
 
 
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
เรื่อง ผลการคัดเลือกรูปแบบ / แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  

ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับพ้ืนที ่จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
......................................................... 

ตามท่ี  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ด าเนินการคัดเลือกรูปแบบ /แนวทางปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
ของเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2565  นั้น 
 

บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จึงประกาศ 
ผลการคัดเลือกรูปแบบ / แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับพ้ืนที ่จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจ าปีงบประมาณ 2565  จ านวนทั้งสิ้น 26 
ผลงาน  รายละเอียดดังนี้ 

1. ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด  แบ่งตามขนาดโรงเรียน  3  ขนาด ได้แก่ 

1.1   โรงเรียนขนาดใหญ่ (จ านวนเด็กปฐมวัย 281 คนขึ้นไป)   จ านวน 7 ผลงาน  
 

รางวัล 
 

ชื่อ – สกุล  
เจ้าของผลงาน 

 

ต าแหน่ง 
 

ชื่อผลงาน 

ชนะเลิศ นางสุภาภรณ์  จัตุรโพธิ ์ ครู โรงเรียนอนุบาล
ร้อยเอ็ด 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้จาก 
เศษวัสดุเหลือใช้พัฒนาการด้าน
สติปัญญาเรื่องการคิดรวบยอด  
การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและ
การแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย
ประกอบการจัดประสบการณ์โดย
ใช้สมองเป็นฐาน 

รอง
ชนะเลิศ 

นางสาวสายสมร  มาศวรรณา ครู โรงเรียน ช.วิทยา การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐานสู่การพัฒนาทักษะการคิด
ของเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน 

ดีเด่น นางณีรนุช  ช่วยนา ครู โรงเรียนอนุบาล 
ร้อยเอ็ด 

การสอนบูรณาการตามแนวคิด
มอนเทสซอรี่ เพ่ือพัฒนาทักษะ 
การคิดของเด็กปฐมวัย 



 
 

รางวัล 
 

ชื่อ – สกุล  
เจ้าของผลงาน 

 

ต าแหน่ง 
 

ชื่อผลงาน 

ดีเด่น นางสาวนิตยา  ขันธ์ดวง ครู โรงเรียนอนุบาล
ร้อยเอ็ด 

การพัฒนาทักษะการคิดส าหรับ 
เด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือ 
เสริมประสบการณ์ 

ดีเด่น นางสาวธีรนันท์  วิเศษดอนหวาย ครู โรงเรียน 
พระกุมารร้อยเอ็ด 

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเด็กระดับปฐมวัย  
โดยการใช้ค าสัมผัสประกอบภาพ 

ดีเด่น นางสาวพิรุณพร  กองทอง ครู โรงเรียน ช.วิทยา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบโครงงานเพ่ือการพัฒนาทักษะ
การคิดของเด็กปฐมวัย 

ดีเด่น นางสาววริศรา  ตาลเอี่ยม ครู โรงเรียน ช.วิทยา การพัฒนาทักษะการคิดของ 
เด็กปฐมวัยโดยการจัดการเรียน 
การสอนแบบ Active Learning 

 
1.2   โรงเรียนขนาดกลาง (จ านวนเด็กปฐมวัย 121 – 280 คน)  จ านวน 5 ผลงาน 

 

รางวัล 
 

ชื่อ – สกุล  
เจ้าของผลงาน 

 

ต าแหน่ง 
 

ชื่อผลงาน 

ชนะเลิศ นางสาวนภาพร ธนูศิลป์ ครู โรงเรียน 
อนุบาลไพโรจน์ 

การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนา
ทักษะสมอง Executive 
Functions (EF) ด้วยนิทาน  

รองชนะเลิศ นางสาวพัชรินทร์  วิชัย ครู โรงเรียนอนุบาล
เมืองใหม่สุวรรณภูมิ 

การจัดการเรียนรู้บูรณาการ
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยแบบ
คละอายุ 3 – 6 ปี ตามแนวคิด
มอนเตสซอรี่ 

ดีเด่น นางสาวกมลทิพย์  ปาละสี ครู โรงเรียนอนุบาล
เมืองพนมไพร 

กิจกรรมพหุปัญญาพัฒนาการ
เรียนรู้สู่การคิดเชิงเหตุผล 

ดีเด่น นางสาวยุภาพร  ไกรยะอุด ครู โรงเรียนอนุบาล
เมืองพนมไพร 

การพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์จากสื่อของจริง 

ดีเด่น นางสาวรติพร  เศรษฐมาตย์ 
 

ครู โรงเรียนสหมิตร
พิทยา 

การส่งเสริมการอ่านของเด็ก
ปฐมวัยด้วยหนังสืออ่านเล่มเล็ก 
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1.3   โรงเรียนขนาดเล็ก (จ านวนเด็กปฐมวัย ไม่เกิน 120 คน)  จ านวน  14  ผลงาน 

 

รางวัล 
 

ชื่อ – สกุล  
เจ้าของผลงาน 

 

ต าแหน่ง 
 

ชื่อผลงาน 

ชนะเลิศ นางสุภา  บ ารุงเอื้อ ครู โรงเรียนบ้านเปลือย 
คุรุสรรค์วิทยา 

การพัฒนาทกัษะการคิดเชิงเหตุผล
ของเด็กปฐมวัย อายุ 5 ปี ด้วย
กระบวนการใช้เทคนิค BA (Brain 
Active) ผ่านชุดเสริมทักษะ 
คณิตศาสตร์ 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1  

นางสาวพัชรพร  สารพล ครู โรงเรียนอนุบาล 
เมืองศรีสมเด็จ  
(พิมพ์คุรุราษฎร์บ ารุง) 

การพัฒนาความสามารถในการคิด
ทีเ่ป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยด้วยกิจกรรมเสรีโดยการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
ไฮสโคป 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 

นางมยุเรศ  มัชฌิโม 
นางสาวกนกวรรณ  แสงงาม 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านม่วงท่าลาด 

การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพ่ือ
การเรียนรู้ตัวเลขพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์โดยวิธีที่หลากหลาย 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 3  

นางณฐมน  ชีวาจร ครู โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 
(รัตนวิมลอนุสรณ์) 

การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดย
ใช้กิจกรรมจินตคณิต (Finger 
Math) 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 3 

นางลักขณา  ศรีนาม ครู โรงเรียนบ้านกุดแข้
โนนโพธิ์วิทยา 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 

ดีเด่น นางสาวกชมน  กาญจนแก้ว ครู โรงเรียนบัวหลวง 
(สหราษฎร์บ ารุง) 

การพัฒนาทักษะการวางแผนโดย
ใช้นวัตกรรมโค้ดดิ้ง (Coding) 
ส าหรับเด็กปฐมวัย ผ่านการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมประกอบ
อาหาร 

ดีเด่น นางสุธาสินี  มูลมณี ครู โรงเรียน 
บ้านหนองแวง 

TONKLA  MODEL เพ่ือพัฒนา
สมาธิ วินัยและทักษะชีวิต ระดับ
ปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

ดีเด่น นางสาวรัตนา  มีกรอบทอง 
นางสาวศศิวิมล  ศรีกกโพธิ์ 

ครู โรงเรียนจารุณีศึกษา กิจกรรมสร้างสรรค์ประดิษฐ์ผีเสื่อ 
เพ่ือส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
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รางวัล 
 

ชื่อ – สกุล  
เจ้าของผลงาน 

 

ต าแหน่ง 
 

ชื่อผลงาน 

ดีเด่น นางอังคณา  ไทยโสภา ครู โรงเรียนบ้านสระบัว การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โครงงานวิทย์สร้างนักคิดตัวน้อย 

ดีเด่น นางเตือนใจ  วรรณศิลป์ ครู โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ เรียนรู้สู่การอ่านเขียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลที่ 1 ด้วย
กระบวนการเรียนแบบใฝ่รู้ 
(Active Learning) 

ดีเด่น นางสาวสมเพียร  เพ็งพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น เพ่ิมทักษะการคิดด้วยเกมคณิตฯ
เป็นฐาน 

ดีเด่น นางสาวกุลนิษฐ์  ศรีโพธา ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น กิจกรรมร้อยเรยีงความคิดพิชิต
กล้ามเนื้อมัดเล็ก 

ดีเด่น นางสาววิจิตรา จันทะแดง ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว การพัฒนานักวิทยาศาสตร์น้อย
ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้
แบบโครงงาน (Project 
Approach) 

ดีเด่น นางธันยพร  สิงหากัน ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ค านาดี 

สร้างสื่อการสอนด้วยสื่อ
เทคโนโลยีด้วยโปรแกรม  
Power Point 

 
2. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 1 ผลงาน ได้แก่   

 

 

รางวัล 
 

ชื่อ – สกุล  
เจ้าของผลงาน 

 

ต าแหน่ง 
 

ชื่อผลงาน 

ชนะเลิศ นางสาวนภาพร ธนูศิลป์ ครู โรงเรียน 
อนุบาลไพโรจน์ 

การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนา
ทักษะสมอง Executive 
Functions (EF) ด้วยนิทาน  

 

           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่   4    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
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