ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการประกวดผลงานครูด้านการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
----------------------สืบเนื่องจากที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ประกาศให้มี การประกวด
ผลงานครูด้านการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพครูและนักเรียนด้านการนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ
2557 ไปตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยได้จัดให้มีการประกวดผลงาน 3 ประเภท คือ การประกวด
สื่ อการเรี ย นรู้ ออนไลน์ผ่ านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ประจาปี 2557 การประกวดออกแบบสื่ อการเรียนรู้
ด้วย Infographic ประจาปี 2557 และการประกวด Thailand Social Media Awards 2014
บัดนี้ การประกวดได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทแล้ว ดังนี้
1. การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจาปี 2557
มีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1.1 หมวดภาษาไทย
ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัล
1.2 หมวดคณิตศาสตร์
ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัล
1.3 หมวดวิทยาศาสตร์
ได้แก่ นายเชาวน์ สุวรรณชล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จากผลงานเรื่อง เซลล์
1.4 หมวดสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ได้แก่ นายพิเชษฐ์ บุญทวี โรงเรียนทุ่งช้าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 จากผลงานเรื่อง ไม้อ่อน
1.5 หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัล
1.6 หมวดศิลปะ
ได้แก่ นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จากผลงานเรื่อง เรียนรู้วรรณะสีผ่านนิทาน
1.7 หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้แก่ นายกฤษฎา ทองกาเหนิด โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จากผลงาน Stop Motion
/ 1.8 หมวดภาษาต่างประเทศ...

-21.8 หมวดภาษาต่างประเทศ
ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัล
1.9 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ได้แก่ นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คาอนุสรณ์”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จากผลงานเรื่อง ชุมนุมภาพยนตร์สั้น
1.10 หมวดปฐมวัย
ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัล
2. การประกวดออกแบบสื่อการเรียนรู้ ด้วย Infographic ประจาปี 2557 มีผลงานที่ได้รับ
รางวัล ดังนี้
2.1 หมวดภาษาไทย
ได้แก่ นายปิยะฤกษ์ บุญโกศล โรงเรียนเขื่องในวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2.2 หมวดคณิตศาสตร์
ได้แก่ นายเกรียงไกร มาตรมูล โรงเรียนบ้านค่า จังหวัดพะเยา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
2.3 หมวดวิทยาศาสตร์
ได้แก่ นางระจิรา ล้อศรีสกุล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
2.4 หมวดสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ได้แก่ นายพิเชษฐ์ ใจป่วน โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลาพูน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2.5 หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
ได้แก่ นางพิมพ์ณดา พีรวิชญ์วุฒิกร โรงเรียนบ้านผาแดง จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
2.6 หมวดศิลปะ
ได้แก่ นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2.7 หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้แก่ นางสาวพิตะวัน เนตรทอง โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
2.8 หมวดภาษาต่างประเทศ
ได้แก่ นายอภิญญา ศุภการกาจร โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
/2.9 หมวดกิจกรรม...

-32.9 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ได้แก่ นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2.10 หมวดปฐมวัย
ได้แก่ นายสุธิเดช สุวรรณลา โรงเรียนวัดบัวขวัญ จังหวัดปทุมธานี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
3. การประกวด Thailand Social Media Awards 2014 มีผู้ชนะเลิศ ดังนี้
3.1 หมวดภาษาไทย
ได้แก่ นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จังหวัดกรุงเทพฯ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
3.2 หมวดคณิตศาสตร์
ได้แก่ นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จังหวัด
ร้อยเอ็ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
3.3 หมวดวิทยาศาสตร์
ได้แก่ นายเชาวน์ สุวรรณชล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3.4 หมวดสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ได้แก่ นางธนาพร เหรียญทอง โรงเรียนปิยะบุตร์ จังหวัดลพบุรี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
3.5 หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
ได้แก่ นางทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต จังหวัดสระแก้ว สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
3.6 หมวดศิลปะ
ได้แก่ นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
3.7 หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้แก่ นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จังหวัด
มหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
3.8 หมวดภาษาต่างประเทศ
ได้แก่ นายสมใจ จันสุกสี โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3.9 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ได้แก่ นางพิมพ์พร ดวงตา โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
/ 3.10 หมวดปฐมวัย...

-43.10 หมวดปฐมวัย
ได้แก่ นายสุธิเดช สุวรรณลา โรงเรียนวัดบัวขวัญ จังหวัดปทุมธานี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศในแต่ละรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

(นายกมล รอดคล้าย)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

