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ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
.............................................................................. 

  ตามที่  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ด าเนินการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในพ้ืนที่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 มีการคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ              
(Best Practices) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ให้มี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและขยายผลต่อยอดผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ไปสู่
หน่วยงานและสถานศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นและการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นใน
ทิศทางเดียวกัน นั้น 
  

บัดนี้  คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหาร  
จัดการศึกษาปฐมวัยและด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อ 
ผลการคัดเลือกฯ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  
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รายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 

๑. ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร)  
 

ที่ รายชื่อผู้ส่งผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา ผลการแข่งขัน 

1 นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัยโดยใช้รูปแบบ  
KONDEE  Model 

โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง   
สพป. สกลนคร  เขต 2 

ชนะเลิศ 
(ตัวแทนไป
คัดเลือก ท่ี สนง.
ศธจ.ภาค  11) 

2 นายวิทูร  ศรีนุกูล SADSIN  > ECE  MODEL โรงเรียนบ้านดอนยานาง   
สพป. สกลนคร เขต 3 

รองชนะเลิศ ๑ 

3 นายวิระพงษ์  พิมพ์กลม 

การพัฒนาทักษะ  EF ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบะหว้าโดยใช้รูปแบบ  
4C1B5J PDCA+A 

โรงเรียนุบาลเทศบาล 
ต าบลบะหว้า   
กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

รองชนะเลิศ ๒ 

4 นางลัดดาพร  อุดมมา 
ห้องเรียนและสภาพแวดล้อมไฉไล
คือหัวใจของการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 

โรงเรียนบ้านนายอ 
สพป. สกลนคร เขต 3 

เหรียญทอง 

5 นางสาวววรณยุภา  ระดาดาษ 

การจัดการศึกษาปฐมวัยด้วย
กระบวนการ  Cham-Pa  Model  
ตามวงจรคุณภาพ  PDCA  เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านจ าปาศิริราษฎร์ 

โรงเรียน 
บ้านจ าปาศิริราษฎร์ 
สพป. สกลนคร เขต 2 

เหรียญทอง 

6 นางจูรีรัตน์  ค าเมือง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

โรงเรียนสกลนคร  
(วันครู 2501) 
สพป.สกลนคร เขต 1 

เหรียญทอง 
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รายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 

1) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ครูผู้สอน) 
 

ที ่ รายชื่อผู้ส่งผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา ผลการแข่งขัน 

1 นางสาวิตรี  โคตรสุโพธิ ์

วิถีอนุบาลจิตศึกษา 
(Child besed learning) 

โรงเรียน 
บ้านกลางนาเดื่อ   
สพป.สกลนคร เขต 1 

ชนะเลิศ 
(ตัวแทนไป
คัดเลือก ที่ สนง.
ศธจ.ภาค  11) 

2 นางสุมาลี  มะโนขันธุ์ 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของ
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
– 19) โดยชุดการเรียนรู้ สู่การสอนวิถี
ใหม่ ด้วยรูปแบบ On-line และ  
On-hand 

โรงเรียนเมืองสกลนคร 
(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 
สพป.สกลนคร เขต 1 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

3 นางสาวสะคราญ  นุประทุม 

การจัดกิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

โรงเรียนบ้านนาซอ 
สพป.สกลนคร เขต 3 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

4 นางสาวนวลอนงค์  สุดใจ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัย  โดยใช้กิจกรรมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย(ชวนเพื่อนมาชิม) 

โรงเรียนไพศาลวิทยา 
สพป.สกลนคร เขต 1 

เหรียญทอง 

5 นางสาวกฐิน  สุดเพาะ 
การเรียนรู้รูปแบบใหม่ส าหรับเด็กปฐมวัย
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 
สพป.สกลนคร เขต 3 

เหรียญทอง 

6 นางสาวสรัลพร  ไปปอด 
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดย
การเล่านิทานประกอบการใช้ค าถาม 

โรงเรียน 
บ้านโคกดินแดง 
สพป.สกลนคร เขต 2 

เหรียญทอง 

7 นางจุฬาภรณ์  ภูรับพา 
การจัดกิจกรรมบูรณาการอาหารดีใน
ท้องถิ่น "ต าบักหุ่งของแซบคนอีสาน" 

โรงเรียน 
อนุบาลเจริญศิลป์ 
สพป.สกลนคร เขต 2 

เหรียญทอง 
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รายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 

1) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ครูผู้สอน) (ต่อ) 
 

ที ่ รายชื่อผู้ส่งผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา ผลการแข่งขัน 

8 นางสาววัชราภรณ ์ สุวรรณ 
ศิลปะสร้างสรรค์สู่การประสานสัมพันธ์
กล้ามเนื้อมัดเล็กและทักษะภาษาการจ า
พยัญชนะไทยของเด็กปฐมวัย 

โรงเรียนบ้านเชิงชุม 
สพป.สกลนคร เขต 2 

เหรียญทอง 

9 นางสาวศิรินภา  ศรีพอ 
การจัดกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรม
เคลื่อนไหวเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 
สพป.สกลนคร เขต 2 

เหรียญทอง 

10 นางสุดา  อุตรหงษ์ 
การจัดประสบการณ์รีไซเคิลสร้างสรรค์
เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัย 

โรงเรียนบ้านหนองม่วง 
สพป.สกลนคร เขต 3 

เหรียญทอง 

11 นางดวงแข  ลือชัย 

การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์
ด้านจ านวน 1-5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หนังสือป๊อบอัพ  
จ านวน 1-5  โรงเรียนสกลนครวันครู 
(วันครู 2501 ) 

โรงเรียนสกลนครวันครู
(วันครู 2501) 

เหรียญทอง 

12 นางสาวปวีณา  แสนหูม 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้โครงงานบ้านวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน 
บ้านประชาสุขสันต์ 
สพป.สกลนคร เขต 1 

เหรียญทอง 

13 นางสาวสุดฤทัย  งานโคกสูง การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  เด็ก
ปฐมวัยโดยใช้คุณธรรมอัตลักษณ์ 4 

โรงเรียนนิรมลวิทยา  
สช. 

เหรียญทอง 

14 นางสาวสุพรรษา  เกตวงษา 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ(Integrated Learning 
Management) 

โรงเรียนบ้านหลุบเลา 
สพป.สกลนคร เขต  1 

เหรียญทอง 

15 นางสาวประภาพร  มรีลุน 
การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์โดยกิจกรรมฉีกตัดปะ
จากเศษวัสดุ 

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
(พุทธานุเคราะห์) 
สพป.สกลนคร เขต  2 

เหรียญทอง 
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รายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 
1) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ครูผู้สอน) (ต่อ) 
 

ที่ รายชื่อผู้ส่งผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา ผลการแข่งขัน 

16 นางสาวคณิตา  อ้วนอินทร์ 
การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยการ
ส่งเสริมกล้ามเนื้อมือโดยใช้กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ 

โรงเรียนบ้านดอนแคน 
"คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์” 
สพป.สกลนคร เขต 1 

เหรียญทอง 
  

17 นางสาวเมทิกา  งอธิราช 
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

โรงเรียนบ้านนายอ 
สพป.สกลนคร เขต 3 

เหรียญทอง 

18 นายสเกน  เทพเสนา 
การปลูกฝังจริยธรรมด้านการพูดโดย
การเล่านิทานให้เด็กฟัง 

โรงเรียน 
บ้านหนองหอย 
สพป.สกลนคร เขต 1 

เหรียญทอง 

19 นางสาวนุสรา  พงษ์ประเสริฐ 
กิจกรรมเกมการศึกษาจากสื่อ
ธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

โรงเรียน 
ท่าศาลาราษฎร์วิทยา 
สพป.สกลนคร เขต 1 

เหรียญทอง 

20 นางเกศมณี  มาเจริญกุล 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
ความกล้าแสดงออกของเด็กผ่านการ
เล่านิทาน 

โรงเรียน 
บ้านโคกหนองกุง 
สพป.สกลนคร เขต  

เหรียญทอง 

21 นางสาววารุณี  เฉวียงวาศ 
การพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ที่มีผลต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

โรงเรียน 
บ้านนาอ่างม่วงค า 
สพป.สกลนคร เขต 1 

เหรียญทอง 

22 นางสาววิลาสิน ี พรหมภักดี 
การพัฒนาทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัยด้วยเกมการศึกษาของ
นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 3 

โรงเรียน 
บ้านหนามแท่ง 
สพป.สกลนคร เขต 2 

เหรียญทอง 

23 นางสาวศิริลักษณ์  จรรยานุวัฒน์ การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก  โดยใช้
ชุดกิจกรรม "ฝาพาเพลิน" 

โรงเรียน 
อนุบาลพรรณานิคม 

เหรียญทอง 

24 นางสาวกุลปรียา  อังมีพิษ 
เกมและนิทานสร้างสรรค์ EF  ในเด็ก
ปฐมวัย 

โรงเรียน 
พังขว้างเหนือ 909 
กรป.กลางอุปถัมภ์ 

เหรียญทอง 
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รายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 
1) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ครูผู้สอน) (ต่อ) 
 

ที่ รายชื่อผู้ส่งผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา ผลการแข่งขัน 

25 นางสาวจิระภรณ ์ พรหมศิริ 
การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นโดยใช้กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ 

โรงเรียน 
บ้านจ าปาศิริราษฎร์ 
สพป.สกลนคร เขต  2 

เหรียญทอง 

26 นางสาวรุจิรา  แสนหูม 
การสอนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดและ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 

โรงเรียน 
บ้านประชาสุขสันต์ 
สพป.สกลนคร เขต 1 

เหรียญเงิน 

27 นางสาวชญาดา  สีลาวงค ์
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ  
Active  Learning  ของเด็กปฐมวัย
ด้วยสื่อ  60  พรรษา 

โรงเรียน 
บ้านหนองทุ่มหนองโจด 
สพป.สกลนคร เขต 2 

เหรียญเงิน 

 
2) การผลิตสื่อนวัตกรรม 
 

ที ่ รายช่ือผู้ส่งผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา 
ผลการ
แข่งขัน 

1 นางสาวขนิษฐา  สุภาพันธ์ ตลาดหรรษา โรงเรียนบ้านเชิงชุม เหรียญทอง 
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ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 

 

2) ด้านเด็กปฐมวัย(การพัฒนาเด็กปฐมวัย) 
 1) การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
 

ที ่ ชื่อ- สกุล ครูผู้ฝึกซ้อม ชื่อสถานศึกษา ผลการแข่งขัน 

1 เด็กชายชินกฤต ตุลารักษ์ 
Teacher Lovely Josephyn 
Valderrama 

โรงเรียน 
สองภาษาสกลนคร 
สช. 

ชนะเลิศ 

2 เด็กหญิงเกวลิน วนิชชานันท์ Teacher Tirtha Baraily 
โรงเรียน 
สองภาษาสกลนคร 
สช. 

รองชนะเลิศ 1 

3 เด็กหญิงณิชา  ทัศน์จันดา นางสาวกฤติกา  อามาตรมนตรี 
โรงเรียนบ้านเชิงชุม 
สพป.สกลนคร เขต 2 

รองชนะเลิศ ๒ 

 
 2) โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

ที่ ชื่อ- สกุล ชื่อผลงาน ชื่อสถานศึกษา ผลการแข่งขัน 
1 เด็กหญิงจิรัชยา  แมดจ่อง 

ข้าวแปลงร่าง 
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส
(ราษฎร์บ ารุง) 
สพป.สกลนคร เขต 3 ชนะเลิศ 

2 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ชมภูแดง 
3 เด็กหญิงจิรฐา  โพธิ์ศรี 
 ครูผู้ฝึกซ้อม นางเยาวลักษณ์  วันเสน นางสาวพิณวดี  เคนไชยวงศ์ 

 

1 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรัทธาคลัง โครงงานมหัศจรรย์สีสัน 
จากธรรมชาติ 

 

โรงเรียนบ้านเชิงชุม 
สพป.สกลนคร เขต 2 รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 

2 เด็กหญิงณิชา  ทัศน์จันดา 
3 เด็กหญิงปุณณกานต์  สอนแก้ว 

 ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาววัชราภรณ ์ สุวรรณ นางสาวสรารัตน์  ทัศน์จันดา 
 

1 เด็กหญิงภัชลิตา  ระแสนพรหม 
โครงงานสร้างสรรค์ถั่วงอก
ด้วยสองมือหนู 

โรงเรียนบ้านกุดฮู 
สพป.สกลนคร เขต 1 

รองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ 2 เด็กหญิงนันทัชพร  นามตาแสง 

3 เด็กหญิงขวัญใจ  รูวันมอม 

 ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวสุภาพร  มยุรา นางสาวพรชิตา  จันทะผล 
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