ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การตัดสินผลการคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประเภทเกมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ประจาปี ๒๕๖๐
-------------------------------------------------------------ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีนโยบำยส่งเสริมกำรผลิต พัฒนำ และ
ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำที่มีคุณภำพเพื่อใช้ประกอบกำรเรียนรู้ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงกำรส่งเสริม
กำรผลิตและพัฒ นำสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ๘ กลุ่ม สำระกำรเรีย นรู้ โดยมีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ส่ง เสริม และ
สนับ สนุน ให้ ค รู และบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำ สัง กัด สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้น พื้น ฐำน
มีก ำรผลิต และพัฒ นำสื ่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ๘ กลุ่ม สำระกำรเรีย นรู้ ที่ส อดคล้อ งกับ หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน พุ ท ธศั ก รำช ๒๕๕๑ และกิ จ กรรมพั ฒ นำผู้ เรี ย น ซึ่ งสำมำรถน ำไปใช้ ป ระกอบ
กำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพและหลำกหลำย จึง ได้มีป ระกำศสำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำ
ขั ้น พื ้น ฐำน เรื ่อ ง กำรส่ง เสริม กำรผลิต และพัฒ นำสื ่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ๘ กลุ ่ม สำระกำรเรีย นรู้
ประจ ำปี ๒ ๕ ๖ ๐ ลงวัน ที ่ ๑ ๙ เมษำยน ๒ ๕ ๖ ๐ บัด นี ้ ส ำนัก งำน คณะกรรมกำรกำรศึก ษำ
ขั้น พื ้น ฐำนได้ด ำเนิน กำรพิจ ำรณำตัด สิน ผลกำรคัด เลือ กสื ่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ๘ กลุ ่ม สำระกำรเรีย นรู้
ประเภทเกมกำรศึก ษำเพื ่อ ใช้ป ระกอบกำรเรีย นกำรสอน ระดับ ประถมศึก ษำ และมัธ ยมศึก ษำ
ประจำปี ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏผลดังต่อไปนี้
ระดับทอง

- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

ระดับเงิน มี ๔ รางวัล ได้แก่เรื่อง
๑. หนูน้อยผจญภัยในดินแดนคาศัพท์
(Vocabulary for kids Adventurous Game) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ผู้จัดทำ
นำยสำคร พุ่มแก้ว
โรงเรียนบ้ำนหนองกุง
๒. Rocket 2 Right ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ผู้จัดทำ
นำยริปอง กัลติวำณิชย์
โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย
๓. เกมฝนหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ผู้จัดทำ
นำยประวิตร ตระกูลวิทยำนันท์
โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ
๔. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ผู้จัดทำ
นำยเกรียงไกร มำตรมูล
โรงเรียนบ้ำนค่ำ
/ระดับทองแดง...

-๒ระดับทองแดง
มี ๑ รางวัล ได้แก่เรื่อง
๑. HARD-GURU (องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ผู้จัดทำ
นำยริปอง กัลติวำณิชย์
โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย
ระดับชมเชย
มี ๑๐ รางวัล ได้แก่เรื่อง
๑. เกมการ์ดจับคู่สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
ผู้จัดทำ
นำยสุชำติ เวียงชัย
นำงสำวสุกัญญำ คำวัน
โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ป้ำก
และ
นำยทรงพล เวียงชัย
โรงเรียนบ้ำนแม่สิน
๒. ล่าตัวการันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ผู้จัดทำ
นำงสำวเมทินี ตำตะสมิต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
๓. เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ผู้จัดทำ
นำงจันทรรัตน์ เลิศทอง และ
นำงสำวประภำพรรณ เพชรหำญ
โรงเรียนบ้ำนบุญเรือง (อินทะวงศำนุเครำะห์)
๔. Voocat ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ผู้จัดทำ
นำยริปอง กัลติวำณิชย์
โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย
๕. สมการการบวกและการลบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ผู้จัดทำ
นำยอำรี มีนำ
นำยมะรอซำลี เจะฮิง
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ และ
นำงสำวอัสนี ติเศษ
โรงเรียนบ้ำนตูเวำะ
๖. Cell Structure ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ผู้จัดทำ
นำงสำววันวิสำ แพนพันธุ์อ้วน
โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
นำยลัทธพล ด่ำนสกุล
โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี)
๗. เกมดนตรีไทยอะไรเอ่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ผู้จัดทำ
นำงพีรญำ นิลผำย
โรงเรียนศรีรัตน์รำษฎร์นุเครำะห์ และ
นำยพงษ์พิพัฒน์ นิลผำย
โรงเรียนศรียำนุสรณ์
/๘. Growth Game...

-๓๘. Growth Game ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ผู้จัดทำ
นำยสมชัย จำรุจิตร
โรงเรียนอนุบำลอุบลรำชธำนี
๙. Periodic Table Game เรื่อง สัญลักษณ์ และการเรียกชื่อธาตุ ตาแหน่งธาตุใน
ตารางธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ผู้จัดทำ
นำยถวิล ชัยยำ
โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง
๑๐. หุ่นพิชิตโลกและอวกาศ (Astronomy Hero) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ผู้จัดทำ
นำยนรินทร์ อนงค์ชัย
โรงเรียนเทพอุดมวิทยำ และ
นำงนัยนำ อนงค์ชัย
โรงเรียนบ้ำนตำพรำม
ทั้งนี้ ผู้ จั ด ท ำผลงำนดังกล่ ำวจะต้ องแก้ไข ปรับ ปรุง และพั ฒ นำผลงำนให้ มี คุณ ภำพและ
สมบู ร ณ์ ตำมข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมกำรพิ จ ำรณำตั ด สิ น ผลกำรคั ด เลื อ กสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประเภทเกมกำรศึกษำเพื่อใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน ระดับประถมศึกษำ และ
มัธยมศึกษำ ประจำปี ๒๕๖๐ จึงจะได้รับรำงวัลพร้อมเกียรติบัตร
ประกำศ ณ วันที่ ๕ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

