รายชื่อผู้นาเสนอผลงานการประกวดสือ่ การสอน อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์
ในงาน "สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์"
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ลาดับที่

ชื่อผู้สง่ ผลงาน

ตาแหน่ง

๑

นางแวววลี สิริวรจรรยาดี

ครู
ชานาญการพิเศษ

๒

นางนันทพร มัน่ ทัพ

ศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ

๓

นางแสงดาว ผมงาม

ครูวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ

๔

นางสาวธนันทญา ตาดี

๕

นางพิมพา สุขวิบลู ย์

ครู
ชานาญการพิเศษ

โรงเรียนวัดใหม่ยายนุย้

กรุงเทพฯ

สือ่ ประสม อ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ "คาที่มี
ตัวสะกดแม่กก"

๖

นางสาว
มีณนภาพรรณ ฐีฎภัทรมนตรี

ครู
ชานาญการ

โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม

นครพนม

บทเรียนการ์ตนู วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง
สารและสมบัตขิ องสาร

๗

นางสาวศิริวรรณ ฉิมแย้ม

ครู
ชานาญการพิเศษ

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

พิษณุโลก

ชุดฝึกการอ่านจับใจความวิชาทักษะภาษาไทย
(ท30202)

๘

นายพงษ์พิพัฒน์ นิลผาย

ครู

โรงเรียนวัดเขาสุกมิ

จันทบุรี

บทเรียนการ์ตนู กลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องดอกและส่วนประกอบของดอก

๙

นางพีรญา นิลผาย

ครู

โรงเรียนศรีรัตน์
ราษฎร์นเุ คราะห์

จันทบุรี

บทเรียนการ์ตนู กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง อาหารถิน่ จันท์

นายธนาธิป นามีผล

นักศึกษา
ประสบการณ์
วิชาชีพ

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุ
เคราะห์

จันทบุรี

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุม่ สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์

นางกอบแก้ว ยลพันธุ์

ครู
ชานาญการพิเศษ

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปเสริมทักษะการอ่าน
พิษณุโลก ภาษาอังกฤษ เรื่อง เทคนิคการคาดเดา
ความหมายของคาศัพท์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
พิษณุโลก แอทลาส (Active Teaching and Learning
Approaches in Science-ATLAS)

๑๐

๑๑

๑๒

หน่วยงาน

จังหวัด

ชื่อสือ่ ทีส่ ง่ เข้าประกวด

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer
โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
บุรีรัมย์ Assisted Instruction - CAI) กระบวนการคิด
คณิตศาสตร์
คูม่ อื แบบทดสอบพัฒนาทักษะของนักเรียนด้าน
สานักงานเขตพื้นที่
สิงห์บรุ ี การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ตามแนว
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
PISA
หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบบูรณาการทักษะการ
โรงเรียนบางระจันวิทยา สิงห์บรุ ี อ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสือ่ ความโดย
ใช้เนือ้ หาในท้องถืน่ จังหวัดสิงห์บรุ ี

ครู
แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง ขอนแก่น
ชานาญการพิเศษ
ชัน้ ป.6 เรื่องสมการและการแก้สมการ

ครู
นางเพ็ญจันทร์ โชติรัตนศักดิ์
ชานาญการพิเศษ

ลาดับที่

ชื่อผู้สง่ ผลงาน

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

จังหวัด

ชื่อสือ่ ทีส่ ง่ เข้าประกวด

๑๓

คุณกนิษฐา อุน่ อนันต์

ครู/หัวหน้ากลุม่
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทร์เดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) 2

กรุงเทพฯ

๑๔

นางพเยาว์ ภาษิต

พนักงานราชการ
ครู

โรงเรียนวัดประชาบารุง ฉะเชิงเทรา E-Book สือ่ การสอนสูอ่ าเซียน

เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ราก
หญ้าสูส่ ากลสือ่ สาร (Science for all)

ลิฟท์อนุรักษ์พลังงาน กรณีเรียนรู้แบบ STEM
โรงเรียนสตึก
บุรีรัมย์ (Science, Technology, Engineer and
Mathematics)
นิทานส่งเสริมการอ่าน
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
เรื่อง ลูกหมูอดู๊ อิด๊
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สถิติ โดยการ
โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
ลาพูน
ใช้บริบทเป็นฐาน

๑๕

นายสุรเชษฐ อนุมาตร์

ครู ค.ศ. 3

๑๖

นายริปอง กัลติวาณิชย์

ครู

๑๗

นายศักดิช์ าย ขวัญสิน

ครู ค.ศ. 2

๑๘

นางมาลินี มีพะเนาว์

ครูวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

๑๙

นางสาวพิกลุ แสนชัยนาท

ครู
ชานาญการพิเศษ

โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม

๒๐

นางสาวนันทพร แสงอุไร

ครูวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

กรุงเทพฯ

๒๑

นางปรางค์ทอง แทบศรี

ครู
ชานาญการพิเศษ

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ชุดกิจกรรมด้วยการสอนยุทธศาสตร์เมตาคอกนิ
พิษณุโลก ชัน เรื่องการตัดกรวยเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หาคณิตศาสตร์

๒๒

นายณัฐพล ชนินพร

ครูวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

กรุงเทพฯ

๒๓

นางมนวิภา อ่อนศรี

ครู ค.ศ. ๒

โรงเรียนบดินทร์เดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) 2

กรุงเทพฯ บทเรียนสาเร็จรูป

๒๔

นางสาวรสทิพย์ ระโหฐาน

กรุงเทพฯ

การพัฒนาความคงทนของคาศัพท์โดยการใช้
บัตรคา

กรุงเทพฯ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ความน่าจะเป็น
สือ่ วีดที ัศน์คาราโอเกะเพื่อฝึกทักษะการอ่าน
ทานองเสนาะ

การพัฒนากระบวนการคิดผ่านโครงการละคร
เพลงภาษาฝรั่งเศส

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ กวีนอ้ ยตามรอยกวีศรีสยาม
พัฒนาการ รัชดา

