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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได๎รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให๎เป็นหนํวยงาน
หลักในการขับเคลื่อนนโยบายดังกลําว  ไปสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม  สอดคล๎องกับเจตนารมณ์ของโครงการ  
โรงเรียนในฝันจะกระจายไปทุกอ าเภอ  ผู๎เรียนมีโอกาส  มีความเสมอภาค ในการเข๎ารับการศึกษาโรงเรียนในฝันมุํง
พัฒนาให๎เป็นโรงเรียนชั้นดี  เป็นต๎นแบบของการปฏิรูปการศึกษา  การบริหารจัดการให๎เกิดการมี  สํวนรํวมของ
ประชาคมทุกภาคสํวน 
 ในปี 2554  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได๎จัดงานน าเสนอผลงานวิชาการโรงเรียนในฝัน 
: Lab  School  Symposium 2011  ใน  4  ภาค  ซ่ึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานในวันที่  16 - 18  สิงหาคม  
2554  ใช๎สถานที ่ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  เป็นสถานที่จัดงาน  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มอบหมายใหจ๎ังหวัดสกลนคร  เป็นเจ๎าภาพในการจัดงาน  โดยจะมีผู๎บริหาร  
ข๎าราชการครู บุคลากร นักเรียน ผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู๎มีอุปการคุณ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ทุกจังหวัด  มารํวมงานและน าเสนอผลงานของโรงเรียน 
 การจัดงานครั้งนี ้ มีการเตรียมงานมาพอสมควรโดยคณะ  Roving  Team  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
12  คณะ  และโดยเฉพาะคณะ  Roving  Team  คณะที่ 8  (สกลนคร  นครพนม )  เป็นคณะหลักท่ีประสาน  
การด าเนินงาน  การจัดงานครั้งนี้มี  4  กิจกรรมหลัก  ได๎แกํ 
  1.  การจัดนิทรรศการโรงเรียนในฝัน 
  2.  การน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice) 
  3.  การประชุมครู เรื่องการเตรียมการสูํประชาคมอาเซียน และการพิทักษ์สิทธิเด็ก  
  4.  การประชุมเตรียมท าผลงานทางวิชาการ และรับฟังเรื่องวินัยเรื่องสนุก 
 การจัดงานในครั้งนี ้ ได๎รับความรํวมมือจากฝ่ายบริหาร ข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่เก่ียวข๎อง 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร ทั้ง 3 เขต  สพม.23  คณะ Roving team ทั้ง 12 คณะ  ได๎เตรียมการ 
ด าเนินงานอยํางทํุมเท  ผมต๎องขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่เก่ียวข๎องมา  ณ โอกาสนี้ด๎วย เชื่อมั่นวําการจัดงานในครั้งนี ้ 
จะบรรลุตามเจตนารมณ์ของโครงการโรงเรียนในฝันอยํางแนํนอน 
 
 
 

(นายธนากร  งามชมภู) 
ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 1 

ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 



การจัดงาน 
“Lab School Symposium 2011  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และ 
การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 
  การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียน  ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนในฝัน  
โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ  เป็นโรงเรียนในโครงการที่เกิดข้ึนตั้งแตํ ปี  2546   มีวัตถุประสงค์หลักที่มํุงเน๎นการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ทั้งระบบให๎ทันสมัย ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให๎เกิดความก๎าวหน๎าและเห็นภาพ
ความส าเร็จของปฏิรูปการศึกษาท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม  ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดวิเคราะห์ มีทักษะ
การด ารงชีวิต มีความเป็นไทย และมั่นใจในตนเอง 
  การพัฒนาเพื่อให๎เกิดกระบวนการดังกลําว   ได๎ด าเนินการมาแล๎วระยะหนึ่ง  มีผลการพัฒนาที่เกิดกับ
โรงเรียน ผู๎บริหาร ครูและผู๎เรียน อยูํในระดับที่นําพอใจ ส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2554  มุํงเน๎นการ
พัฒนาคุณภาพด๎านกระบวนการจัดการเรียนรู๎และการบริหารจัดการ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และการน าเสนอ
ผลงานวิชาการ  ตลอดจนการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลงาน  โดยมีเครือขํายการพัฒนาในพ้ืนที่  รํวมเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อน  ได๎แกํ คณะศึกษานิเทศก์ผู๎ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team)  
และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน  ซึ่งเป็นศูนย์แมํขํายจังหวัด  ท าหน๎าที่พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
จ านวน 1,000 ศูนย์ ทั่วประเทศ   
  ทั้งนี้เพ่ือยกระดับการพัฒนาการด าเนินงานในด๎านตํางๆ  ให๎มีประสิทธิภาพ  สร๎างความม่ันใจให๎กับครู 
ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ซึ่งจะสํงผล ให๎โรงเรียน
สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได๎ทัดเทียมหรือใกล๎เคียงกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัด  ตลอดจนมี
ผลงาน/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎และการบริหารจัดการ  ที่เป็นแบบอยํางให๎กับโรงเรียนในโครงการ  โรงเรียน
เครือขํายใกล๎เคียง  และหนํวยงานตํางๆ  ที่สนใจ  ส า นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงได๎จัดงาน 
“Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค” ขึ้น  ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มอบหมายให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 1  
เป็นเจ๎าภาพจัดงาน “Lab School Symposium 2011  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
 
 
 



2. วัตถุประสงค์ 
 
  2.1 เพ่ือสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู๎ และการบริหารจัดการให๎กับโรงเรียนในฝันและโรงเรียน
เครือขํายระดับพื้นท่ี 
  2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎ครู ผู๎บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและผู๎ที่เกี่ย วข๎อง ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา มีเวที
ในการสาธิต แสดงผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ที่กระจายอยูํตามภูมิภาค 
  2.3 เพ่ือกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาวิชาชีพและการขับเคลื่อนงานการปฏิรูปการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
  2.4 เพ่ือเผยแพรํผลงานการเรียนรู๎ที่เป็นแนวการปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best  Practice)  ซึ่งมีคุณภาพมีคุณคํา
ทางวิชาการและเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
3. สถานทีแ่ละระยะเวลาการจัดงาน  “Lab School Symposium 2011  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
 
  ระหวํางวันที่  16 – 18  สิงหาคม  2554 
  สถานที่จัดงาน  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
 
 
4. การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 
  การจัดงาน “Lab School Symposium 2011  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”  ครั้งนี้ เป็นการจัด
แสดงผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ด๎านการบริหารจัดการ และการจัดกระบวนก ารเรียนรู๎ ที่เป็นผลมาจากการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งเป็นศูนย์แมํขํายจังหวัด รวมทั้งผลงาน /นวัตกรรม การบริหาร
โรงเรียนทั้งระบบ และผลงานในการสํงเสริมสนับสนุนให๎ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน และครูผู๎สอนจัด
กระบวนการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  การคัดเลือกผลงานดังกลําว  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
  4.1  ผู๎มีสิทธิ์สํงผลงาน/นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ได๎แกํ  
   4.1.1  ครูผู๎สอนทุกคนของโรงเรียนในฝัน  โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ 
   4.1.2  ผู๎บริหารโรงเรียนในฝัน  โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ  ทุกโรงเรียน 
   4.1.3  ศึกษานิเทศก์ผู๎ดูแลโรงเรียนในฝัน  โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ  ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4.2  การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม  การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จะด าเนินการ
โดยคณะศึกษานิเทศก์ผู๎ดูแลโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) ตามค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 508/2554  ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ 2554  ดังนี้ 



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบด๎วย 
 

Roving Team 
คณะที่ 

ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ผลงานครู/ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ 

โรงเรียนในฝัน จากจังหวัด 
7 สพป.กาฬสินธุ์  เขต 1 กาฬสินธุ์  มุกดาหาร 
8 สพป.สกลนคร  เขต 1 สกลนคร  นครพนม 
9 สพป.หนองบัวล าภู  เขต 1 หนองบัวล าภู  เลย 
10 สพป.ขอนแกํน  เขต 2 ขอนแกํน 
11 สพป.ร๎อยเอ็ด  เขต 2 ร๎อยเอ็ด  มหาสารคาม 
12 สพม. เขต 31  นครราชสีมา นครราชสีมา 
13 สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 ชัยภูมิ 
14 สพม. เขต 33  สุรินทร์ สุรินทร์ 
15 สพป.บุรีรัมย์  เขต 1 บุรีรัมย์ 
16 สพป.ศรีสะเกษ  เขต 1 ศรีสะเกษ  ยโสธร 
17 สพป.อุบลราชธานี  เขต 1 อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ 
18 สพม. เขต 20  อุดรธานี อุดรธานี  หนองคาย  บึงกาฬ 

 
 
5. เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 
  รายการพิจารณา  เพื่อคัดเลือกผลงาน  การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ   
(Best Practice)  มีรายการพิจารณา จ านวน 8 รายการ  มีคะแนนรวม  100 คะแนน  ดังนี้ 
   รายการที่ 1  ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 9 คะแนน 
   รายการที่ 2  จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 6 คะแนน 
   รายการที่ 3  กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 30 คะแนน 
   รายการที่ 4  ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได๎รับ 30 คะแนน 
   รายการที่ 5  ปัจจัยความส าเร็จ 6 คะแนน 
   รายการที่ 6  บทเรียนที่ได๎รับ (Lesson Learned) 9 คะแนน 
   รายการที่ 7  การเผยแพร/ํการได๎รับการยอมรับ/รางวัลที่ได๎รับ 6 คะแนน 
   รายการที่ 8  การน าเสนอผลงาน 4 คะแนน 



 
  เกณฑ์คุณภาพผลงาน 
  การพิจารณาคะแนนรวมทุกรายการ  มีเกณฑ์คุณภาพผลงาน  ดังนี้ 
   ผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ได๎คะแนนตั้งแตํ 81-100  คะแนน 
   ผลงานที่มีคุณภาพดี  ได๎คะแนนตั้งแตํ 60-80    คะแนน 
   ผลงานที่มีคุณภาพพอใช๎ ได๎คะแนนน๎อยกวํา      60   คะแนน 
 
 
6.  การคัดเลือกสุดยอดผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 
  คณะผู๎จัดงาน “Lab School Symposium  2011  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”  จะพิจารณาคัดเลือก
สุดยอดผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best  Practice)  จากการแสดงผลงาน  จ านวน  10  ผลงาน  
เพ่ือเข๎ารับเกียรติบัตรในงานสัมมนาผู๎บริหารโรงเรียนในฝัน ปี 2554  ระหวํางวันที่ 25-27  สิงหาคม  2554   
ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้  จอมเทียน พัทยา  จังหวัดชลบุรี 
 
 

กรอบการนาเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

 
 
  ชื่อผลงาน ....................................................................................................................................... 
  ชื่อผู๎เสนอผลงาน ............................................................................................................................ 
  โรงเรียน/หนํวยงาน......................................................................................................................... 
  สังกัด  สพป./สพม. ........................................................................................................................ 
  โทรศัพท.์.......................... โทรสาร................................................................................................. 
  โทรศัพท์มือถือ................... e-mail…………………………………………………………………………………….. 
 
รายละเอียดการน าเสนอผลงาน 
1. ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ    
  -  ระบุเหตุผล  ความจ าเป็น  ปัญหาหรือความต๎องการแนวคิด  หลักการส าคัญในการออกแบบผลงาน 
หรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 



2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการด าเนินงาน 
  -  ระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานอยํางชัดเจน  สอดคล๎องกับปัญหา  ความต๎องการจ าเป็น 
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการด าเนินงาน 
  - ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การน าไปใช๎ และการพัฒนาผลงาน  โดยมีขั้นตอนตํอเนื่อง
สัมพันธ์กัน  และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 
4. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได๎รับ 
  -  ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจากการน าไปใช๎คุณคําของผลงาน/นวัตกรรมที่สํงผลตํอ 
การพัฒนาผู๎เรียน และประโยชน์ที่ได๎รับจากผลงาน/นวัตกรรม 
5. ปัจจัยความส าเร็จ 
  - ระบุบุคคล / หนํวยงาน / องค์กร หรือ วิธีการที่ชํวยให๎งานประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์   
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  สํงผลตํอคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม 
6. บทเรียนที่ได๎รับ (Lesson Learned) 
  - ระบุข๎อสรุป ข๎อสังเกต /ข๎อเสนอแนะ และข๎อควรระวัง ที่เป็นแนวทางในการน าผลงานไปใช๎/พัฒนาตํอ  
หรือด าเนินการให๎ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึนตํอไป 
7. การเผยแพร/ํการได๎รับการยอมรับ/รางวัลที่ได๎รับ 
  -  ระบุข๎อมูลที่ท าให๎เห็นรํองรอยหลักฐานการเผยแพรํผลงาน/ นวัตกรรม และการยกยํองชมเชย 
 
 
หมายเหตุ 
  1.  ผู๎สํงผลงานเขียนข๎อมูลสรุป ตามรายการพิจารณา ให๎ครบทั้ง  7  รายการ  โดยมีความยาว 3–5 หน๎า 
กระดาษ A4 พิมพ์ด๎วยตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 มีภาพประกอบตามที่เห็นสมควร 
  2.  สํงผลงานตามวัน และสถานที่ ที่ก าหนดไว๎ในแตํละภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการจัดงานน าเสนผลงานวิชาการโรงเรียนในฝัน 
“Lab School Symposium 2011  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

ระหว่างวันที่  16 – 18  สิงหาคม  2554 
ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

.............................................................................. 
 
วันที่  16  สิงหาคม  2554 
 

 เวลา  07.00 – 08.30  น. ลงทะเบียน 
 เวลา  09.00 – 10.30  น. พิธีเปิดงาน  โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประธานพิธี  

และบรรยายพิเศษ  ณ  ห๎องประชุมมหาวชิราลงกรณ 
 เวลา  11.00 – 12.00  น. “การเตรียมการสูํประชาคมอาเชี่ยน”  โดย  ดร.เบญจลักษณ์  น้ าฟ้า 
  ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ณ  ห๎องประชุมมหาวชิราลงกรณ
 เวลา  13.00 – 16.00  น. “การพิทักษ์สิทธิเด็ก”  โดย  นายวิฑูรย์  นาสารีย์  และคณะ   
  เป็นวิทยากร  ณ  ห๎องประชุมมหาวชิราลงกรณ 
  เวลา  13.00 – 17.00  น. น าเสนอผลงาน Best Practice  5  สาระ/กิจกรรม  ณ  ห๎องประชุมเล็ก 
  ชั้น 1  กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
  ชั้น 3  สาระภาษาไทย  และ  สาระวิทยาศาสตร์ 
  ชั้น 4  สาระศิลปะ  และสาระภาษาตํางประเทศ 
 

วันที่  17  สิงหาคม  2554  
 

 เวลา  07.00 – 08.30  น. ลงทะเบียน 
 เวลา  08.30 –  16.00 น. “วินัยเรื่องสนุก”  โดย  ผอ.อุดม  อินทรเวศน์วิไล  เป็นวิทยากร 
  ณ  ห๎องประชุมมหาวชิราลงกรณ 
 เวลา  08.30 – 12.00  น น าเสนอผลงาน Best Practice  4  สาระ/กิจกรรม  ณ  ห๎องประชุมเล็ก 
  ชั้น 1  คลินิกการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ 
  ชั้น 3  สาระคณิตศาสตร์  และ  สาระสังคมศึกษา 
  ชั้น 4  การศึกษาระดับปฐมวัย  และ  สาระสุขศึกษา/พลศึกษา 
 
 
 



 เวลา  13.00 – 17.00  น. น าเสนอผลงาน Best Practice  4  สาระ/กิจกรรม  ณ  ห๎องประชุมเล็ก 
  ชั้น 1  คลินิกการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ(ตํอ) 
  ชั้น 3  ผู๎บริหารสถานศึกษา  และ  สาระสังคมศึกษา(ตํอ) 
  ชั้น 4  ศึกษานิเทศก์  และ  ศูนย์แมํขํายจังหวัด  ประกอบด๎วย 
   ศูนย์ฯแหลํงเรียนรู๎,  ศูนย์ฯอิงถิ่นฐาน,  ศูนย์ฯวิทยาศาสตร์, 
   ศูนย์ฯคณิตศาสตร์,  ศูนย์ฯศิลปะ,  ศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
วันที่  18  สิงหาคม  2554 
 เวลา  07.00 – 08.30  น. ลงทะเบียน 
 เวลา  08.30 – 12.00   น “การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะแนวใหมํ”  โดย 
  ดร.วิชัย  กันหาชน  และคณะ เป็นวิทยากร  ณ ห๎องประชุมมหาวชิราลงกรณ 
 เวลา  08.30 – 12.00  น น าเสนอผลงาน Best Practice  3  สาระ/กิจกรรม  ณ  ห๎องประชุมเล็ก 
  ชั้น 3  สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (2 ห๎อง) 
  ชั้น 4  ศูนย์แมํขํายจังหวัด ICT  และ  ภาคีเครือขํายอุปถัมภ์ 
 
 
หมายเหตุ   
  วันที่  16 – 18  สิงหาคม  2554  มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และนวัตกรรมการศึกษา   
จ านวน  26  สาระ/กิจกรรม   ณ  ชั้น 1  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  ตลอดการจัดงาน “Lab School 
Symposium 2011  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังห้องน าเสนอผลงาน  Best  Practices  โรงเรียนในฝัน 
ชั้น 1 – 2  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห้อง 3A 
วันท่ี 16  สิงหาคม  2554 
เวลา 13.00–17.00 น.  ครูสาระภาษาไทย 
วันท่ี 17  สิงหาคม  2554 
เวลา 08.30–12.00 น.  ครูสาระคณิตศาสตร ์
เวลา 13.00-17.00 น.  ผู๎บริหารสถานศึกษา 
วันท่ี 18  สิงหาคม  2554 
เวลา 08.30-12.00 น.  ครูสาระการงานอาชีพ 1 

ห้อง 3B 
วันท่ี 16  สิงหาคม  2554 
เวลา 13.00–17.00 น.  ครูสาระวิทยาศาสตร ์
วันท่ี 17  สิงหาคม  2554 
เวลา 08.30–12.00 น.  ครูสาระสังคมศึกษา 
เวลา 13.00-17.00 น.  ครูสาระสังคมศึกษา(ตํอ) 
วันท่ี 18  สิงหาคม  2554 
เวลา 08.30-12.00 น.  ครูสาระการงานอาชีพ 2 

แผนผังห้องน าเสนอผลงาน  Best  Practices  โรงเรียนในฝัน 
ชั้น 3  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห้อง 4A 
วันท่ี 16  สิงหาคม  2554 
เวลา 13.00–17.00 น.  ครูสาระศิลปะ 
วันท่ี 17  สิงหาคม  2554 
เวลา 08.30–12.00 น.  ครูปฐมวัย 
เวลา 13.00-17.00 น.  ศูนย์แมํขํายจังหวัด 
 ศูนย์แหลํงเรียนรู๎ ศูนย์อิงถิ่นฐาน 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์คณิตศาสตร์ 
 ศูนย์ศิลปะ  ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

วันท่ี 18  สิงหาคม  2554 
เวลา 08.30-12.00 น.  ศูนย์แมํขํายจังหวัด ICT 

ห้อง 4B 
วันท่ี 16  สิงหาคม  2554 
เวลา 13.00–17.00 น.  ครูภาษาตํางประเทศ 
วันท่ี 17  สิงหาคม  2554 
เวลา 08.30–12.00 น.  ครูสุขศึกษา/พลศึกษา 
เวลา 13.00-17.00 น.  ศึกษานิเทศก ์
วันท่ี 18  สิงหาคม  2554 
เวลา 08.30-12.00 น.  ภาคีเครือขํายอุปถัมภ์ 

แผนผังห้องน าเสนอผลงาน  Best  Practices  โรงเรียนในฝัน 
ชั้น 4  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้น าเสนอผลงาน  Best  Practice  โรงเรียนในฝัน  “Lab School Symposium  2011  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

 

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ สาระ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล 
(ผู้น าเสนอ) 

โรงเรียน/สพป./สพม. ชื่อผลงาน 

16 
สิงหาคม. 

2554 

13.00 น 
ถึง 

17.00 น. 

ชั้นที่ 1 
ห้อง 1A 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. นางอนุธิดา  สุวรรณรัตน์ ร.ร.ชุมชนบ๎านแก๎งคร๎อหนองไผ ํ
สพป.ชัยภูมิ  เขต 2 

นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (YC : Youth Counselor) 
โดยกลุํมวัยใสหัวใจรักเพื่อน 

2. นางพิสมัย  ศรีพุทธรินทร ์ ร.ร.อนุบาลอ านาจเจริญ 
สพป.อ านาจเจริญ 

จิตสาธารณะ  : พัฒนาได๎ด๎วยโครงงาน 

3. นางเมตตาจิต  ศรีทรัพย ์ ร.ร.ศรีโกสุมวิทยา 
มิตรภาพท่ี209 
สพป.มหาสารคาม เขต 3 

การใช๎นิทานรํวมกับการละเลํนพ้ืนบ๎าน  

4. นางอุบล  ทองถม และ 
นางวาสนา  เจริญวิภารัตน ์

ร.ร.ชนบทศึกษา 
สพม. เขต 25 

โครงการสร๎างเสริมพฤติกรรมสุขภาพโดยใช๎แนวคิด 
ฐานปัญญา 

5. นางสุภานันท์  ทองมี ร.ร.ชุมชนวังสะพุง 
สพป.เลย  เขต 2 

ธนาคารขยะรํวมพิทักษ์สิ่งแวดล๎อม 

6. น.ส.นันทวัน  วรรณนิรัญชัย ร.ร.หนองหัวคูปวงประชา- 
นุเคราะห์  
สพม. เขต 20 

ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

7. นายไพรวรรณ์  บุษบงค ์ ร.ร.หนองสูงสามัคคีวิทยา   
สพม. เขต 24 

 

8.  นางเตือนใจ  ผาอินทร์ ร.ร.บ๎านค าตากล๎า 
สพป.สกลนคร  เขต 3 

ดาวแหํงความดี 

 
 
 
 



 

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ สาระ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล 
(ผู้น าเสนอ) 

โรงเรียน/สพป./สพม. ชื่อผลงาน 

16 
สิงหาคม. 

2554 

13.00 น 
ถึง 

17.00 น. 

ชั้นที่ 3 
ห้อง 3A 

สาระภาษาไทย 1. นางส ารวม  พวงมาลัย ร.ร.อนุบาลช าน ิ
สพป.บุรีรัมย์  เขต 1 

แบบฝึกทักษะการอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน  
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3/1  

2. นางอมรรัตน์  ช่ืนจิต ร.ร.ปราสาทศึกษาคาร 
สุรินทร์ เขต 3 

การพัฒนาหนังสืออํานประกอบ เรื่อง ส านวนท่ีเป็นค า
พังเพยและสุภาษิตส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

3. นางยุพิน  ดอกค า ร.ร.บ๎านรุน 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 

กระบวนการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทยที่สอดคล๎องกับ 
การพัฒนาของสมอง (BBL:Brain-Based Learning) 

4. นางพรชนก  ชาติสุภาพ ร.ร.บ๎านหนองหลํมคลองเตย 
สพป.ชัยภูมิ  เขต 2 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู๎บูรณาการด๎วยกิจกรรม 
สํงเสริมการอําน 

5. น.ส.ยุพาพร  ธรรมจารึก ร.ร.น้ ายืนวิทยา 
สพม. เขต 29 

หมอภาษาพัฒนาเยาวชน 

6. นางจุไรรัตน์  ประวันนา ร.ร.ปทุมรัตน์พิทยาคม 
สพม. เขต 27 

กระบวนการ 6 รู๎เชิดชูกานท์กวี 

7. นางยุพาพักตร์  สะเดา ร.ร.ชุมชนบ๎านชนบท 
สพป.ขอนแกํน  เขต 2 

พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยด๎วย
กระบวนการ Lesson   Study  และรูปแบบการสอนแบบ
เปิด (Open Approach)   

8. นางสํงสุข  ภาแก๎ว ร.ร.ชุมชนวังสะพุง 
สพป.เลย  เขต 2 

6 บันไดทองพื้นท านองอาขยานไทย 

9. นางเสาวนีย์  คณาพิทย ์ ร.ร.อนุบาลปากคาด  
สพป.หนองคาย  เขต 2 

หนังสืออีเล็คทรอนิกส์สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  
ชุด ภาษาพาสนุก  เรื่อง หลักการใช๎ภาษาไทย 

10.นางนงลักษณ์  ขุนทวี 
 

ร.ร.ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร  
สพม. เขต 24 

ผลการทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแกํนคูณ
โมเดล (KK Model : ICSAAA) 

11. นางสุภาพ  อ ามุกขะ ร.ร.มัธยมวานรนิวาส 
สพม. เขต 23 

โครงการสอนเสริมสารานุกรมไทย   
“รูปแบบการสอนแบบติวเข๎ม”  
(Intentive Tutorial Instruction) 



 

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ สาระ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล 
(ผู้น าเสนอ) 

โรงเรียน/สพป./สพม. ชื่อผลงาน 

16 
สิงหาคม. 

2554 

13.00 น 
ถึง 

17.00 น. 

ชั้นที่ 3 
ห้อง 3B 

สาระวิทยาศาสตร์ 1. นางสารภี  สายหอม ร.ร.ส าโรงทาบวิทยาคม 
สพม. เขต 33 

การสร๎างสื่อแบบจ าลองโครงสร๎างอวัยวะในระบบของ
รํางกายตามหลักความพอเพียง วิชาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน ว 
22101 ช้ัน ม. 2 

2. นางลัดดา  สุขยานุดิษฐ ร.ร.จอมพระประชาสรรค ์
สพม. เขต 33 

การศึกษาผลการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โดยใช๎ชุดกิจกรรม 

3. นายสุพจน์  แนํประโคน 
 

ร.ร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์  
สพม. เขต 32 

การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  กลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์  โดยใช๎โครงงานหุํนยนต์  

4. นายถวิลศักดิ์  ทองโท ร.ร.ชุมชนบ๎านเชียงเพ็ง  
สพป.ยโสธร เขต 2 

ชุดกิจกรรมฝึกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เขียน เรียนรู๎ 
โดยใช๎ถิ่นศึกษาเป็นฐาน 

5. นางอาพา  ตวยกระโทก ร.ร.จักรราชราษฎร์สามัคค ี
สพป.นครราชสีมา เขต 2 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงาน 
สูํความเป็นเลิศ 

6. น.ส.วันวิษา  ค าจันดา ร.ร.ซับใหญํวิทยาคม 
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 

เรียนรู๎วิทยาศาสตร์จากต๎นไม๎ในโรงเรียน 

7. น.ส.จารุณี  ศรีสวัสดิ์ ร.ร.น้ ายืนวิทยา 
สพม. เขต 29 

ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ยุคไอที   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

8. นางกัลยณัฐ  มาสิงบุญ ร.ร.นาดูนประชาสรรค ์
สพม. เขต 26 

การสอดแทรกและการเลี้ยวเบนแสง 

9. นางบังอร  ผมงาม ร.ร.เขาสวนกวางวิทยานุกูล 
สพม. เขต 25 

การสอนคิดวิเคราะห์โดยใช๎กิจกรรมโครงงาน 
(เชิง)วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพท่ีดีกวํา 

 
 
 



 

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ สาระ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล 
(ผู้น าเสนอ) 

โรงเรียน/สพป./สพม. ชื่อผลงาน 

   สาระวิทยาศาสตร์(ต่อ) 10. น.ส.รัจนา  ภิญโญทรัพย์ ร.ร.โนนสังวิทยาคาร 
สพม. เขต 19 

การศึกษากระบวนการหมักปลาส๎มสมุนไพร ด๎วยภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นตามหลักปรัญชญาเศษรฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนโนนสัง  จ.หนองบัวล าภ ู

11. นายสุธินันท์  ภักดีวุฒ ิ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ ์
สพม. เขต 21 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎  เรื่อง ชีวิตมดแดงและการเลี้ยง 
มดแดง  เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และคุณธรรมส าหรับ
นักเรียน ประกอบการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2   

12. นายสุวรรณ  อนัน 
 

ร.ร.มุกดาวิทยานุกูล   
สพม. เขต 22 

 

13. นายนวรัตน์  พรหมจักร ร.ร.โพนพิยาคม 
สพม. เขต 23 

หุํนยนต์ : ชุดการเรียนรู๎อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ สาระ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล 
(ผู้น าเสนอ) 

โรงเรียน/สพป./สพม. ชื่อผลงาน 

16 
สิงหาคม. 

2554 

13.00 น 
ถึง 

17.00 น. 

ชั้นที่ 4 
ห้อง  4A 

สาระศิลปะ 1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี ร.ร.สังขะ 
สพม. เขต 33 

แบบฝึกเสริมทักษะการเป่าขลุํยรีคอร์เดอร์ 

2. นายสุทัศน์  สุดประโคน ร.ร.บ๎านเขว๎า 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 

กิจกรรมศิลปะการแสดงมายากลกับวงดนตรีพื้นบ๎านอีสาน
(โปงลาง) 

3. วําท่ีร๎อยตรีหญิง 
กมลทิพย์  ชารีชุม 

ร.ร.เดชอุดม   
สพม. เขต 29 

แบบฝึกเป่าขลุํยเพียงออตามวิธีของกมลทิพย ์
 

4. นายขนบ  เที่ยงผดุง ปทุมรัตน์พิทยาคม 
สพม. เขต 27 

“5 ใจ ใฝ่สูํดาว” 

5. นายศรศิลป์  ชุมศรี ร.ร.กระเบื้องนอกพิทยาคม 
สพม. เขต 31 

นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู๎ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นในการทอเสื่อกก 

6. นางมยุรี  จันทรา   โรงเรียนบ๎านแฮดศึกษา 
สพม. เขต 25 

รายงานการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช๎สื่อ 
Power Point เรื่อง ประติมากรรม  รหัสวิชา  
ศ 32101  สาระทัศนศิลป์  กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

7. นางพัชรินทร์  อุชชิน ร.ร.น้ าโสมพิทยาคม  
สพม. เขต 20 

ART  FOR  ALL 

8. นางนันทิยา  สงวนตระกูล ร.ร.รํองค า 
สพม. เขต 24 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎ทฤษฎีแนวคิดแฮร์โรว ์
ที่มีตํอทักษะกระบวนการปฏิบัติของนักเรียน   
เรื่อง  การปั้น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 
 
 
 



 

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ สาระ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล 
(ผู้น าเสนอ) 

โรงเรียน/สพป./สพม. ชื่อผลงาน 

16 
สิงหาคม. 

2554 

13.00 น 
ถึง 

17.00 น. 

ชั้นที่ 4 
ห้อง  4B 

สาระภาษาต่างประเทศ 1. นางวัฒนา  สุขโท ร.ร.อนุบาลอ านาจเจริญ 
สพป.อ านาจเจริญ 

Funny  English  Book  for  Kids 

2. นางวีนัสชนันต์  รันทร ร.ร.กระเทียมวิทยา 
สพม. เขต 33 

การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษด๎วยการสื่อสร๎างสรรค์ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง Learning English with Creative 
Sufficiency  Economy Media 

3.นางมะไลทิพ  ทองเงิน ร.ร.อนุบาลห๎วยราช 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 

ฐานปฏิบัติการทางภาษา 

4.นางสาวเบญจา  สืบเสน ร.ร.กันทรารมณ์   
สพม. เขต 28 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนผําน Internet  
(CAI on Web) เพื่อฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษ 
(Reading Skill) 

5.นางสิริกัญญา  ศรีโฉม ร.ร.ชุมชนบ๎านแก๎งคร๎อหนองไผ ํ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ด๎านการอํานเพื่อความเข๎าใจ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 

6.น.ส.จินตนา  แสงโสภา ร.ร.ปทุมรัตต์พิทยาคม 
สพม. เขต 27 

111+1 English  Back  Home 

7.นายศิริชัย  บัวกอง ร.ร.จระเข๎วิทยายน 
สพม. เขต 25 

การจัดการเรียนการสอนจากอินเตอร์เน็ต 

8.นายมาวิน  วุฒิสาร ร.ร.ยางหลํอวิทยาคม 
สพม. เขต 19 

การพัฒนาทักษะการอํานภาษาอังกฤษของนกัเรียน 
ช้ัน ม.5/1โดยใช๎หนังสือเสียง 

9.นางเสาวนีย์  ยุทธมานพ ร.ร.พรเจริญวิทยา  
สพม. เขต 21 

การสอนอํานแบบ Q2RD 

 
 
 



 

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ สาระ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล 
(ผู้น าเสนอ) 

โรงเรียน/สพป./สพม. ชื่อผลงาน 

   สาระภาษาต่างประเทศ 
(ต่อ) 

10.นางอรวรรณ  อินทะสีดา ร.ร.สหัสขันธ์ศึกษา 
สพม. เขต 24 

การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว   
เรื่อง  ไดโนเสาร์ภูกุ๎มข๎าว  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 

11.นายสุรชาติ  รัศมี ร.ร.นครพนมวิทยาคม 
สพม. เขต 22 
 

การพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระภาษาตํางประเทศ  
ด๎วยโครงการห๎องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  
(English Program) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ สาระ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล 
(ผู้น าเสนอ) 

โรงเรียน/สพป./สพม. ชื่อผลงาน 

17 
สิงหาคม. 

2554 

08.30 น 
ถึง 

12.00 น. 

ชั้นที่ 3 
ห้อง  3A 

สาระคณิตศาสตร์ 1.นางบังอร  สุริย์คุปต ์
 

ร.ร.สหัสขันธ์ศึกษา 
สพม. เขต 24 

การพัฒนาบทเรียนแบบเว็บเควสท์  เรื่อง  ตรรกศาสตร์  
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

2.นางนฤมล  สกุล ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร  
สพม. เขต 20 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎เอกสารประกอบ 
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 43201 
ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

3.น.ส.อัจฉริยา  พงศ์พิษณุ ร.ร.โนนสังวิทยาคาร 
สพม. เขต 19 

การจัดการเรียนรู๎แบบโครงงาน 

4.นางกมลทิพย์  สมบัติธีระ ร.ร.ชุมชนบ๎านชนบท 
สพป.ขอนแกํน เขต 2 

การพัฒนาความคดิสร๎างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช๎
โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)  
เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู๎และผํานการเรียน 
โดยวิธีการแบบเปิด 

5.นายกิตติศักดิ์  พวงศรีเคน ร.ร.ปทุมรัตต์พิทยาคม 
สพม. เขต 27 

เด็กเส๎น 3G2P 
 

6.น.ส.ประครอง  เบ๎าค า ร.ร.บ๎านจานลาน 
สพป.อ านาจเจริญ 

SQRQ : การแก๎โจทย์ปัญหา 
 

7.นางประดุจเพชร   
เกษรินหอมหวน 

ร.ร.วารินช าราบ 
สพม. เขต 29 

DVD  คณิต ตัวชํวย  ครูและศิษย์พิชิตเป้าหมาย 
 

8.นางประภาพร  บุราณ ร.ร.ชุมชนบ๎านแก๎งคร๎อหนองไผ ํ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการบวกด๎วยนวัตกรรม
การศึกษาช้ันเรียน (Lesson  Study) และวิธีการแบบเปิด 
(Open  Approach)  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 

9.นางวรรธนีย์  ทองนรินทร์ ร.ร.จอมพระประชาสรรค ์
สพม. เขต 33 

รูปแบบการจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร์โดยใช๎ GSP 

 



 

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ สาระ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล 
(ผู้น าเสนอ) 

โรงเรียน/สพป./สพม. ชื่อผลงาน 

   สาระคณิตศาสตร ์
(ต่อ) 

10.นายวิสูตร  แสนกล๎า วัดบ๎านไทร 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 

GSP กับการเรียนรู๎เรขาคณิตแบบโครงงาน 

11.นายเสถียร  วิเชียรสาร 
 

ร.ร.บึงมะลูวิทยา 
สพม. เขต 28 

แหลํงเรียนรู๎ออนไลน์เพื่อพฒันาศักยภาพทางด๎าน
คณิตศาสตร์ส าหรับผู๎เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ สาระ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล 
(ผู้น าเสนอ) 

โรงเรียน/สพป./สพม. ชื่อผลงาน 

17 
สิงหาคม. 

2554 

08.30 น 
ถึง 

17.00 น. 

ชั้นที่ 3 
ห้อง  3B 

สาระสังคมศึกษา 1. นายเฉลิมพล  แก๎วสามสี ร.ร.เรณูวทิยานุกูล 
สพม. เขต 22 

การฝึกทักษะการท าแผนท่ีโมเดลพัฒนากระบวนการเรียนรู๎
ของผู๎เรียน 

2. นางเชิดชล  บุตรีวงศ์ 
 

ร.ร.สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี 84 พรรษา   
สพม. เขต 22 

 

3. นางอารีรัตน์  บุตรดี ร.ร.อนุบาลสังคม  
สพป.หนองคาย  เขต 1 

กระเป๋าขยะ 

4. นางกฤษณา  โภคานิตย์ ร.ร.ชุมชนบ๎านปากห๎วย 
สพป.เลย เขต 1 

เลําเรื่องวิถีชีวิตไทยลาว 

5. น.ส.วัชราพร  ศรีเมืองบุญ ร.ร.แวงน๎อยศึกษา 
สพม. เขต 25 

โครงการพลังชีวภาพชุมชน 

6. นายเรืองเดช  เกิ้นโนนกอก ร.ร.ปทุมรัตต์พิทยาคม 
สพม. เขต 27 

PATHLLMRAT HISTORY MODEL 

7. นางภัทรไพริน  พูนศรี ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา 
สพป.นครราชสีมา เขต 1 

ธรรมถึงคน ผลจะเกิด สิ่งประเสริฐ คือปัญญา 

8. นางรัชนีกร  ชีวะตานนท์ ร.ร.เมืองพญาแลวิทยา 
สพม. เขต 30 

บทเรียน e-learning เรื่อง รัฐสภาตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
รายวิชา ส 31101  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

9. น.ส.จิราพร  กองทอง ร.ร.รัตนวิทยาคม 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 

การพัฒนาวีดิทัศน์แหลํงเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร ์
ในชุมชน เรื่อง ท๎องถิ่นของเราเลําขานต านาน 
เมืองแก๎ว และตามรายค าขวัญเมืองรัตนบุรี 

 
 
 



 

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ สาระ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล 
(ผู้น าเสนอ) 

โรงเรียน/สพป./สพม. ชื่อผลงาน 

   สาระสังคมศึกษา  
(ต่อ) 

10. นางกันยา  หลวงยี ร.ร.จอมพระประชาสรรค์  
สพม. เขต 33 

รายงานการพัฒนาสื่อประสม กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์สมยัสุโขทัย  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

11. นางสุมาลี  เครือผือ ร.ร.ชุมพลวิทยาสรรค ์
สพม. เขต 33 

รายงานผลการใช๎วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อสร๎างความ
คงทนในการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ท๎องถิ่น 

12. น.ส.วรมิดา  ชาญประโคน ร.ร.บ๎านกรวดวิทยาคาร 
สพม. เขต 32 

ชุดการสอน “สาระท๎องถิ่นอีสานใต”๎   

13. นางวิไล  ศุภชาต ิ  ร.ร.บ๎านกุดชุมพัฒนา 
(ศรีวิสารรังสรรค)์ 
สพป.ยโสธร เขต 2 

หนํวยการเรียนรู๎บูรณาการสืบสานต านานบุญบั้งไฟ 
 

14. นายพันธ์  ชํวยบุญญะ ร.ร.ทุํงเทงิยิ่งวัฒนา 
สพม. เขต 29 

การพัฒนาจัดการเรียนรู๎  โดยใช๎ภาพยนตร์สั้น 

15. นายประธาร  วสวานนท์    ร.ร.น้ ายืนวิทยา 
สพม. เขต 29 

การพัฒนาเว็บไซต์  เพื่อจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นช้ินงาน  
ภาระงานบนอินเทอร์เน็ต  กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 
 
 
 
 
 
 



 

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ สาระ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล 
(ผู้น าเสนอ) 

โรงเรียน/สพป./สพม. ชื่อผลงาน 

17 
สิงหาคม. 

2554 

08.30 น 
ถึง 

12.00 น. 

ชั้นที่ 4 
ห้อง  4A 

การศึกษาระดับปฐมวัย 1. นางศิรินทิพย์  วงศ์ชาชม ร.ร.ธารน้ าใจ 
สพป.นครพนม เขต 1 

การพัฒนาและสร๎างเสริมพลังเด็กเกงํ ดี ศรีสังคม 

2.นางสุมาลี  ศรีชัยวงศ ์ ร.ร.กุดลิงวิทยาคม 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 

 

3.นางวรรณะ  จันทร์ศร ี ร.ร.อนุบาลศรีเชียงใหม ํ
สพป.หนองคาย เขต 1 

E-Book เพื่อเตรียมความพร๎อมทักษะทางภาษาและ
สํงเสริมนิสัยรักการอํานส าหรับเด็กปฐมวัย 

4.นางราตรี  พวงช๎อย ร.ร.เมืองพนมไพร 
สพป.ร๎อยเอ็ด เขต 2 

เกมลอตโตสร๎างสรรค์พัฒนาพ้ืนฐาน 
ทางคณิตศาสตร์ 

5.นางวัชราภรณ์  วุฒิเสลา 
 

ร.ร.อนุบาลอ านาจเจริญ 
สพป.อ านาจเจริญ 

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยโดยใช๎เกมสร๎างสรรค์ 

6.นางธัญพร  ไชยอินทร์ ร.ร.บ๎านจระเข๎มาก 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 

หนังสือภาพ  เพื่อสํงเสริมด๎านภาษา  ส าหรับเด็กปฐมวัย 

7.น.ส.ปิยะพร  ทองสิงห ์
 

ร.ร.อนุบาลอุทุมพรพิสัย 
สพป.ศรีสะเกษ  เขต2 

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎แบบสตอรี่ไลน์ท่ีมีตํอ
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

8.นางส าราญ  ทองพิมพ์ ร.ร.จตุรัสวิทยานุกูล 
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 

การจัดประสบการณ์แบบโครงงานท่ีมีตํอทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

9.นางจงกล  คารมย์กลาง ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา 
สพป.นครราชสีมา เขต 1 

การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์
ในเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 



 

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ สาระ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล 
(ผู้น าเสนอ) 

โรงเรียน/สพป./สพม. ชื่อผลงาน 

17 
สิงหาคม. 

2554 

08.30 น 
ถึง 

12.00 น. 

ชั้นที่ 4 
ห้อง  
4B 

สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 1. นายวุฒิไกร  เที่ยงด ี
 

ร.ร.กมลาไสย  
สพม. เขต 24 

โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางด๎านกีฬาวอลเลย์บอล 
สาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 

2.วําท่ี ร.ต.ศราวุธ  ทาทินันท์ ร.ร.สุมเส๎าวิทยาคาร  
สพม. เขต 20  

การฝึกทักษะตะกร๎อสูํความเป็นเลิศ 

3. นายเกียรติศักดิ์  พลภูมิชัย 
 

ร.ร.กันทรารมณ ์
สพม. เขต 28 

CAI  เรื่อง แมํไม๎มวยไทย 

4. นางสุมาลี  เวียงเตา ร.ร.ชุมชนบ๎านแกร๎งคร๎อหนองไผ ํ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

การสร๎างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  วิชาพลศึกษา   
เรื่อง แมํไม๎มวยไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

5. นางธัญพร  ทิพย์รอด ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา 
สพป.นครราชสีมา เขต 1 

การพัฒนาการเคลื่อนไหวรํางกายโดยใช๎มิวสิควีดีโอ   
และ สํงเสริมการออกก าลังกายตามบริบทของผู๎เรียน   
กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

6. นายสุริยา  เทพวันดี ร.ร.ภูเรือวิทยา 
สพม. เขต 19 

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาฟุตบอล 

7. นายปราโมทย์  สมภกัดี ร.ร.ประชารัฐวิทยาเสริม 
สพม. เขต 25 

โปรแกรมการฝึกซ๎อมนักกรีฑาตามโครงการพัฒนา 
ความเป็นเลิศด๎านกรีฑา 

8. นายมานะ  อะมะมูล ร.ร.ปทุมรัตต์พิทยาคม 
สพม. เขต 27 

พลศึกษาออนไลน ์

 
 
 
 
 
 



 

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ สาระ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล 
(ผู้น าเสนอ) 

โรงเรียน/สพป./สพม. ชื่อผลงาน 

17 
สิงหาคม. 

2554 

13.00 น 
ถึง 

17.00 น. 

ชั้นที่ 3 
ห้อง  3A 

ผู้บริหารสถานศึกษา 1. นางกฤตวรรณ  เรืองทุม ร.ร.ส าโรงทาบวิทยาคม 
สพม. เขต 33 

การพัฒนาครูสูํการออกแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อ
เสริมสร๎างคุณลักษณะอยูํอยํางพอเพียงของนักเรียนโดยใช๎
ชุดปฏิบัติการ 

2. นายวิเชียร  เจริญครบุร ี ร.ร.หนองกี่พิทยาคม 
สพม. เขต 32 

“เดินตามรอยเท๎าพํอ อยูํอยํางพอเพียง” 

3. นายเยี่ยม  ธรรมบุตร ร.ร.ส๎มป่อยพิทยาคม   
สพม. เขต 28 

หนึ่งเดือน หน่ึงกลุํมสาระพัฒนาทักษะสูํความเป็นเลิศ 
 

4. นายมาโนช  วาทะพุกกณะ ร.ร.โนนสูงศรีธาน ี
สพม. เขต 31 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการข๎ามกลุํมสาระ 
8  กลุํมสาระและการสืบค๎นภูมิปัญญาท๎องถิ่นในเขต 
อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

5.นายสุรพงษ์  น่ิมสนิท ร.ร.ชุมชนบ๎านแกร๎งคร๎อหนองไผ ํ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

การพัฒนาการบริหารแบบมีสํวนรํวมโดยใช๎รูปแบบ SKEG 
ของโรงเรียนชุมชนบ๎านแกร๎งคร๎อหนองไผ ํ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

6. นายสุรัตน์  มุทุวงศ์ ร.ร.พังเคนพิทยา 
สพม. เขต 29 

การพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนพังเคนพิทยาด๎วยรูปแบบ  5’ รSurat  Model 

7. นายบัณฑิต  ประสิทธินอก ร.ร.ปทุมรัตต์พิทยาคม 
สพม. เขต 27 

PPK  BACKWARD  MODEL 

8.นายถนอม  บุญมา    ร.ร.โคกโพธ์ิไชยศึกษา 
สพม. เขต 25 

การบริหารงานห๎องสมุดมีชีวิตกับกิจกรรมสํงเสริมการอําน 

9. ดร.สุเมธ  ปานะถึก ร.ร.โนนสังวิทยาคาร 
สพม. เขต 19 

การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎สูํการปฏิบัติ
เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู ๎
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 

10. นายณรงค์  หล๎าวงศา ร.ร.โกมลวิทยาคาร  
สพป.หนองคาย  เขต 1 

การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สูํการปฏิบัติ 



 

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ สาระ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล 
(ผู้น าเสนอ) 

โรงเรียน/สพป./สพม. ชื่อผลงาน 

   ผู้บริหารสถานศึกษา 
(ต่อ) 

11. นายกิตติพร  อินทะสีดา ร.ร.กมลาไสย 
สพม. เขต 24 

รูปแบบการพัฒนาครูไทยให๎สามารถจัดการเรียนการสอน
สองภาษาแนวใหมํ  โดยใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบ
บูรณาการ 

12. นายชัยเดช  บุญรักษา ร.ร.มัธยมวาริชภูม ิ
สพม. เขต 23 

กระบวนการบริหารแบบกุดบาก  :  kudbak  
Management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ สาระ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล 
(ผู้น าเสนอ) 

โรงเรียน/สพป./สพม. ชื่อผลงาน 

17 
สิงหาคม. 

2554 

13.00 น 
ถึง 

17.00 น. 

ชั้นที่ 4 
ห้อง  4A 

ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด 
1. แหลํงเรียนรู ๎ 
2. อิงถิ่นฐาน 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. คณิตศาสตร์ 
5. ศิลปะ 
6. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

1. นางวิบูลย์วรรณ  หอมดวง ร.ร.อนุบาลห๎วยราช 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 

“ห๎องสมุด E – Book  Center” 

2. นางปราณี  หีบแก๎ว ร.ร.หนองไผํพิทยาคม 
สพป.ขอนแกํน เขต 5 

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ ICT เพื่อสํงเสริมการ
เรียนรู๎ของนักเรียน 

3. ร.ร.ปทุมวิทยากร ร.ร.ปทุมวิทยากร 
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

ก๎าวมั่นแหํงการพัฒนาสูํการศึกษาที่ยั่งยืน 
 

4.ร.ร.มุกดาวิทยาลัย ร.ร.มุกดาวิทยาลัย  
สพม. เขต 22 

“การบริหารศูนย์แมํขํายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในฝัน” 
 

5. นายวรวุฒิ  เทียนแก๎ว ร.ร.ค าตากล๎าราชประชาสงเคราะห ์
สพม. เขต 23 

ศูนย์คณิตศาสตร์ กับกระบวนการ PINCODE 

6. น.ส.ศิริลักษณ์  ฐานวิเศษ ร.ร.ค าตากล๎าราชประชาสงเคราะห ์
สพม. เขต 23 

การบริหารจัดการศูนย์ศิลปะโดยกระบวนทัศน์ 
PICC + P 

7. นายสมศักดิ์  อินทรสิทธ์ิ ร.ร.มัธยมวานรนิวาส 
สพม. เขต 23 

ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ สาระ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล 
(ผู้น าเสนอ) 

โรงเรียน/สพป./สพม. ชื่อผลงาน 

17 
สิงหาคม. 

2554 

13.00 น 
ถึง 

17.00 น. 

ชั้นที่ 4 
ห้อง  4B 

ศึกษานิเทศก์ 1. นางวิไลวรรณ  เหมือนชาติ 
และคณะ 

คณะRoving Team  
คณะที่ 14  

ยุทธศาสตร์การนิเทศ  “โรงเรียนน๎องส าเร็จ.. 
โรงเรียนพี่เข๎มแข็ง” 

2. คณะนิเทศโรงเรียนในฝัน 
(Roving Teams) คณะที่ 15 

คณะRoving Teams คณะที่ 15  
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1- 4 

การนิเทศแบบพาทัวร์รอบรั้วรวมพลัง 

3. น.ส.รัชนีวัลย จุลบาท ศึกษานิเทศก ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 

นิเทศแบบเพื่อนคูํคิด (Supervision and youth 
partners) : การพัฒนาตํอยอดบันทึกการนิเทศ  

4. น.ส.สวาสฎิพร  แสนค า ศึกษานิเทศก ์
สพป.ร๎อยเอ็ด เขต2 

นิเทศโดยเครือขําย (Network  Supervisor) 

5. นายทรงศักดิ์  จารุมาศ ศึกษานิเทศก ์
สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

การพัฒนากระบวนการนิเทศ  SONGSAK  Model 
ส าหรับโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล๎บ๎าน) 
สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

6. นายดุสิต  ปรีพูล  และ 
    นายอินสวน  สาธุเม 

ศึกษานิเทศก ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 

 

7. นายบุญไทย  แสนอุบล ศึกษานิเทศก ์
สพป.สกลนคร เขต 3 

การนิเทศแบบรํวมคิดพาท า  น าสูํความส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ สาระ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล 
(ผู้น าเสนอ) 

โรงเรียน/สพป./สพม. ชื่อผลงาน 

18 
สิงหาคม. 

2554 

08.30 น 
ถึง 

12.00 น. 

ชั้นที่ 3 
ห้อง  3A 

สาระการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี ห้อง 1 

1. นางจิรวรรณ  ส าราญพิศ ร.ร.ชุมชนบ๎านแกร๎งคร๎อหนองไผ ํ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   
เรื่อง  การประดิษฐ์ของใช๎จากเศษวัสดุที่เหลือใช๎ 

2. นางประภาศรี   บุญปัน ร.ร.ชุมชนบ๎านนาบอน 
สพป.เลย เขต 1 

การแปรรูปอาหารจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

3. นางสุดใจ  วงศ์คูณ ร.ร.กันทรารมณ ์
สพม. เขต 28  

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช๎  CD ชํวยสอน 
เรื่อง  การท าขนมกะหรี่ปั๊บไส๎มันเทศผสมสมุนไพร 

4. นายคมกริช  ภูคงกิ่ง 
 

ร.ร.โนนศิลาพิทยาคม  
สพม. เขต 24 

เครื่องวิชวลไลเซอร์ เอ็น เอส เค (Visuallizer  NSK) 

5. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ ร.ร.นครพนมวิทยาคม 
สพม. เขต 22 

การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
ประเมินผลอัตโนมัติถึงผู๎ปกครองนักเรียน” 

18 
สิงหาคม. 

2554 

08.30 น 
ถึง 

12.00 น. 

ชั้นที่ 3 
ห้อง  3B 

สาระการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี ห้อง 2 

1. นางอิงอร  ผลจันทร์งาม โรงเรียนสังขะ 
สพม. เขต 33 

การพัฒนาชุดสื่อประสม เรื่อง การสร๎างภาพเคลื่อนไหว
รายวิชา สร๎างภาพเคลื่อนไหวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 โรงเรียนสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

2. นายธีรชัย  วรรณโพธิ์กลาง ร.ร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ ์
สพม. เขต 32 

การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ประดิษฐ์
เครื่องบินวิทยุบังคับ 

3. นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง ร.ร.วารินช าราบ 
สพม. เขต 29 

ชุดติดตั้งWindows XP SP3 & All Programs อยํางงํายๆ
ในขั้นตอนเดียว 

4. นางจุฑาธิป  ศรีนาคา ร.ร.บ๎านบํอใหญ ํ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 

บูรณาการเรียนรู๎ด๎วยหุํนยนต์ 

5. นายธีรพงษ์  แสงสิทธ์ิ ร.ร.หนองนาค าวิทยาคม 
สพม. เขต 25 

การใช๎หนังสั้นเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎  เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสํงเสริมทักษะการคิดขั้นสูง 

6. นางพัชรินทร์  อุชชิน ร.ร.น้ าโสมพิทยาคม  
สพม. เขต 20 

ANIMATION  หรรษา 

 



 

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ สาระ/กิจกรรม ชื่อ – สกุล 
(ผู้น าเสนอ) 

โรงเรียน/สพป./สพม. ชื่อผลงาน 

18 
สิงหาคม. 

2554 

08.30 น 
ถึง 

12.00 น. 

ชั้นที่ 4 
ห้อง  4A 

ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ICT 1. นายสุริยันต์  ศรีแก๎ว ร.ร.โนนสูงศรีธาน ี
สพม. เขต 31 

การติดตั้ง Authen Server + Obeclms  สื่อการเรียนรู๎
ของโรงเรียนในฝันอยํางงํายและรวดเร็ว 

2. นางสาวชุติมา  พาโคทม ร.ร.ปทุมรัตต์พิทยาคม 
สพม. เขต 27 

3 บ for ICT 
 

3. ร.ร.สังคมวิทยา  
 

ร.ร.สังคมวิทยา  
สพม. เขต 21 

การพัฒนาครูสูํกระบวนการเรียนการสอนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  โรงเรียนสังคมวิทยา 

4. ร.ร.รํมเกล๎า ร.ร.รํมเกล๎า 
สพม. เขต 23 

ICT น าครูสูํมืออาชีพ 

18 
สิงหาคม. 

2554 

08.30 น 
ถึง 

12.00 น. 

ชั้นที่ 4 
ห้อง  4B 

ภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ 1. นายจิรวัฒน์  สุวรรณสนธิ์ ร.ร.ชุมชนวังสะพุง 
สพป.เลย เขต 2 

โรงเรียนในฝัน สานตํอความฝนั สร๎างสรรค์สูํโรงเรียน 

2. นายอุดม  บึงไกร ร.ร.บ๎านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 

กระบวนทัศน์การบริหารงานแสวงหาภาคีเครือขํายอุปถัมภ์ 
รํวมพัฒนาสถานศึกษาและสร๎างการเรียนรู๎สูํโรงเรียนในฝัน 

 
 



แผนผังการจัดนิทรรศการ  “Lab School Symposium 2011  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
ชั้น 1  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือโรงเรียนที่จัดนิทรรศการ  “Lab School Symposium 2011  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
ระหว่างวันที่  16 – 18  สิงหาคม  2554 

ณ  ชั้น 1  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
 

ที ่ รายการ / กิจกรรม โรงเรียน / สพป./สพม. 
Roving Team 

คณะที่ 
1 ผู๎บริหารสถานศึกษา ร.ร.หนองซนพิทยาคม  จ.นครพนม  สพม.เขต 22 คณะ RT. ที่ 8 
2 โรงเรียนดีประจ าต าบล ร.ร.ดงมะไฟวิทยา  จ.สกลนคร  สพม. เขต 23 คณะ RT. ที่ 8 
3 ห๎องสมุด ร.ร.บ๎านจอมพระ  จ.สุรินทร์  สพป.สุรินทร์ เขต 1 คณะ RT. ที่ 14 
4 เครื่องบินเล็ก ร.ร.ภูเรือวิทยา  จ.เลย  สพม. เขต 19 คณะ RT. ที่ 9 
5 ศูนย์แมํขํายจังหวัด ร.ร.ค าตากล๎าราชประชาสงเคราะห์  จ.สกลนคร  สพม. เขต 23 คณะ RT. ที่ 8 
6 สุขานําใช๎ ร.ร.ชุมชนบ๎านละเว  จ.อุบลราชธานี  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 คณะ RT. ที่ 17 
7 สาระวิทยาศาสตร ์ ร.ร.จักราชวิทยา  จ.นครราชสีมา  สพม. เขต 31 คณะ RT. ที่ 12 
8 สาระคณิตศาสตร ์ ร.ร.ขัตติยะวงษา และ ร.ร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จ.ร๎อยเอ็ด คณะ RT. ที่ 11 
9 สาระสังคมศึกษา ร.ร.บ๎านกรวดวิทยาคาร  จ.บุรีรัมย์  สพม. เขต 32 คณะ RT. ที่ 15 
10 สาระประวัติศาสตร์ ร.ร.มัธยมวาริชภูมิ  จ.สกลนคร  สพม. เขต 23 คณะ RT. ที่ 8 
11 สาระภาษาตํางประเทศ ร.ร.อนุบาลอ านาจเจริญ  สพป.อ านาจเจริญ คณะ RT. ที่ 17 
12 ศูนย์แมํขํายจังหวัด ICT ร.ร.เมืองพญาแลวิทยา  จ.ชัยภมูิ  สพม. เขต 30 คณะ RT. ที่ 13 
13 ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ร.ร.ยางชุมน๎อยพิทยาคม  จ.ศรีสะเกษ  สพม. เขต 28 คณะ RT. ที่ 16 
14 หุํนยนต์ ร.ร.หนองสูงสามัคคีวิทยา  จ.มุกดาหาร  สพม. เขต 22 คณะ RT. ที่ 7 
15 สาระภาษาไทย ร.ร.โพธิ์ไทรพิทยาคาร  จ.อุบลราชธานี  สพม. เขต 29 คณะ RT. ที่ 17 
16 การศึกษาระดับปฐมวัย ร.ร.บ๎านชนบท  จ.ขอนแกํน  สพป.ขอนแกํน เขต 2 คณะ RT. ที่ 10 
17 สาระศิลปะ ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร  จ.อุดรธานี  สพม. เขต 20 คณะ RT. ที่ 18 
18 สาระการงานอาชีพฯ ร.ร.บ๎านส าโรงเกียรติ  จ.ศรีสะเกษ  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 คณะ RT. ที่ 16 
19 สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ร.ร.ขามทะเลสอวิทยา  จ.นครราชสีมา  สพม. เขต 31 คณะ RT. ที่ 12 
20 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ร.ร.ชุมชนวังสะพุง  จ.เลย  สพป.เลย เขต 2 คณะ RT. ที่ 9 
21 อาเซียน ร.ร.มุกดาวิทยานุกูล  จ.มุกดาหาร  สพม. เขต 22 คณะ RT. ที่ 7 
22 สิทธิเด็ก ร.ร.บ๎านหนองปลาน๎อย  จ.สกลนคร  สพป.สกลนคร เขต 1 คณะ RT. ที่ 8 
23 เศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.ชุมชนบ๎านหัวขัว  จ.ขอนแกํน  สพป.ขอนแกํน เขต 2 คณะ RT. ที่ 10 
24 ภาคีเครือขํายอุปถัมภ ์ เสอเพลอโมเดล  จ.อุดรธานี  สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะ RT. ที่ 18 
25 ศูนย์แมํขาํยอิงถิ่นฐาน ร.ร.จันทรุเบกษาอนุสรณ์  จ.ร๎อยเอ็ด  สพม. เขต 27 คณะ RT. ที่ 11 
26 Mini Company ร.ร.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์  สพม. เขต 33 คณะ RT. ที่ 14 

 
 



คณะกรรมการจัดท าเอกสาร 
 
 
คณะที่ปรึกษา 
 1. นายธนากร  งามชมพู   ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาสกลนคร  เขต 1 
 2. นายไพบูลย์  ชวรุํง   ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2 
 3. นายสุชาติ  ศรีสุวรรณ   ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 3 
 4. นายยุทธพงศ์  วชิรปัญญาวัฒน์ ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา  เขต 23 
 5. นายฉลาด  วรรณทอง   รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 1 
 6. นางสุพร  รักบ ารุง   ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

คณะท างาน 
 1. นายไพศาล  ศรีส าราญ  ศึกษานิเทศก์  สพป.สกลนคร  เขต 1 หัวหน๎าคณะท างาน 
 2. นางสาวสมจิตร  นาสีแสน  ศึกษานิเทศก์  สพป.สกลนคร  เขต 2 คณะท างาน 
 3. นางสาวสุดารัตน์  ศรีส าราญ ศึกษานิเทศก์  สพป.สกลนคร  เขต 2 คณะท างาน 
 4. นายณัฐพงศ์  ไตรโยธี   ศึกษานิเทศก์  สพป.สกลนคร  เขต 3 คณะท างาน 
 5. นายบุรินทร์  วรรณวงศ์  ศึกษานิเทศก์  สพป.นครพนม  เขต 2 คณะท างาน 
 6. นายสถาพร  ชูทองรัตนะ  ศึกษานิเทศก์  สพป.นครพนม  เขต 2 คณะท างาน 
 7. นางสุจิตรา  ไชยวงศ์คต  ศึกษานิเทศก์  สพม. เขต 22 คณะท างาน 
 8. นายบุญไทย  แสนอุบล  ศึกษานิเทศก์  สพป.สกลนคร  เขต 3 เลขานุการคณะท างาน 
 9. นายสันติภาพ  ศรีมามาศ  ศึกษานิเทศก์  สพป.สกลนคร  เขต 1 ผู๎ชํวยเลขานุการคณะท างาน 
 10. นายสนธยา  หลักทอง  ศึกษานิเทศก์  สพป.สกลนคร  เขต 2 ผู๎ชํวยเลขานุการคณะท างาน 
 

ออกแบบปก/กราฟิก 
 1. นายบุญไทย  แสนอุบล  ศึกษานิเทศก์  สพป.สกลนคร  เขต 3 
 2. นายสนธยา  หลักทอง   ศึกษานิเทศก์  สพป.สกลนคร  เขต 2 


