รายชื่อเจาของผลงานดีเดนดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามจุดเนน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ป พ.ศ. 2557 (ภาคเรียนที่ 1)
เลขที่
ชื่อ
1.
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม
2.
นางสาวพิกลุ แสนชัยนาท
3.

นายณฐพรรษ พูพวง

4.

นางสาวรุจิเรจฉอยทิม

โรงเรียน
จุดเนน
โรงเรียน
ทักษะการสื่อสาร
บางปะกอกวิทยาคม อยางสรางสรรค

ชั้น

โรงเรียนบางปะกอก ทักษะการคิดขั้นสูง
วิทยาคม
โรงเรียน
ทักษะการสื่อสาร
บางปะกอกวิทยาคม อยาสรางสรรค

ม4-ม6

โรงเรียน
บางปะกอกวิทยาคม
นางสาวจิราภรณ ดอกนารี โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม
นางวรรณี แสงเดือนฉาย โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม
โรงเรียนบางปะกอก
นางสาวบัวหลวง กุลเกษ
วิทยาคม

ทักษะชีวิต

8.

นางจิณณพัตจันทบูรณ

โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม

ทักษะชีวิต

9.

นางสาววรรณรัตน ไชยพร
ประสิทธิ์

โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม

การใชเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู

10.

โรงเรียนโยธินบูรณะ ใชเทคโนโลยีเพื่อ
นางสาวจีระภา มีหวาย
การเรียนรู
หลึม
นางสาวผาณิต เชาวพานิช โรงเรียนโยธินบูรณะ มีทักษะการคิด

5.
6.
7.

11.
12.

การแสวงหาความรู
เพื่อการแกปญหา
ทักษะการคิด
ขั้นสูง
การใชเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู

ม4-ม6

กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมละคร
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Alice
in Wonderland

กิจกรรมการเรียนรู
ปริศนาหาคําดวยลําดับ
ม4-ม6 กิจกรรมการเรียนรู
ภาษาใชปลูกฝงคุณธรรม
อยางไร
กิจกรรมการเรียนรูพุทธ
ศาสนา
ม4-ม6 กิจกรรมการเรียนรู
การเตรียมสารละลาย
ม 1- ม3 องคประกอบของสารเนื้อ
เดียว
ม 4- ม กิจกรรม คุณธรรม
6
จริยธรรมในการใช
เทคโนโลยี
ม 1- ม กิจกรรมการเรียนรู
3
ออกแบบโนมนาวใจ ให
ปลอดภัยจากบุหรี่
ม 1- ม. การสรางสื่อเทคโนโลยี
3
(ICT) ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
บนเครือขายคอมพิวเตอร
ม1-ม3 Edmodo Social Network
ม1-ม3

นางสาวอุทุมพร ชื่นวิญญา โรงเรียนโยธินบูรณะ การแสวงหาความรู ม1-ม3
ดวยตนเอง

กิจกรรมและหนวย
การจัดการเรียนรู
กิจกรรมและหนวย
การจัดการเรียนรู
การตั้งคําถามเพื่อแสวงหา
ความรู

เลขที่
ชื่อ
13.
นางเบ็ญจมาศ วิจิตร

โรงเรียน
จุดเนน
โรงเรียนโยธินบูรณะ การใชเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู

ชั้น
ม4-ม6

14.

นางกันยากร ทัดภูธร

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ทักษะการคิด

ม4-ม6

15.

นายวิทวัส ศรีบัณฑิต
มงคล

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ทักษะการสื่อสาร
อยางสรางสรรค

ม4-ม6

16.

นางสาวปริศนา ตันติเจริญ โรงเรียนโยธินบูรณะ

ทักษะชีวิต

ม4-ม6

17.

นางสาวอุทุมพร ชื่นวิญญา

18.

นางสาวจันทรตรีเศรษฐา
วิวัฒน

19.

นางสาวกนกวรรณ คงธน
ชุณหพร
นางสมปอง เอี่ยววงศ
เจริญ

20.

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ม4-ม6
การแสวงหา
ความรูเพื่อ
แกปญหา
ม1-ม3
โรงเรียนโยธินบูรณะ การบูรณาการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเอง
ใชเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรูมีทักษะการคิด
โรงเรียนโยธินบูรณะ การแสวงหาความรู ม4-ม6

กิจกรรมการเรียนรู
โครงการ การจัดกระบวน
การเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ทักษะชีวิต
นางสาวเพ็ญศรี มุกดาหาร โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค
โรงเรียนสตรีวัดอัปสร ทักษะชีวิต
นางสาวศิรินทรธร ศรี
สวรรค
พลอย

ม4-ม6

จิตอาสา

ม4-ม6

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

23.

นางสาวบุตรียา รัตนมณี

อยูอยางพอเพียง

ม4-ม6

24.

นางสาวพรพรรณ ศรีสิริ
รัตน
นางสาวอุบล รังสิตวัธน

อยูอยางพอเพียง

ม4-ม6

อัปสรสวรรคใสสะอาด
เพียงพอเพื่อพอ
อัปสรสวรรคใสสะอาด
เพียงพอเพื่อพอ

ทักษะชีวิต

ม4-ม6

22.

25.
26.

โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค
โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค

โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค
นางสาวอัจฉรา พิทักษเสรี โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค
ธรรม

ดานความพอเพียง

กิจกรรมและหนวย
การจัดการเรียนรู
การสืบพันธและการ
เจริญเติบโตของพืช

ม3-ม1
ม4–ม6

21.

โรงเรียนวิมุตยาราม
พิทยากร

กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมและหนวย
การจัดการเรียนรู
สวนประกอบของเครื่อง
คอมพิวเตอร
กิจกรรมการเรียนรูพันธะ
เคมีและพันธะไอออนิก
กิจกรรมและหนวย
การจัดการเรียนรู
ผลิตหนังสั้น
พลเมืองดี สังคมไทยสังคม
โลก
กําหนดประเด็นศึกษาเพื่อ
แกปญหา

ดานความสามารถ
และทักษะการใช

จิตอาสา
โตวาทีภาษาอังกฤษ/
English on Tuesday

เลขที่

ชื่อ

27.

นายสิทธิ์ขนิษฐ อาจหาญ

28.

นางสาวบุญมี พิมพบุตร

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค

โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค
โรงเรียนสตรีวัด
นางสาววารุณี ศโรภาส
อัปสรสวรรค
โรงเรียนสตรีวัด
นางสาวสุธาสินดี วงโตด
อัปสรสวรรค
นายจิรภาส อาภามาสกุล โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค
นางสาวธัญลักษณ ละออง โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค
แกว
โรงเรียนมหรรณ
นางนาฏณฎาชมภูนุช
พาราม
โรงเรียนมหรรณ
นางอังศนา เกิดบุญสง
พาราม
โรงเรียนมหรรณพา
นางสาวอรวรรณ วิภา
ราม
โตทัย
นางสาวพรพิพล เครือ
วรรณ
นายวิชัย ลิขิตพรรักษ

39.

นางสาววราลักษณ จันทร
ลอย
นางสาวชุติมา รอดสุด

40.

นางรัตนาอุทก

38.

โรงเรียน

จุดเนน
ภาษาตางประเทศ
ดานความสามารถ
และทักษะการใช
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู
ทักษะการสื่อสาร
ตามชวงวัย
มุงมั่นในการศึกษา

ชั้น

กิจกรรมการเรียนรู

ม1–ม3

Portfolio Electronic

ม1-ม3

พาทีสรางสรรค

ม4-ม6

เปาหมายการศึกษาตอ

ดานแสวงหาความรู ม1-ม3
ดวยตนเอง
ม4-ม6
ทักษะการใช
เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู
ทักษะการคิดขั้นสูง ม4-ม6
ใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู
การแสวงหาความรู

ม.1-ม3

ใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู

ม.4-ม6

การจัดกิจกรรมการเรียนรู
Short Film

ตลาดความรูสู AEC
กิจกรรมการเรียนรู
โครงการรักการอาน
กิจกรรมการเรียนรู

โรงเรียนมหรรณพา
ราม

การใชภาษาอังกฤษ

การจัดการเรียนรูผาน
การใชเว็บไซต

โรงเรียนศีลาจาร
พิพัฒน
โรงเรียนสุวรรณา
รามวิทยาคม

บูรณาการทุกทักษะ ม4-ม6

กิจกรรมหลากหลาย

โรงเรียนสุวรรณา
รามวิทยาคม

ม4 –ม6
บูรณาการ
การแสวงหาความรู
การคิด ทักษะชีวิต
การสื่อสารอยาง
สรางสรรค
ม4 –ม6
บูรณาการ
ดานทักษะชีวิตและ
การสื่อสารอยาง
สรางสรรค

โรงเรียนสุวรรณา
รามวิทยาคม

ดานการใช
ภาษาตางประเทศ

ม4-ม6

หนวย/แผน
4 ชั่วโมง
1 หนวยฯ 18 ชั่วโมง
ในและนอกเวลาเรียน
2 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงกับ ภารกิจสณ.
รักษน้ํา
หนวย/แผนเศรษฐกิจ
พอเพียง

เลขที่

ชื่อ

โรงเรียน
โรงเรียนสุวรรณา
รามวิทยาคม

41.

นางสมศรี คงสุวรรณ

42.

นางอุราภรณ พรอมมา

โรงเรียนมัธยมวัด
หนองแขม

43.

นางสาวน้าํ ฝน วรฉัตร

44.

นายณัฐพล ปนเขียน

45.

นางจรูญ ทองธัญญะ

โรงเรียนมัธยมวัด
หนองแขม
โรงเรียนมัธยมวัด
หนองแขม
โรงเรียนมัธยมวัด
หนองแขม

46.

นายชาตรี จินดามณี

โรงเรียนมัธยมวัด
หนองแขม

47.

นางลัดดา เสือสืบพันธุ

48.

นางสาวเขมจิรา รัตพันธ

โรงเรียนมัธยมวัด
หนองแขม
โรงเรียนมัธยมวัด
หนองแขม

49.

นางสาวจุฑาทิพย นุช
ถนอม
นางสาวนิตยา
เจริญนิเวศนุกูล

50.

51.

นายศุภกิตติ์ บุญเตี้ย

จุดเนน
บูรณาการ
ทักษะการคิดและ
การสื่อสารอยาง
รางสรรค
ดานการแสวงหา
ความรู
ดานทักษะการคิด
ดานสูง
ดานการใชเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู
ดานทักษะการ
สื่อสารอยาง
สรางสรรค
ทักษะชีวิต

ชั้น
ม1 –ม3

ม.1 -ม3

ม.4 -ม6
ม.4 -ม6
ม.1-ม3

ม.1-ม3
ม.4-ม6

กิจกรรมการเรียนรู
หนวยการเรียนรู
เรื่อง หนวยพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต 9 ชั่วโมง
กิจกรรมและแผนการ
จัดการเรียนรู 4 ชั่วโมง
ระบบนิเวศ
กิจกรรมโครงงาน
กิจกรรมการเรียนรู
เทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรู
ภาษาไทย
การจัดการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงเนนวิจัย
เปนฐาน
GSP

ดานเทคโนโลยี

ม.4-ม6

การใชภาษา
ตางประเทศเพื่อ
การสื่อสาร
บูรณาการครบ
ทุกทักษะ

ม.4-ม6

กิจกรรมการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ

ม1– ม3

หนวยระบบนิเวศใน
ทองถิ่นแจงรอน 12 ชั่วโมง

โรงเรียนแจงรอน
วิทยา

บูรณาการครบทุก
-ใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู
-มีทักษะการคิด
-มีทักษะชีวิต
-มีทักษะการ
สื่อสารอยาง
สรางสรรค

ม3- ม4

การจัดการเรียนรู
VDO

โรงเรียนแจงรอน
วิทยา

บูรณาการครบทุก
-ใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู
-มีทักษะการคิด

ม1-ม3

แผนการจัดการเรียนรู

โรงเรียนแจงรอน
วิทยา

เลขที่

ชื่อ

52.

นางสาวสรินนา รักอนันต
ชัย

53.

นางกุหลาบ เจียมอุทิศ
ศักดิ์

54.

นายอดิศร ขาวสะอาด

55.

นางสาวพิชชุดา นวมนอง
บุญ

56.

นายชานนท เชื้อธนะ
ภิญโญ

57.

นายชาคริต เอี่ยมเจริญ

58.

นางอมรรัตน เกตุใหญ

59.

นางสาววิมล แสงนาค

60.

นางสาวประภารัตน อรุณ
ภู

61.

นางจันทรเจา เถียรทวี

62.

นายพุทธัย เพื่อรอดวงษ

โรงเรียน

โรงเรียนวลนรดิศ
วิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก
โรงเรียน
นวลนรดิศวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียน
นวลนรดิศวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียน
นวลนรดิศวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียน
นวลนรดิศวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียน
นวลนรดิศวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียน
นวลนรดิศวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียน
นวลนรดิศวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนนวมินทรา
ชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมิน
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ สตรีวิทยา พุทธ
มณฑล

จุดเนน
-มีทักษะชีวิต
-มีทักษะการ
สื่อสารอยาง
สรางสรรค
ดานทักษะการคิด

ชั้น

ม4-ม6

ดาน 5 มีทักษะชีวิต ม4-ม6

กิจกรรมการเรียนรู

-แผนการจัดการเรียนรู
-กิจกรรม 12ชม.
คณิตสรางสรรค งานรักษ
วิชาเพิ่มเติม
การเพาะเห็ดและถั่วงอก

ดานทักษะการคิด

ม1-ม3

แผนการจัดการเรียนรู
รายบุคคล

การใช
ภาษาตางประเทศ

ม4-ม6

แผนการจัดการเรียนรู

มีทกั ษะการคิด

ม4 -ม6

แผนการจัดการเรียนรู
วาดภาพตกแตงภายใน

ดานการใช
เทคโนโลยี

ม4 -ม6

แผนการจัดการเรียนรู

ดานการแสวงหา
ความรู

ม4 -ม6

กิจกรรม
พรอมแผน

ดานการใช
เทคโนโลยี

ม4 -ม6

หนวย
กิจกรรม

ม 1- ม3 กิจกรรมและหนวยฯ

เราคืออาเซียน
ทักษะการคิดขั้นสูง

ม 1- ม3

การใชเทคโนโลยี

ม 1- ม3

แบบฝกอานวิเคราะห
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น

เลขที่
63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

ชื่อ
นางสุดารัตน ณัฎฐมีบุญ

โรงเรียน

โรงเรียนนวมินทราชิ
นูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชิ
นางชุลีพร เนืองศรี
นูทิศสตรีวิทยา พุทธ
มณฑล
โรงเรียนนวมิน
นางเต็มดวง ชาญฤทธิ์
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมิน
นางสาวกนิษฐา หลักดี
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมิน
นายจุมพล ปญจะ
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล
นางสาวเกวลิน อังคณากร โรงเรียนนวมิน
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมิน
นางจุไรรัตน ปงผลพูล
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมิน
นางสาวสุดารัตน คําผา
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล
นางอังศณา บุญเฉลิมศักดิ์ โรงเรียนนวมิน
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมิน
นางสาวเพ็ชรชมพู พิชุ
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พันธเดชา
พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมิน
นางสาวขนิษฐา ปราชญ
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา
วิทยา
พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมิน
นายฮาดี บินดูเ หล็ม
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมิน
นางอุทัยวรรณ นิลดํา

จุดเนน

ชั้น

กิจกรรมการเรียนรู

การบูรณาการตาม
จุดเนน

ม 1- ม3 กิจกรรมและหนวย

ทักษะชีวิต

ม 1- ม3

การใชภาษาอังกฤษ

ม 1- ม3 TEMDUANG MODEL

การแสวงหาความรู
และทักษะการคิด

ม 1- ม3 กิจกรรมและหนวย

ทักษะชีวิต

ม 1- ม3 เรื่องดนตรีและสังคม

ทักษะฃีวิต

ม 1- ม3 กิจกรรมและหนวย

เครื่องใชไฟฟาและ
กําลังไฟฟา

พาราโมลา

แผนการจัดการเรียนรู
“เจาสัวนอย”
การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานเรื่องการวิคราะห
ขอมูล
กิจกรรมการเรียนรู
โครโมโซม

การบูรณาการ

ม4-ม6

การบูรณาการ

ม4-ม6

ทักษะชีวิต

ม4-ม6

กิจกรรมการเรียนรู
สังคมของเรา

คิดวิเคราะห

ม4-ม6

กิจกรรมการเรียนรู
ผลกระทบที่เกิดจากการใช
พลังงานและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมการเรียนรู
ทักษะกีฬายูโด

ม4-ม6

คิดวิเคราะห

ม 4-ม.6 การคิดวิเคราะห

ม4-ม6

สังเคราะห เชื่อมโยง
ความสัมพันธกับบทเพลง
กิจกรรมการเรียนรู

เลขที่

ชื่อ

76.

นาย ซุปเปอร สุกันทา

77.

นางสาวศิรินภา มางาม

78.

นางสาววรรณวิภา ภูมาก

79.

นางสาวแกว สกุลเสริม
ไกรศรี
นางสาวทิพยภาภรณ
สะเดา

80.

ชั้น
โรงเรียน
จุดเนน
กิจกรรมการเรียนรู
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา
ศิลปการพับผาเช็ดหนา
พุทธมณฑล
ม 4- ม.
โรงเรียนราชนันทา การใชเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรูดวย
6
จารย สามเสน
เพื่อการเรียนรู
CAI
วิทยาลัย 2
โรงเรียน ทีปงกรวิทยา ใชภาษาตางประเทศ
English Communication
พัฒน(วัดนอยใน)ใน (ภาษาอังกฤษ)
(VDO)
พระราชูปถัมภฯ
โรงเรียน ทีปงกรวิทยา การแสวงหาความรู
สิ่งประดิษฐเพื่อโลก
พัฒน(วัดนอยใน)ใน
อนาคต
พระราชูปถัมภฯ
โรงเรียน มัธยมวัด ดานการใชเทคโนโลยี
VDO
นายโรง
เพื่อการเรียนรู

โรงเรียนมัธยมวัด
นายโรง

81.

คณะครูโรงเรียนมัธยม
วัดดาวคนอง

82.

นางสาวรัตนาภรณศิรวิ ัฒน โรงเรียนทวีธาภิเศก
บางขุนเทียน
นางณัฐชานันท อภิชากิตติ์ โรงเรียนทวีธาภิเศก
บางขุนเทียน
วงษ
โรงเรียนทวีธาภิเศก
นายสมพร กตะศิลา
บางขุนเทียน
นางสาวนิตยรดี จันทนาม โรงเรียนทวีธาภิเศก
บางขุนเทียน
นางสาวอนุสรณ เด็ดขาด โรงเรียนทวีธาภิเศก
บางขุนเทียน
โรงเรียนทวีธาภิเศก
นางสวนขวัญ สกุลชาง
บางขุนเทียน
อโศก
นางสาวมนัญญารมัยฐิติมา โรงเรียนราชวินิตบาง
แคปานขํา
โรงเรียนราชวินิตบาง
นางสรอย เสริมพล
แคปานขํา
นางสาวพรพนา พวงเพชร โรงเรียนราชวินิตบาง
แคปานขํา
โรงเรียนพิทยาลง
นางสาววิรวรรณ จิตต

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

โรงเรียนมัธยมวัด
ดาวคนอง

ดานการใชเทคโนโลยี ม4–ม6
เพื่อการเรียนรู
ม.1 -ม3
-ทักษะชีวิต
-อยูอยางพอเพียง ม.4-ม6
-มุงมั่นในการศึกษา
การสื่อสาร

VDO
กิจกรรม
ทั้งโรงเรียน

ทักษะชีวิต

การใชภาษาอังกฤษ
ทักษะชีวิต

กิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษ
ม 4-ม6 กิจกรรมการเรียนรู

ทักษะชีวิต

ม 1-ม3

ทักษะชีวิต

ม1–ม3

กิจกรรมการเรียนรู
วิธีการคุมกําเนิด

เลขที่

ชื่อ

โรงเรียน
กรณพิทยาคม
โรงเรียนพิทยาลง
กรณพิทยาคม
โรงเรียนพิทยาลง
กรณพิทยาคม
โรงเรียนพิทยาลง
กรณพิทยาคม
โรงเรียนพิทยาลง
กรณพิทยาคม
โรงเรียนพิทยาลง
กรณพิทยาคม
โรงเรียนพิทยาลง
กรณพิทยาคม
โรงเรียนพิทยาลง
กรณพิทยาคม
โรงเรียนพิทยาลง
กรณพิทยาคม
โรงเรียนพิทยาลง
กรณพิทยาคม

92.

ปราณี
นางธมกร ประทุมรัตน

93.

นายศุภณัฐ นาคแจมใส

94.

นายกิตติ

95.

นายรณฤทธิ์ พิมพบงึ

96.

นายทศพล

97.

นางจิราภรณแจมปรีชา

98.

นายจรูญ แตงอุไร

99.

นางกฤตยาภรณ ขันตี

100.

นายกิตติ

101.

นางนุชจิรา แจมกระจาง

102.

นางธมกร ประทุมรัตน

103.

นายบรรจบ

104.

นายสมชัย ทองคําสุก

105.
106.

วัดรางบัว
Miss LezelFernaudez
นางสาวศิริวรรณพัฒนวิลัย วัดรางบัว

107.

นางบังอร เลิศบํารุงชัย

โพธิ์ออน

ดีกระจาง

โพธิ์ออน

โรงเรียนพิทยาลง
กรณพิทยาคม

โรงเรียนพิทยาลง
กรณพิทยาคม
คําเพราะ โรงเรียนพิทยาลง
กรณพิทยาคม

วัดรางบัว

วัดรางบัว

จุดเนน

ชั้น

ทักษะการคิดขั้นสูง

ม1–ม3

การแสวงหาความรู

ม1–ม3

ม1–ม3
ใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู
มีทักษะสื่อสารอยาง ม1–ม3
สรางสรรค
อยูอยางพอเพียง

มุงมั่นในการศึกษา
ทักษะชีวิต

ม4–ม6

แสวงหาความรูเพื่อ
แกปญหา
การใชเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู

ม4–ม6

การใช
ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
ทักษะการคิด

ม4–ม6

มีทักษะการสื่อสาร
อยางสรางสรรค
ตามชวงวัย

ม4–ม6

บูรณาการ

ม1-ม3

การสื่อสาร
การแสวงหาความรู
และการใช
เทคโนโลยี
บูรณาการ

ม4-ม6

ม4–ม6

ม4–ม6

กิจกรรมการเรียนรู
อัตรา อัตราสวน
อัตราสวนที่เทากัน
การอานพิจารณา
วรรณกรรมและวรรณคดี
การประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การเขียนและการพูด
โฆษณาสินคา
เรียนรู เคียงคู อยูอยาง
พอเพียง
ยอนยุค เจาะเวลา คนหา
ยุโรปยุคกลาง
การเปรียบเทียบการ
เติบโตของพืช
กรด – เบส
การใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพ
Take care!

การใหเหตุผลดานอุปนัย
และนิรนัย
การพูดเลาเรื่องที่ตนเองชื่น
ชอบหรือประทับใจจากการ
ฟง การดูและมารยาทใน
การฟง การดูและ การพูด
โครงการปลูกผักปลอด
สารพิษเศรษฐกิจพอเพียง
การใชภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

กิจกรรมการเรียนรู
SKA-AA Model : บันไดสู
การจัดการเรียนรูแบบ

เลขที่

โรงเรียน

จุดเนน

ชั้น

วัดอินทาราม

ใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู

ม.4-ม6

กิจกรรมการเรียนรู

วัดอินทาราม
วัดอินทาราม

การแสวงหาความรู ม.4-ม6
ม.4-ม6
การสื่อสารอยาง
สรางสรรค

กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู

111.

นางสาวกันยารัตน วงษ
วิบูลยสิน
นายรัศมิ์ชัย ศรีชาติ
นางสาวรัตติยา กาญจน
พิบูลย
นางดาวใจ แกวอัคฮาด

วัดอินทาราม

ม.4-ม6

กิจกรรมการเรียนรู

112.

นายฉัตรชัย เหรียญทอง

วัดอินทาราม

ม.4-ม6

กิจกรรมการเรียนรู

113.
114.
115.
116.

นางสาวณิชาภัทร ใจยะทิ
นางสาวกัลยา คงศรีวลิ ัย
นางสาวบังอร ทศมาตร
นางสาวอรอุษา ถีวนั ดี

วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม

ม.4-ม6

กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู

117.
118.
119.

แสวงหาความรูเพื่อ
แกปญหา
การใช
ภาษาตางประเทศ
การคิดขั้นสูง
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
การสื่อสารอยาง
สรางสรรค
มุงมั่นในการศึกษา
อยูอยางพอเพียง

นางสาวสุดารัตน ศรีจันทร วัดอินทาราม
นางสาวอรวรรณ จุลมวง วัดอินทาราม
นางอัชณีภรณ เติมประยูร โรงเรียนเบญจมราชา
ลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ
นางสาวเพชรรัตน มหรรชกุล โรงเรียนเบญจมราชา เทคโนโลยี
ลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ

108.
109.
110.

120.

ชื่อ

ม.4-ม6
ม.1-ม3
ม.1-ม3
ม.4-ม6
ม.1-ม3

กิจกรรมการเรียนรู
MBPL

กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู

เลขที่
ชื่อ
121.
นางลักษณ ทรงธรรม

โรงเรียน
โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

122.

นายบรรพต คงตรง

123.

นางสุทธิศรี สมิตเวช

124.

นายสมหมาย ฤาชัย

125.

นายชยางกูร วิจิตรจั่น

126.

นางมยุรี วงศทองคํา

โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย
โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย
โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย
โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย
โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

127.

นางแสงทอง บางเพชร

โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

128.

นางแสงทอง บางเพชร

129.

นายกฤตบุญ ฉัตรบุรานนท

โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย
โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย
โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย
โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย
โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย
โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย
โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย
โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

130.

นางสาวสาลินี จารุภา

131.

นางพรพรรณ อานะมาน

132.

นายสมเด็จ คงเจริญ

133.

นายสมเด็จ คงเจริญ

134.

นางสาวศรีรดา ดอกตาลยงค

135.

นางศิริพร คงเพ็ชร

136.

นางสาวกาญจนา วรสิงห

137.

นายเอกชัย ญาณประภาส

138.

นางนภาพร แกวพันนา

139.
140.
141.
142.

นายกฤตบุญ ฉัตรบุรานนท
นางสาวสาลินี จารุภา
นางพรพรรณ อานะมาน
นายพนม สุมาศรี

จุดเนน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง
ทักษะการคิดขั้นสูง

ชั้น

ม1-3

กิจกรรมการเรียนรู
VDO การใชIXL

ทักษะชีวิต

ม1-3

VDO ชมรมลูกเสือ

ทักษะชีวิต

ม.1-3

VDO ชมรมลูกเสือ

ทักษะชีวิต

ม.1-3

ชมรมลูกเสือ

สื่อสารอยางราง
ม.1-3
สรรคตามชวงวัย
การใชเทคโนโลยีเพื่อ ม.1-3
การเรียนรู
ม.1-3
อยูอยางพอเพียง

VDO การพูดโนมนาว

มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม
อาเซียน

ม.3

VDO เทคนิคการสอน
ดนตรีไทยดวยการประยุต
รูปแบบมุขปาฐะ

การแสวงหาความรู
เพื่อการแกปญหา
ทักษะการคิดขั้นสูง

ม.4-6

VDO การแสวงหาความรู

ม.4-6

VDO ทักษะการคิดขั้นสูง

ทักษะชีวิต

ม.4-6

VDO การชวยฟนคืนชีพ

โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย
โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

ม.4-6
สื่อสารอยาง
สรางสรรคตาม
ชวงวัย
มุงมั่นในกรศึกษาและ ม.4-6
การทํางาน
ม.4-6
ทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ

โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

การใชภาษาของ
ประเทศอาเซียน

โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย
โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

มีความรูเ กี่ยวกับพหุ
วัฒนธรรม
ใชเทคโนโลยี

VDO จัดการหาเงิน
VDO จัดการหาเงิน

VDO กัณฑมัทรี
VDO การเขียนบทความ

VDO ทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ
ม.4-6 VDO History of Space
Travel
VDO การสรางสรรค
ม.4-6 นาฏศิลปบูรณาการทารํา
ม.4-6

VDO ม. 4 - 6

