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การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ OBEC iPad Classroom 
 

กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์  ของ สพป ./สพม. โครงการ
น าร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    ในวันจันทร์ที่ 25 - 27  พฤศจิกายน  2556  ณ โรงแรมทองธารา 
ริเวอร์วิว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู ศึกษานิเทศก์  ของ สพป ./สพม.  จ านวน 101 
คน มีกิจกรรมดังนี้ 

1) กิจกรรมครูผู้สอน 
ประกวดผลงานครูผู้สอน โดยการน าเสนอรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในแต่กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  วิชาละ 1 เรื่อง บนเวทีในรูปแบบ
ดังต่อไปนี้ 
 น าเสนอผลงานของครูผู้สอนในรูปแบบ Model/แผนภูมิ/ผลงานครู/สื่อ/แผนการสอน/แผ่นผับ 
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนในรูปแบบการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 

2) กิจกรรมโรงเรียน 
ประกวดผลงานที่เป็นผลจากการเรียนรู้ของนักเรียนและครูผู้สอน คัดสรรมาจัดนิทรรศการร่วม
ในบูธ โรงเรียนละหนึ่งบูธ น าเสนอด้วย iMovie หรือ App. อ่ืนๆ บน iPad โรงเรียนละ 3 วิชา 
(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) วิชาละ 1 เรื่อง และกิจกรรมการเรียนการสอนในชุมชน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเว็บไซต์http://school3.rmutp.ac.th/blog/ 

3) กิจกรรมมอบรางวัลประกวดผลระดับโรงเรียน   
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รายงานการถอดบทเรียน 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ใช้หลักท าให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมมากขึ้น เด็กรู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรต่อชีวิตประจ าวัน ท า

ให้เกิดชิ้นงานเกิดขึ้น ครูสอนด้วยเทคนิคแผ่นตัวต่อปริศนา 7 ชิ้น แบบญี่ปุ่น (Tangram) โดยให้นักเรียนไป
สืบค้นด้วยตัวเอง โดยครทู าให้ที่เป็น educator น าเนื้อหามารวมกันใน iBooks ครุจะน าเสนอผ่าน iBooks  
โดยน าความรู้มารวมกัน และท าให้นักเรียนรู้ว่า Tangram สร้างข้ึนมาได้อย่างไร เมื่อเด็กสร้างชิ้นงานเสร็จแล้ว 
ก็จะมีการโหวตว่าใครท าดีกว่ากัน เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมากยิ่งข้ึน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตอนแรกเริ่มครูบรรจุใหม่ไม่มีสื่อการสอน จนปัจจุบันมีการพัฒนาสื่อการสอนหลังจากมี iPad ท าให้

เกิดความง่ายมากขึ้นละท าให้มีประสิทธิภาพ นักเรียนได้พัฒนา Know Process Attitude  
การสืบค้นท าได้รวดเร็ว และมีการน าเสนอผลงานนักเรียนได้รวดเร็ว การเรียนการสอนในห้องเรียนก็มี

ความรวดเร็วมากขึ้นผ่านการดูคลิป ท าให้เด็กสนุกอยากรู้อยากเรียน การเรียนแบบภาษาอังกฤษก็จะง่ายขึ้น 
ในอนาคตวางแผนไว้ถ้ามีห้องมากขึ้นนจะดีขึ้นกว่านี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษ 
เน้นสี่ทักษะได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ครูวิเคราะห์ก่อนว่าบทเรียนตอบโจทย์หรือไม่ กิจกรรมการเรียน

การสอนครจูะให้ Feedback ได้โดยตรงกับนักเรียน ครูเก็บคะแนนได้ทันทีเก่ียวกับความก้าวหน้าของนักเรียน 
สิ่งที่ต้องติดตัวไปกับครุคือรูปแบบการสอน ครูใช้ Intelligence ของ Gardner  ท าเป็นกิจกรรมในห้อง เช่น 
ถ่ายรูปแล้วมาท างานกลุ่มกันในห้อง ท าให้เด็กรู้สึกดีกับการเรียนเกิด Positive Thinking 

มีการแบ่งเด็กนักเรยีนออกเป็น 2 กลุ่มท่ีชัดเจน ได้แก่ กลุ่มใช้ไอแพด และกลุ่มเน้นผู้เรียน มีการ
ทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนเพ่ือน าไปท าเป็นวิจัย  เพ่ือดูว่าการใช้ iPad ดีอย่างไรโดยมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ชัดเจน 

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

 โรงเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งหมดตั้งแต่แกะเครื่อง และมีการอบรมพัฒนาบุคลากร โดยให้
โรงเรียนกัลยาณวัตรเป็นส่วนกลางในการอบรม ทางโรงเรียนมีการพัฒนาด้วยตนเอง โดยพัฒนาแบบกลุ่มย่อย
อีกที  โดยมีการพัฒนา iBooks Author ปัญหาที่มีตอนพัฒนา iBooks Author คือมีเครื่องมี (Mac) น้อย
เกินไป จึงท าให้พัฒนาได้ช้า โดยโรงเรียนแก้ปัญหาโดยการให้นักเรียนช่วยกันพัฒนาคนละชิ้นแล้วทางโรงเรียน
จะน ามารวมเป็นเล่มเดียว โดยกระบวนการในการท าจะใช้การปรึกษาหารือกันในรายวิชาที่สอนและมี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุน ทางโรงเรียนจะมีการทดสอบกระบวนการที่นักเรียนท าว่ามีความถูกต้อง
หรือไม่ทุกครั้งหลังจากท ากระบวนการสอนแล้ว เด็กจะเน้นการใช้ keynote และ iMovie ในการน าเสนองาน
เป็นหลัก โดยเด็กจะไม่ไปยืนอยู่หลังห้องเพราะเด็กจะมีความอายอยู่บ้าง จึงให้เด็กมาพรีเซ้นอยู่หน้าห้องเพ่ือ
เพ่ิมความมั่นใจ ทางโรงเรียนมี iPad น้อยจึงให้นักเรียนใช้ iPad หนึ่งเครื่องต่อสองคน และซัพพอตโดยแบ่ง
เอาไว้ 10 เครื่อง ส าหรับนักเรียนที่เรียนรู้เร็ว กิจกรรมที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้กับนักเรียน 1 ห้อง และมีกิจกรรมชมรม
เข้ามาแทรก โดยนักเรียนสามารถที่จะยืมเครื่องไปใช้ในบริเวณโรงเรียนในวันปกติได้  แต่วันหยุดจะไม่ให้
นักเรียนน ากลับบ้าน 
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โรงเรียนกัลยาณวัตร 

ทางโรงเรียนสามารถท าให้ครูที่ก าลังจะเกษียณอายุแล้ว มาเป็นผู้น าในการน า iPad ไปสอน ท าให้เกิด
การกระตุ้นภายในโรงเรียนขึ้น โดยมีครู admin และผู้ช่วยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยครูผู้สอนจะใช้ CBL 
(Challenge Based Learning) ในการเรียน โดยจะมีการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ จึงมีการประยุค
สองวิชาเข้าด้วยกัน โดยจะมีการทดสอบก่อนเรียนเป็นปรนัย และแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนให้กับนักเรียน 
โดยในบทเรียนจะให้นักเรียนมีส่วนร่วมกันกับครูผู้สอน โดยระหว่างเรียนก็จะมีการให้นักเรียนค้นหาค าศัพท์
ส าหรับบทเรียนนั้นๆ ด้วย โดยใช้ App dictionary และ Thai fast dictionary และเม่ือใครได้ค าตอบจะให้
ยกมือตอบ แต่ถ้านักเรียนไม่ตอบก็จะมีการสุ่มนักเรียนขึ้นมาตอบ 

ก่อนเข้าสู่บทเรียนจริงจะให้นักเรียนดูวิดีโอเพ่ือดึงดูดนักเรียนเมื่อจบวิดีโอก็จะมีถามนักเรียนเกี่ยวกับ
วิดีโอที่ดูไป หลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่ CBL โดยครูจะตั้ง ค าถามให้นักเรียน ตามหลัก CBL  และให้นักเรียนเริ่ม
การค้นหาข้อมูลส าหรับบทเรียนนั้นๆ ซึ่งครูจะท าหน้าที่สนับสนุนอย่างเดียว และให้นักเรียนสามารถกลับไป
สืบค้นข้อมูลจากที่บ้านได้ เพราะสอนภายในคาบเดียวไม่เสร็จ เมื่อนักเรียนน าเสนอ นักเรียนจะใช้ keynote 
pages explain everything  

- พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักเรียน นักเรียนมีความตั้งใจเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน  
ซึ่งมีเครื่องมือวัดผล 

- ด้านลบ นักเรียนแอบเล่นเกมส์ และสืบค้นข้อมูลที่ไม่เหมาะสม 
- ผลส าฤทธิ์ คะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 
- ปัญหา เวลาในการเรียนน้อย เครื่อง Mac มีไม่เพียงพอ พ้ืนที่ของ iPad เหลือน้อย 

โรงเรียนห้วยยอด  

มีการบูรณการ 3 กลุ่มสาระเข้าด้วยกัน เพราะคาบเรียนมีเวลาน้อย และโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงต้องบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงไปในแต่ละกลุ่มสาระด้วย
วิทยาศาตร์ ใช้หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อน คือ 

หลัก 3 ห่วง 
1. หลักพอประมาณ โดยทั้งครูต้องมีหลักพอประมาณทั้งครูและนักเรียน โดยพอประมาณทั้ง

เนื้อหา และเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การมีเหตุผล โดยครูจะต้องเลือกใช้ App. ที่เหมาะสมกับผู้เรียน และผู้เรียนต้องเลือกใช้ App. 

ที่เหมาะสมกับการท าเนื้อหาและน าเสนอส าหรับชิ้นงาน 
3. ภูมคิุ้มกัน เด็กจะต้องมีการวางแผนในการเรียนรู้ ทั้งครูและนักเรียน 

หลัก 2 เงื่อน 
1. เงื่อนความรู้ นักเรียนและครูต้องมีความรู้ในเรื่องที่เรียนนั้นๆ 
2. เงื่อนคุณธรรม ต้องตามเนื้อหาว่าเนื้อหาที่เรียนมีอะไรบ้างผู้เรียนก็ต้องมีคุณธรรมตามเรื่องท่ี

เรียน 
ก่อนการเรียน จะมีการให้ดูวิดีโอที่เกียวกับเนื้อหาที่เรียน โดยจะยังไม่บอกนักเรียนว่าจะเรียนเกี่ยวกับ

อะไร ให้นักเรียนเป็นผู้คิดว่าจะต้องเรียนเกี่ยวกับอะไร หลังจากนั้นก็จะบอกว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร และ
จุดประสงค์อะไรบ้าง แล้วให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน และทางผู้สอนได้เตรียม iBook ให้
นักเรียนได้อ่านเพิ่มเติม เมื่อนักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องที่เรียนแล้ว ครูจะท าหน้าที่แจกแจงงานให้นักเรียน โดย
การแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน  โดยให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเนื้อหาและน าเสนองานผ่าน keynote โดยการ
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เรียนนี้ผู้เรียนจะรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนมาก เมื่อน าเสนอเรียบร้อย ครูและนักเรียนจะร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ
เนื้อหา และมีการทดลองจริงๆ โดยให้นักเรียนเป็นผู้คิดเก่ียวกับการทดลองเอง โดยนักเรียนจะน าสิ่งของที่อยู่ที่
บ้านของตนเองมาทดลอง ซึ่งการทดลองจะมีการถ่ายท าเป็น video ลงใน iMovie ซึ่งลักษณะการเรียนแบบนี้
จะท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานกับเรื่องที่เรียนมาก ส่วนครูจะท าหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยง เมื่อนักเรียนมีปัญหาก็จะ
มาถามครู และครูจะตอบลักษณะที่เป็นแนวทางให้นักเรียนสามารถไปค้นหาข้อมูลเองอีกที 

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา   

โรงเรียนมีการประยุคน า iPad ไปใช้กับกลุ่มสาระอ่ืนๆ และมีการจัดฝึกอบรมการใช้ iPad ในการสร้าง
สื่อการเรียนการสอนทุกๆ เดือน เพราะว่าการใช้ App. มาตรฐาน ทั่วไปยังไม่ครอบคลุม หรือไม่มี internet  
จึงได้ท าการสร้าง iBook เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาที่บ้านก่อนโดยไม่ต้องใช้ internet โดยแต่ละวิชา สร้าง
หลายๆ เรื่อง เพ่ือให้นักเรียนสามารถที่จะเลือกน ากลับไปอ่านที่บ้านได้ เมื่อมาถึงโรงเรียนก็จะเริ่มท า
แบบฝึกหัดและแบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหาที่ได้ไปอ่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ครูมีการปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ คอนสตรัคทวิส เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการคิด
โดยแท็บเล็ต และท าเป็นวิจัย โดยใช้ App.  ใน iPad 

ขั้นตอนคือ 
- วิเคราะห์หลักสูตร 
- ส ารวจสภาพผู้เรียนเป็นรายคน 
- วางแผนการปฏิบัติงาน 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- มีการวัดผลประเมินผล 

และมีการออกแบบการสอนสื่อมัลติมีเดียโดยใช้แทบเลต โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
- การน าเข้าสู่บริบท 
- สถาณการณ์ปัญหา 
- ห้องทดลอง 
- เรื่องจริงผ่านจอ 
- e-book 
- ท่องโลกกว้าง www.google.com 
- กระดานถามตอบ www.krupe.net 

และข้ันตอนในการเรียนการสอนตามหลัก คอนสตรัค 
- ขั้นปฐมนิเทศ 
- ขั้นท าความเข้าใจ 
- การส่งเสริมความเข้าใจ 
- การน าแนวคิดไปใช้ 
- ขั้นสะท้อนผล 

 
 
 
 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.krupe.net/
http://www.krupe.net/
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โรงเรียนเชียงแสน 

ทางโรงเรียนมีการออกแบบห้องเรียน โดยการยึดห้องเรียนสาระภาษาต่างประเทศ ตั้งชื่อตามประเทศ 
และการเรียนก็จะเป็นการเรียนตามประเทศนั้นๆ ส่วนวิชาอ่ืนๆ ก็ยังมีการเรียนการสอนปกติ แต่ไม่ได้เป็น
ห้องเรียนเฉพาะ ท าให้เด็กนักเรียนห้องอ่ืนสามารถใช้งาน iPad ได้ด้วย มีการเรียนห้องเรียน iPad 5 คาบ/
สัปดาห์ และมีการใช้เทคนิคการสอนให้หลากหลาย ซึ่งการใช้ iPad จะท าให้เด็กมีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียน 
และท าเป็นห้องเรียนที่สามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง โดยเมื่อเวลาพัก เด็กนักเรียนก็สามารถเข้ามาเล่น หรือมาหา
ข้อมูลการเรียนได้ โดยจะมีผู้ดูแลอยู่ด้วย 

การเรียนใช้หลัก CBL ในการเรียน  App. ที่ใช้ ส่วนมากคือ pages, keynote, number, scanpdf, 
explain everything และให้เด็กนักเรียนเก็บผลงานเอาไว้ใน dropbox เพ่ือที่เด็กห้องอ่ืนสามารถใช้งาน iPad 
ได้ด้วย ใช้ App. ลักษณะเกมส์ ให้เด็กได้เรียนรู้เวลาว่าง และให้เด็กน าเสนอชิ้นงานโดยใช้ App poppet ผล
การเรียนของเด็กนักเรียนห้องนี้ ผลการเรียนจะสูงกว่าห้องอ่ืน 60% 

ข้อดี 
- ดีชอบการเรียนการสอนรูปแบบนี้ 
- เด็กจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลก่อนการเรียน 
- เสริมทักษะ 21twenty century skill 

ปัญหา 
- ห้องเรียนมีไม่เพียงพอ  
- อยากได้ห้องเรียนที่เป็นส่วนตัว 
- ระบบเสียงดีไม่พอ 
- ความแตกต่างระหว่างเด็ก เด็กท่ีรวยก็จะรวย ส่วนที่จนก็จนมาก 

โรงเรียนวัดดอนยอ 

 มีการจัดประกวด มหกรรมวิชาการ โดยโรงเรียนเป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่ โดยให้นักเรียนของโรงเรียน
เป็นผู้น าเสนอ และมีการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่ามี App.  อะไรอีกบ้าง ที่ควรน ามาสอนหรือน ามาใช้งาน  

การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน การเรียนการสอนทุกครั้งจะต้องมีกฏกติกา โดยการเรียนแต่
ละครั้ง นักเรียนจะต้องตอบครูได้ว่า วันนี้เรียนแล้วได้อะไร เมื่อตอนที่นักเรียนใช้งาน iPad ครูจะท าหน้าที่เป็น
ผู้ดูแล ซึ่งจะคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ โดยทางโรงเรียน
แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

 1. เด็กเก่ง 
 2. เด็กปานกลาง 
 3. เด็กอ่อน  
 ถ้ากลุ่มเด็กที่เรียนเป็นเด็กอ่อน ครูจะคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพราะบางครั้ง ตัวนักเรียนยัง 

พิมพ์ไม่ได้ เขียนหนังสือไม่ถูก ซึ่งเวลาเรียน ครูจะเปิดโอกาศให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเต็มที่ นักเรียนสามารถที่จะ
ลุกขึ้นไปคุยกับเพ่ือนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนก็ได้ โดยทางโรงเรียนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากส่งต่างๆ ที่อยู่
รอบตัว แล้วน ามาประยุครวมกับเนื้อหาที่สอน เช่น ให้นักเรียนค้นหาโบร์ชัวร์ของ lotus แล้วมาหาค่าประมาณ
ในทางคณิตศาสตร์  

 การน าเสนอผลงานของนักเรียน ทางโรงเรียนจะ ให้นักเรียนสามารถ น าเสนองานที่โต๊ะของตัวเองก็ได้ 
หน้าห้องก็ได้ หรือจะข้ึนจอก็ได้ โดยโปรแกรมท่ีใช้ส่วนมากก็คือ explain everything, keynote เป็นต้น 
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โรงเรียนบ้านม่วงงาม 
 โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส อยู่ค่อนไปทางชนบท  
 วิชาภาษาอังกฤษ ใช้หลัก phonics เข้ามาสอน โดยเชื่อมโยงกับ iPad เพราะเห็นว่านักเรียนเกิด

อาการเบื่อในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ iPad มาช่วย เพราะสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างดี โดยตัว
ครูได้ศึกษาข้อมูลจาก CBL (Challenge Based Learning)  และรูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ จึงได้คิดค้นรูปแบบ
ใหม่ข้ึนมา เรียกว่า BEST 

 Boost Brainstorm เหมือนกับการบูทเครื่อง เป็นการเตรียมความพร้อม โดยกระตุ้นนักเรียนให้เกิด
ความรู้สึกอยากเรียนรู้ อยากมีส่วนร่วมในการเรียน และ ระดมความคิดว่า วันนี้จากหัวข้อที่ครูให้เราจะเน้ น
เรื่องอะไรบ้าง 

 Explain Example ครูจะท าหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับหัวข้อท่ีจะเรียน แล้วก็ให้ตัวอย่าง 
 Search Show Share ซึ่งเป็นขึ้นตอนที่ใช้ iPad โดยการค้นหา แล้วก็แสดงผลงาน และแบ่งปันให้

เพ่ือนร่วมห้องได้รู้ด้วย 
 Think ให้นักเรียนคิดว่าได้รับรู้อะไรมาบ้าง และมีปัญหาอุปสรรค์อะไรบ้าง  
ขั้นตอนการใช้เทคนิค BEST 
1. ให้นักเรียนในกลุ่ม ระดมความคิดกันภายในกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเดินไปพูดคุยกับ

กลุ่มเพ่ือนได้อย่างอิสระ 
2. ให้นักเรียนน าเสนองานของนักเรียน โดยครูบอกค าศัพท์ ว่านักเรียนสามารถเขียนถูกหรือไม่ 
3. ให้นักเรียนลองค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
4. ให้นักเรียนแบ่งปันเวปไซต์ดีๆ ที่เจอมา หรือ App.  ที่เจอมา 
 ครูแนะน า App. Word Wizard ซึ่ง App. ตัวนี้จะคอยออกเสียงตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ 

Phonics   ครูใช้ App. keynote, pages. iMovie, Explain everything, poppet lite ในการจัดการเรียน
การสอน 

- ผลสัมฤทธิ์หลังจากใช้ iPad ร่วมกับวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้นมาก จากเดิม 45% เปลี่ยนมาเป็น 65% 
- มีทักษะในการสะกดค า จากเดิมร้อยละ 38 เปลี่ยนมาเป็น 70% 
- ความคงทนในการจ าศัพท์ จากเดิม 40% เปลี่ยนมาเป็น 60% 
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน จากเดิม 50% เปลี่ยนเป็น 95% 

โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 
เป็นโรงเรียนประถมที่มี เด็กเข้าร่วมโครงการเพียง 15 คน โรงเรียนอยู่ห่างไกลเทคโนโลยี ทางโรงเรียน

มีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ แล้วน า iPad มาใช้ในการใส่สื่อการเรียนการสอนที่ทางครูเป็นผู้สร้าง
ขึ้นมา โดยครูจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะใช้ iPad ในการเรียนการสอนของเรื่องใดบ้าง เพ่ือดึงดูดความสนใจของ
เด็ก โดยครูจะท า iBook ออกมาแล้ว ดึงดูดความสนใจของนักเรียนโดยการให้ฟังเพลงที่มีอยู่ใน iBook ก่อน 
หลังจากนั้นครูจะท าหน้าที่เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการให้นักเรียนศึกษาค าศัพท์ที่มีอยู่ใน iBook หลังจาก
นั้นจะให้นักเรียนท าการทดสอบหลังเรียนรู้ เมื่อท าการทดสอบหลังเรียนรู้แล้ว ก็ให้นักเรียนน าเสนอความรู้ที่
นักเรียนได้เรียนรู้มาผ่าน App. ต่างๆ เช่น Explain everything 

ทางโรงเรียนมีการต่อยอดการใช้งาน โดยลองให้นักเรียนชั้นเรียนอื่นๆได้ลองเรียนกับห้องเรียนนี้ และ
ทางโรงเรียนได้ท าการสอนให้นักเรียนลองท า iBook ออกมาเป็นของตนเองด้วย 
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โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 

เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเป็นศุนย์การเรียนรวม โดยมี
โรงเรียนมาเข้าร่วมกับโรงเรียนอีก 4 โรงเรียนโรงเรียนใช้หลักการ PDCA ในการด าเนินการต่างๆ  

โรงเรียนใช้ทฤษฏี CBL (Challenge Based Learning) เข้ามาในการเรียนการสอน โดยเริ่มสร้าง
ประเด็นปัญหาให้นักเรียน และให้ครูและนักเรียนช่วยกันแก้ปัญหาที่มี โดยใช้ iPad เข้ามาช่วย เมื่อหาวิธี
แก้ปัญหาได้ก็ท าการแสดงวิธีการแก้ปัญหาท าให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ได้จริง และก็จะมีการประเมินผลเพ่ือ
ดูการก้าวหน้าของการเรียนของนักเรียนเมื่อท าทุกองค์ประกอบแล้ว ก็จะให้นักเรียนท าการน าเสนอผลงาน
ออกมา ทางโรงเรียนได้ท าการประยุคใช้ iPad เข้ากับวิชาคอมพิวเตอร์ด้วย โดยมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการเรียน
การสอนที่ใช้ iPad  

โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่ 209 

 ทางโรงเรียนเริ่มจากการจัดแผนการเรียนการสอนเป็นรายวัน และมอบหมายงานให้นักเรียนได้ท า 
โดยให้ท าเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะได้หัวข้อที่ไม่เหมือนกัน 
รายช่ือโรงเรียนที่ได้เหรียญต่างๆ 
 
รายช่ือโรงเรียนที่ได้โล่รางวัล 

รายชื่อโรงเรียนที่ได้โล่รางวัลเหรียญทองระดับชั้นประถมศึกษา 
- โรงเรียนอนุบาลองค์รักษ์ 
- โรงเรียนวัดดอนยอ 
- โรงเรียนบ้านม่วงงาม 
- โรงเรียนอนุบาลล าปาง 
- โรงเรียนบ้านระโนด (ธัญเจริญ) 
- โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 

รายชื่อโรงเรียนที่ได้โล่รางวัลเหรียญเงินระดับชั้นมัธยมศึกษา 
- โรงเรียนเชียงแสน 
- โรงเรียนสิงห์บุรี 

รายชื่อโรงเรียนที่ได้โล่รางวัลระดับชั้นประถมศึกษา  
- โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 
- โรงเรียนอนุบาลงาว 
- โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 
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ภาพประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

 
 

บรรยากาศการเตรียมงาน 
 
 

 
 

บรรยากาศการเตรียมงาน 
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บรรยากาศการเตรียมงาน 
 
 

 
 

บรรยากาศการเตรียมงาน 
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บรรยากาศการเตรียมงาน 
 
 

 
 

บรรยากาศการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ภาพบรรยากาศพิธีกล่าวเปิดงานโดย ผอ.สนิท แย้มเกษ 
 
 

 
 

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมบูธของ ผอ.สนิท แย้มเกษ 
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ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมบูธของ ผอ.สนิท แย้มเกษ 
 
 

 
 

ภาพบรรยากาศการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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จัดกลุ่มเสวนาย่อยตามสาระวิชา 
 
 

 
 

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมบูธและให้คะแนน ของ สพป. 
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บรรยากาศเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ 
 
 

 
 

บรรยากาศกิจกรรมภายในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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บรรยากาศการน าเสนอกิจกรรมและผลงาน 
 
 

 
 

บรรยากาศการน าเสนอกิจกรรมและผลงาน 
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บรรยากาศการน าเสนอกิจกรรมและผลงาน 
 
 

 
 

บรรยากาศการมอบใบเกียรติบัตร และโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ โดย ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล 
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ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1) ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้กรอกแบบสอบถาม 

เพศ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 76 คน เป็นชาย จ านวน   31  คน คิดเป็นร้อยละ 00.77  และ เป็นผู้หญิง 

จ านวน 00 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.97 ดังตารางที่ 4.97 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตามเพศ 

 
ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตามเพศ 

 
 

วุฒิการศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 76 คน  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 

50.00 ระดับปริญญาโท  จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 06.05   ระดับปริญญาเอก  จ านวน 2 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 2.63 ดังตารางที่ 4.99 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตามวุฒิการศึกษา 
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ตารางที่ 2 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตามวุฒิการศึกษา 

 
 

ระดับชั้นเข้าร่วมโครงการ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 76 คน  เข้าร่วมโครงการระดับชั้น  ป  .0  หรือ ป .5  จ านวน   0 3 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 56.58 และเข้าร่วมโครงการระดับชั้น  ม  .1  หรือ ม  .2  จ านวน 32 คิดเป็นร้อยละ 02.11 ดังตารางที่ 
4.87 

 

 
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตามระดับชั้นเข้าร่วมโครงการ 
 

ตารางที่ 3 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตามระดับชั้นเข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้OBEC iPad Classroom   23 
 

บทบาทในโครงการของท่าน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 76 คน  เป็นผู้บริหาร จ านวน   7  คิดเป็นร้อยละ 7.21     ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ จ านวน  46  คน คิดเป็นร้อยละ 60.53     ครูผู้ดูแลระบบ จ านวน  15  คน คิดเป็นร้อยละ 19.74    
ศึกษานิเทศก์ จ านวน  5  คน คิดเป็นร้อยละ 6.58   และอ่ืนๆ จ านวน   2  คน คิดเป็นร้อยละ 2.63 ดังตารางที่ 
4.70 

 
 
แผนภูมิที่ 0 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตามบทบาทในโครงการ 

 
ตารางที่ 0 แสดงสัดส่วนผู้ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แยกตามบทบาทในโครงการ 

 
 

2) ความพึงพอใจต่อการจัดประชุม/อบรม 
ผลการการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุม/อบรม สรุปได้ดังนี้  ด้านเนื้อหาในการประชุมมี

ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 0.17   อยู่ในระดับมาก  ด้านสถานที่ในการจัดประชุมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 
0.29  อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านอุปกรณ์ช่วยน าเสนอ )ระบบภาพและเสียง  ( มีค่าเฉลี่ย 0.11   อยู่ในระดับมาก  

ด้านระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 0.11  อยู่ในระดับมาก  และการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ท่านได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 0.36  อยู่ในระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 4.91 
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แผนภูมิที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 
3) ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผลการการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สรุปได้ดังนี้  ภาพรวมของงาน
ประชุมฯ ผู้น าเสนอมีความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 0.19  อยู่ในระดับมาก   ผู้น าเสนอรักษาเวลา
ในการประชุมฯ ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.61  อยู่ในระดับมาก  การจัดเสวนามีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 
3.77  อยู่ในระดับมาก   การน าเสนอในหัวข้อ Flipped Classroom มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.97  อยู่ใน

ระดับมาก   การน าเสนอ Best Practice of iClassroom มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 0.01  อยู่ในระดับมาก 
การถอดบทเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  )Focus Group) มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 0.09  อยู่ในระดับมาก
ดังตารางที่ 4.72 
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แผนภูมิที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างผู้บรหิาร ครูผูส้อน ศึกษานิเทศก์ ของ สพป/สพม. 
โครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสตูรการเรยีนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
โดย ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอน 

ในวันจันทร์ที่ 25 –27 พฤศจิกายน 2556  
ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว 

 
ช่ือ-นามสกลุ สังกัด ต าแหน่ง-วิชาที่สอน 

นางยภวรรณ คมข า โรงเรียนกลัยาณวัตร ครูคณติศาสตร ์
นายเผ่า พันธโคตร โรงเรียนกลัยาณวัตร ครูผูดู้แลระบบ 
นางสาวกาญจนา หม่สิงห ์ โรงเรียนกลัยาณวัตร ครูวิทยาศาสตร ์
นายลิขิต เพชรผล โรงเรียนกลัยาณวัตร ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผูแ้ทน 
นายณัฐกร ทูลศิร ิ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ครูภาษาต่างประเทศ 
นายสมชาย โกนลิ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ครูผูดู้แลระบบ 
น.ส.วรรณภา สีพันนาม โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา ครูคณติศาสตร ์
นายปรีชา ภูสีฤทธิ ์ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา ครูผูดู้แลระบบ 
นายชัยวิชิต นามมุง โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา ครูภาษาต่างประเทศ 
นางศรีสุพรรณ ศรีประทุม โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา ครูวิทยาศาสตร ์
นายบันเทิง พลทองสถิตย ์ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผูแ้ทน 
นางกาญจนา มะอัษร โรงเรียนบ้านม่วงงาม ครูคณติศาสตร ์
นายประณีต เสน่หา โรงเรียนบ้านม่วงงาม ครูผูดู้แลระบบ 
นางสาวดวงพร สุทธิสว่าง โรงเรียนบ้านม่วงงาม ครูภาษาต่างประเทศ 
นางพัชรี บุญราศร ี โรงเรียนบ้านม่วงงาม ครูวิทยาศาสตร ์
นายนพดล หลาหวัน โรงเรียนบ้านม่วงงาม ครูผู้ช่วย 
นายสุทิน ใหม่วัด โรงเรียนบ้านม่วงงาม ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผูแ้ทน 
นางสุนันทา ทองด้วง โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจรญิ) ครูคณติศาสตร ์
นางสุภาพร ศรีนวลขาว โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจรญิ) ครูภาษาต่างประเทศ 
นางพิมล ช่างสาน โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจรญิ) ครูวิทยาศาสตร ์
นายทวีสิน. แก้วทอง โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจรญิ) ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผูแ้ทน 
นางนงค์นุช ภูมิ โรงเรียนพลูเจริญวิทยาคม ครูคณติศาสตร ์
นายวัชรพัฐ มะธิตะโน โรงเรียนพลูเจริญวิทยาคม ครูผูดู้แลระบบ 
นายวิโรจน์ เอี่ยมยิ้ม โรงเรียนพลูเจริญวิทยาคม ครูภาษาต่างประเทศ 
นางสาวประภาพร ดอกไม ้ โรงเรียนพลูเจริญวิทยาคม ครูวิทยาศาสตร ์
นายไพรตัน์ ก้อนทองค า โรงเรียนพลูเจริญวิทยาคม ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผูแ้ทน 
นางสาวอารีรตัน์ ชูเส้ง โรงเรียนพลูเจริญวิทยาคม ครูวิทยาศาสตร ์
นายสมเพ็ชร หาญแก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ครูคณติศาสตร ์
นายวศิน มงคลสาร โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ครูผูดู้แลระบบ 
นางสาวอรพรรณ เด่นประภัสร ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ครูภาษาต่างประเทศ 
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ช่ือ-นามสกลุ สังกัด ต าแหน่ง-วิชาที่สอน 
นางสีนวล ธนะสาร โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ครูวิทยาศาสตร ์
นายสุรินทร์ กันค า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผูแ้ทน 
นายสวัสดิ์ มหาวรรณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ครูคณติศาสตร ์
นางดาวเรือง คชพรม โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ครูผูดู้แลระบบ 
นางสาวพรประภา จันตาวงศ์ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ครูภาษาต่างประเทศ 
นางนงคราญ ยอดวีระพงศ์ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ครูวิทยาศาสตร ์
นายสมบตัิ สิริวงศเ์ครือ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผูแ้ทน 
นายเสกสรร เพ่งพิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ ์ ครูคณติศาสตร ์
นางสาวศรัญยา จิโสะ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ ์ ครูคอมพิวเตอร ์
นายนฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ ์ ครูคอมพิวเตอร ์
นายเดชพล ชูสังข ์ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ ์ ครูผูดู้แลระบบ 
นางฐาปนี อุสาหะ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ ์ ครูภาษาต่างประเทศ 
นายวีระเชษฐ เจริญฤทธิ ์ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ ์ ครูวิทยาศาสตร ์
นางปัญญธิดา อัตบตุร โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ ์ ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผูแ้ทน 
นางสมสนิท ศรมีงคล โรงเรียนวดัดอนยอ ครูคณติศาสตร ์
นายปิยชาติ สดุใจ โรงเรียนวดัดอนยอ ครูผูดู้แลระบบ 
นางสาวศุลีมาศ บุญศร ี โรงเรียนวดัดอนยอ ครูภาษาต่างประเทศ 
นายนิยม ทองนาเมือง โรงเรียนวดัดอนยอ ครูวิทยาศาสตร ์
นายธวัชชัย ลาภไธสง โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ครูคณติศาสตร ์
นายประกาศิษย์ แทบมะลัย โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ครูผูดู้แลระบบ 
นางดวงเนตร ใจชัยภูม ิ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ครูภาษาต่างประเทศ 
นางสายสุวรรณ ค าศรีแก้ว โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ครูวิทยาศาสตร ์
นายสัมฤทธ์ิ พรสุวรรณ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผูแ้ทน 
นายสุทิน สาคร โรงเรียนแวงน้อยศึกษา พนักงานขับรถ 
นางประมวญจิตต์ พันธุ์เสือทอง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ครูภาษาต่างประเทศ 
นายอวตาร บริบรูณ์วัฒน์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ครูวิทยาศาสตร ์
นางชุรีพร นาเลาห ์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผูแ้ทน 
นายสุรศักดิ์ บึงบาง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ครูผูดู้แลระบบ 
นางปิยนุช บัวพัฒน์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ครูคณติศาสตร ์
นางวลีพรรณ บุญเรือง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 207 ครูคณติศาสตร ์
นายกฤติน พันธุ์เสนา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 207 ครูผูดู้แลระบบ 
นางเกษณีพร สีแขไ่ตร โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 207 ครูภาษาต่างประเทศ 
นางรัตติยา สิทธิหาโคตร โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 207 ครูวิทยาศาสตร ์
นายศรศักดิ์ หล่มศร ี โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 207 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผูแ้ทน 
นายอรรณพ โพธิ์ศร ี โรงเรียนสิงห์บุร ี ครูผูดู้แลระบบ 
นางผาณติ วัดอินทร ์ โรงเรียนสิงห์บุร ี ครูคณติศาสตร ์



 

รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้OBEC iPad Classroom   28 
 

ช่ือ-นามสกลุ สังกัด ต าแหน่ง-วิชาที่สอน 
วิภาวรรณ เทศทอง โรงเรียนสิงห์บุร ี ครูภาษาต่างประเทศ 
นางพวงเพชร นุชธุรึ โรงเรียนสิงห์บุร ี ครูวิทยาศาสตร ์
นายสุรชาติ หลุ่งหม่าน โรงเรียนห้วยยอด ครูคณติศาสตร ์
นางเพ็ญนภา ไกรนรา โรงเรียนห้วยยอด ครูผูดู้แลระบบ 
กฤษณาพร วรรณแสงทอง โรงเรียนห้วยยอด ครูภาษาต่างประเทศ 
นางสาวกวินตรา บญุรัตน ์ โรงเรียนห้วยยอด ครูวิทยาศาสตร ์
น.ส.สุนยี์ พาณิชย ์ โรงเรียนห้วยยอด ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผูแ้ทน 
นางเบญทิพย์ สายเลาค า โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) ครูคณติศาสตร ์
นางอิศรา สารบรรณ ์ โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) ครูผูดู้แลระบบ 
นางสมาพร กันอิน โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) ครูภาษาต่างประเทศ 
นางศศิธร เขื่อนคง โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) ครูวิทยาศาสตร ์
นายกฤิชติเดช ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผูแ้ทน 
นางทัศนีย์ วิเชียรบรรจง โรงเรียนอนุบาลล าปาง ครูคณติศาสตร ์
ดร.บังอร ร้อยกรอง โรงเรียนอนุบาลล าปาง ครูภาษาต่างประเทศ 
นางสาวสัญธิชา บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลล าปาง ครูภาษาต่างประเทศ 
นางคณึงนิตย์ หมื่นชมภ ู โรงเรียนอนุบาลล าปาง ครูวิทยาศาสตร ์
ครูอานนท์ สายค าฟ ู โรงเรียนอนุบาลล าปาง ที่ปรึกษาโครงการ(พิเศษ) 
นางเสาวภา สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ครูคณติศาสตร ์
นายอาคม อรณุรัตน ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ครูผูดู้แลระบบ 
นางจุฑารัตน์ วัฒนธีรางกูร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ครูภาษาต่างประเทศ 
นางพัชรียา ธานีรัตน ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ครูวิทยาศาสตร ์
นายประเสริฐ อุปถัมภ ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผูแ้ทน 
นายวินัย อ่ าประเวทย ์ โรงเรียนอนุบาลองครักษ ์ ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผูแ้ทน 
นางวัลภา จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลองครักษ ์ ครูคณติศาสตร ์
น.ส.จีรวรรณ เศวตพงษ ์ โรงเรียนอนุบาลองครักษ ์ ครูผูดู้แลระบบ 
น.ส.ยาใจ พุทธจรรยา โรงเรียนอนุบาลองครักษ ์ ครูภาษาต่างประเทศ 
นางสุรีรตัน์ พ้นภัย โรงเรียนอนุบาลองครักษ ์ ครูวิทยาศาสตร ์
นายศิวะ ทาทราย สพป.ชลบุรี เขต 3 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผูแ้ทน 
สุชญา. บ ารุงกิจ สพป.นครนายก ศึกษานิเทศก ์
สงกรานต์. วีระเจริญกิจ สพป.นครนายก ศึกษานิเทศก ์
นายสมดี ศรีแก้ว สพป.ล าปาง เขต 1 ศึกษานิเทศก ์
นายสมชาย แก้วภิบาล สพป.สงขลา เขต 1 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/ผูแ้ทน 
นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล สพม.13 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.13 
นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย ์ สพม.25 ผู้รับผิดชอบในระดบัเขตพื้นท่ี 
มิสปทิตตา โลเกศกระวี โรงเรียนอสัสมัชัญ คอนแวนต์ สลีม วิทยากร 

 


