฐ ที่ผลิตมาจากวัสดุเหลือใช “ขวดน้ําเตือนภัย” โดยการฝก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและกระบวนการแกปญหา
โรงเรียนหันคาราษฎรรังสฤษฏ จ.ชัยนาท สพม.5
7. นางฤดีมล อิ่มเอิบ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเปลี่ยนแปลงของ
สารละลาย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน วัดมุจลินท จ.ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
8. นางพะยอม ไชยสงโท
การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานวิทยาศาสตรบูรณาการกับ
แหลงเรียนรูในทองถิ่นปาจําปสิริน โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม
จ.ลพบุรี สพม.5
9. นางคมคาย พรหมจารี
ชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดมะเกลือ จังหวัดนครปฐม
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10. นายสนม วันเพ็ญ

การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน โรงเรียนสามพานวิทยา
จังหวัดนครปฐม
---------------------------------------------------------------

