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ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
เร่ือง ผลการคัดเลือกนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  

โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

……………………….. 
ตามท่ี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมทางการศึกษา          

ท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)  ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล ในโครงการ Innovation For Thai Education (ITFE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2565 ณ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา นั้น  
 บัดนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ส้ินสุดแล้ว  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงประกาศผลการ
คัดเลือกนวัตกรรมนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ดังนี้ 

นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ 

นางสาวธัญพิชชา บุญนะ 
โรงเรียนราชานุเคราะห ์
สพป.พะเยา เขต 2 

การสร้างเสริมสุขภาพส าหรับนักเรียน 
โรงเรียนราชานุเคราะห์ โดยใช้ RACHA MODEL 

ชนะเลิศ 
ระดับคุณภาพดีเย่ียม   
 

นางปณิธี  กองแก้ว    
โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม 
สพม.พะเยา 

ผลการขับเคล่ือนการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมและ
โรงเรียนสุจริต โดยใช้รูปแบบ ใจสุจริต จิตอาสา 
พัฒนาโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 
ดีเย่ียม   

นางสาวศิตา  ศรีบุญชู 
โรงเรียนบ้านดอกบัว
(ราษฎร์บ ารุง) 
สพป.พะเยา เขต 1 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยใช้ LEADER 
MODEL 

ระดับคุณภาพ 
ดีเย่ียม   

นายบรรจง  คิดดี 
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 
สพป.พะเยา เขต 2 

การพัฒนาการบริหารจัดการ 3P MODEL เพื่อส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้ "ลายมือสวยด้วยมือเรา" ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19) 

ระดับคุณภาพ 
ดีเย่ียม   

 

 

/นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 
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นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ 

นางสาวสุภาพร  อุดไชย 
โรงเรียนบ้านดู่ 
สพป.พะเยา เขต 2 

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง 
" Sentence Structure" ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านดู่ 

ชนะเลิศ 
ระดับคุณภาพ 
ดีเย่ียม   

นางศิริรัตน์  อินแปลง 
โรงเรียนบ้านดู่ 
สพป.พะเยา เขต 2 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ร้อยละ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาเสริม
ด้วยห้องเรียนออนไลน์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านดู่ 

ระดับคุณภาพ 
ดีเย่ียม   

นางสาวสุภาจิตร เงินสม 
โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 
สพป.พะเยา เขต 1 

การพัฒนารูปแบบการสอนโฟนิกส์แบบจอลลี โฟนิกส์
(Jolly Phonics) ร่ วม กั บ แอป พ ลิ เค ชัน  Monkey 
Stories เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและทักษะการ
เขี ย น ค า ศั พ ท์ ภ าษ าอั งก ฤ ษ ข อ งนั ก เรี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 
 

ระดับคุณภาพ 
ดีเย่ียม   

นางสาวบุญณิกา  บุญถึง 
โรงเรียนบ้านดู่ 
สพป.พะเยา เขต 2 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดย Google sites เรื่อง 
มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนบ้านดู่ 
 

ระดับคุณภาพ 
ดีเย่ียม   

นางสาวอังค์วรา  สมดี 
โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 
สพป.พะเยา เขต 1 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Bright Model เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ร้อยละและ
อัตราส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

ระดับคุณภาพ 
ดีเย่ียม   

นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล 
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 
สพป.พะเยา เขต 1 

การพัฒนาการอ่านและการเขียนสระลดรูปและสระ
เปล่ียนรูปตามรูปแบบการสอนCBBL-Model โดยใช้
ส่ือสามมิติ (pop up) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก  

นางจิตตราภรณ์  ตันกูล 
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 
สพป.พะเยา เขต 1 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเสริม
ทักษะผสมผสนกับ Quiz Online เรื่อง จ านวนจริง 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านแม่ใส 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก   

/นวัตกรรมด้านการนิเทศ 
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นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ 

นางสาวอ าไพร  สมสมัย 
โรงเรียนบ้านบุญเรือง 
สพป.พะเยา เขต 2 

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครู โรงเรียน
บ้านบุญเรือง อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ 
ระดับคุณภาพ 
ดีเย่ียม   

 

นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของศึกษานิเทศก์ 

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ 

นางสาวปาลิตา  สุขส าราญ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
สนง.ศธจ.พะเยา 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมท่ีเสริมสร้างความสามารถ
ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวไฮสโคปเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยส าหรับครูปฐมวัยใน
จังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ 
ระดับคุณภาพ 
ดีเย่ียม   

    
 ท้ังนี้  ผู้ ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม จะเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยา เข้ารับ 
การคัดเลือกในระดับภาค 16 ต่อไป และขอให้ผู้ท่ีได้รับรางวัลทุกคน จงมีความมุ่งมั่น พากเพียร อุตสาหะ และ
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องสืบไป    

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

 
 


