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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัด
จันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ให้มสีารสนเทศด้านการวิจัยทางการศึกษา และผลงาน
นวัตกรรมการศึกษา ระดับจังหวัด ๒) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา 3) เพื่อให้สถานศึกษาสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน ด้วยนวัตกรรมการศึกษา  และ 4) เพื่อเผยแพร่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
และผลงานนวัตกรรมการศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึกษาเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 26 คน จาก 7 สถานศึกษา เพื่อเข้ารับ    
การพัฒนาศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในทั้ง 3 ด้านนวัตกรรมการศึกษา ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศภายใน โดยมีกิจกรรมดำเนินงานใน 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 กิจกรรม
การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการและการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 2 กิจกรรมสร้างความรู้ใน    
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สำหรับผู ้บริหารและครูผู ้สอนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ  โดยการจัด ประชุม
ปฏิบัติการแบบออนไลน์ ใน 3 หัวข้อ จำนวน 3 ครั้ง ระยะที่ที่ 4 กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินคัดเลือก
ผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ใน 3 ด้านนวัตกรรม จำนวน 2 ครั้ง และระยะที่ 4 กิจกรรมถอด
บทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัล ผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบั ติที่ดี (Best 
Practice)  

ผลการดำเนินงาน ตามกรอบเกณฑ์การประเมินคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการศึกษา การประเมินความพึง
พอใจ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ และการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยใช้แบบสัมภาษณ์ พบว่า 
ผู้บริหารและครูผู ้สอนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถพัฒนาและทดลองใช้นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนา
การศึกษาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาและมีผลงานระดับ
คุณภาพผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) จำนวนทั้งสิ้น 16 ผลงานนวัตกรรม (ร้อยละ 61.53) โดยผ่านกระบวนการ
ส่งเสริม สนับสนุนตามกิจกรรมสร้างความรู้ และนิเทศ ติดตามเพื่อช่วยเหลือชี้แนะ จำนวน 23 ผลงานนวัตกรรม 
(ร้อยละ 88.46) มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรม โดยรวม ระดับมากที่สุด และมีผล
การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในด้านการนิเทศติดตาม ชี้แนะ ได้แก่ การเพิ่มจำนวนครั้งการนิเทศ
ติดตามช่วยเหลือ โดยผ่านระบบออนไลน์ การส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยและการจัดทำรายงานการวิจัยการใช้
นวัตกรรมการศึกษา ตลอดจนการดำเนินการส่งเสริม การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 



1. ผลการดำเนินงานโครงการ 
 1.1 วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพ่ือให้มสีารสนเทศด้านการวิจัยทางการศึกษา และผลงานนวัตกรรมการศึกษา ระดับจังหวัด 
     ๒) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ 
และด้านการนิเทศการศึกษา 
    3) เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ด้วยนวัตกรรมการศึกษา     
     4) เพ่ือเผยแพร่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และผลงานนวัตกรรมการศึกษา  
 1.2 เป้าหมายโครงการ 
  1.2.1 เชิงปริมาณ 

1) มีสารสนเทศด้านการวิจัย และผลงานนวัตกรรมการศึกษา ระดับจังหวัด  2 ปีงบประมาณ  
2) มีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา  
3) มีผลงานนวัตกรรมการศึกษาครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน 

และด้านการนิเทศการศึกษา 
4) มีนวัตกรรมการศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ครบทุกด้าน 

  1.2.2 เชิงคุณภาพ 
  1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีสารสนเทศด้านการวิจัย และนวัตกรรมการศึกษาระดับจังหวัด 

3) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีช่องทางการเผยแพร่การ
วิจัย และผลงานนวัตกรรมการศึกษา 

4) สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

 1.3 ตัวชีว้ัดโครงการ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. มีนวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการนิเทศการศึกษา  
๒. มีนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู้การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
๓. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น
ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 
ครบทุกด้าน 

 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ด้าน 

 
เป็นไปตามค่าเป้าหมายสถานศึกษา

กำหนด 
 
 
 
 
 



   (ต่อ) 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
๑. มีข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย และนวัตกรรมการศึกษา เป็นปัจจุบัน 
๒. มีช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผล และเผยแพร่ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
๓. มีเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมเป็น Supervisor Teams เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 
๔. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีรูปแบบแนวทางการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ด้วยนวัตกรรมการศึกษา 
5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีรูปแบบการพัฒนาการศึกษา ด้วยนวัตกรรมการศึกษา 

 
 1.4 ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมทั้งหมด 

วิธีการและเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการ

ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (ถ้า) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

1) กิจกรรมการประชุมชี้แจง เพ่ือ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการ แบบออนไลน์ผ่านระบบ 
Zoom  
วันที่  14 มีนาคม 2565 

-การประชุมชี้แจง 
-วาระการประชุมฯ 
-เอกสารแนวทาง 

ออนไลน์ผ่าน
ระบบ Zoom 
ห้องประชุม
บุษราคัม 

-ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

2) กิจกรรมสร้างความรู้ในการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา  
สำหรับผู้บริหารและครูผู้สอนที่
สมัครเข้าร่วมโครงการ 
   ครั้งที่ 1 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ออนไลน์ผ่านระบบ 
Zoom หัวข้อ การพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา 
วันที่ 7 เมษายน 2565 
   ครั้งที่ 2 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ออนไลน์ผ่านระบบ 
Zoom หัวข้อ ภาวะผู้นำและ
นวัตกรรมการนิเทศภายใน 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565   

 
 
 
 
-การประชุมเชิง
ปฏิบัติการออนไลน์
ผ่านระบบ Zoom 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
-การประชุมเชิง
ปฏิบัติการออนไลน์
ผ่านระบบ Zoom 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
 
 
 
-ห้องประชุม
บุษราคัม 
สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดจันทบุรี 
 

 
 
 
 
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด 
 
 
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด 
 
 



      1.4 (ต่อ) 

กิจกรรมทั้งหมด 

วิธีการและเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการ

ประเมินผลการ
ดำเนินงาน (ถ้า) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

   ครั้งที่ 3 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ การใช้
นวัตกรรมการศึกษาและการ
ประเมินรูปแบบใหม่เพ่ือการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 
27-28 พฤษภาคม 2565  ณ 
ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

-การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 

-ห้องประชุม
บุษราคัม 
สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดจันทบุรี 
 

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด 

3) การประชุมการนิเทศ  
ครั้งที่ 1 หัวข้อ การจัดทำ
รายงานผลการใช้นวัตกรรม
การศึกษา 
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 
ครั้งที่ 2 ออนไลน์ ผ่านระบบ 
ZOOM หัวข้อ การประเมินและ
คัดเลือกผลงานนวัตกรรมวิธี
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 

 
-การประชุมนิเทศ 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
-การประชุมนิเทศ 
ออนไลน์ 
-แบบประเมินและ
คัดเลือกผลงาน
นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่
ดี (Best Practice) 

 
-ห้องประชุม
บุษราคัม 
สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดจันทบุรี 
 

 
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ      
มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
 
 
- ผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่
ดี (Best Practice) และระดับ
คุณภาพผ่านเกณฑ์ จำนวน
รวม 7 ผลงานนวัตกรรม 

4) การประชุมถอดบทเรียน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพิธี
ประกาศเกียรติคุณและมอบโล่
รางวัล ผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practice)  

-การประชุมถอด
บทเรียน 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

-ห้องประชุม
บุษราคัม 
สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดจันทบุรี 

-ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะด้านผลผลิต 
-ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ      
มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 

5) การนำเสนอผลงานระดับภาค 
(ศธภ.9) และระดับ สป. 

ผลงานนวัตกรรม
การศึกษา 3 ด้าน 

หอประชุม     
คุรุสภา กรุงเทพ 

รางวัลรองชนะเลิศระดับภาค 
ใน 3 ด้านนวัตกรรม 

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.1 งบประมาณท่ีได้การจัดสรร จำนวน ....96,000...บาท 
2.2 เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ....96,000.....บาท 
2.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน ..........-.............บาท 



3. ผลผลิตที่ได้รับ 
 3.1 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา 
  - แนวทางการพัฒนาศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยใชก้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ PAOR ประกอบด้วย ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นนำสู่การ
ปฏิบัติ (Act) ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) และข้ันสะท้อนผล (Reflect) 
   3.2 ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด 
          1) ชื่อศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศฯ.......ข้อมูลสารสนเทศฯ นวัตกรรม และงานวิจัยฯ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดจันทบุรี..........................................................................…………………………………..…………………………………… 
        2) ช่องทางการเผยแพร่ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศฯ (ลิงค์เว็บไซต์หรืออ่ืน  ๆ).................................................... 
http://www.suksachan.go.th/web/news/270165ifte2022.html............................................................ 
  3) ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาฯ มีข้อมูลสารสนเทศอะไรบ้าง  
    - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
    - รายชื่อผลงานนวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศ
ภายใน 
   - ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการ
นิเทศภายใน 
   - คลิปวิดีโอการนำเสนอ รายงานผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศภายใน 
 3.3 เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         1) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้น.......2.....แหง่.............................................................................. 
         2) ชื่อเครือข่ายความร่วมมือ 
   2.1) มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 
   2.2) มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
         3) จำนวนสมาชิกของเครือข่าย......5 คน......................................................................... ............................. 
3.4 รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
      1. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนศรียานุสรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
   2. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
      3. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
   4. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองครก สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ 
   5. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต ๑   
   6. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองขลุง 
   7. ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ สังกัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
 



3.5 นวัตกรรมการบริหารจัดการ  
  
ลำดับ 

  ที่ 

   รหัส 
นวัตกรรม 

ผู้พัฒนานวัตกรรม/สถานศึกษา ผลงานนวัตกรรม 

1 AI 2201 นายวิศิษย์ สายพรหม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสนิ
อุปถัมภ ์

นวัตกรรมบริหารเพื่อติดตามและประสานส่วนร่วมงานทุกฝ่าย 
ด้วยโปรแกรม Clickup 

2 AI 2202 นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร ์
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 

การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะในสถานศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรยีนขลุง
รัชดาภิเษก 

3 AI 2203 นางสมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน 
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 

รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      (โค
วิด 19) สำหรับโรงเรียนวัดบรูพาพิทยาราม (ธรรมรตัน์ศึกษา
ประชาอุทิศ) 

4 AI 2204 นางสาวอัธยา บุณยรัตเศรณ ี
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 

ปรับหลักสูตรเปลี่ยนการสอนสู่ชีวติวิถีใหม่พลเมืองไทย 4.0 
ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
3.6 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษาที่เกิดข้ึน 
     

ลำดับ  
ที ่

   รหัส 
นวัตกรรม 

ผู้พัฒนานวัตกรรม ผลงานนวัตกรรม 

1 LI 2201 
 
 

นางสาวช่ืนนวพัฒน์ อภิรมย์ภารดา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสนิ
อุปถัมภ ์

การใช้สื่อปฏิสมัพันธ์เพื่อสรา้งผลสมัฤทธ์ิการเรียน 

2 LI 2202 
 

 

นายสุธี ศรเีมืองแพน 
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑  
(บุรวิทยาคาร) 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผ์า่นเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม 
Google Site ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง ประเทศ
ของเรา สำหรับนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 

3 LI 2203 
 
 

 

นางสาวนัฏฐิณี หาเรือนพืชน ์
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑  
(บุรวิทยาคาร) 

การพัฒนาทักษะการคณูทศนิยมทีม่ีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 
ตำแหน่ง โดยใช้เกมออนไลน์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2564 

4 LI 2204 
 
 
 

นายวีระศักดิ์ กมล 
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑  
(บุรวิทยาคาร) 

พัฒนาทักษะการวิ่งของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
เทศบาลเมืองขลุง 1  (บุรวิทยาคาร)  ปีการศึกษา2564 โดยใช้
แบบฝึกทักษะการวิ่ง และ  Application Nike+ Run Club 

 
 



 
(ต่อ) 

ลำดับ  
ที่ 

   รหัส 
นวัตกรรม 

ผู้พัฒนานวัตกรรม ผลงานนวัตกรรม 

5   LI 2205 
 
 
 

นายชัชพิสิฐ กาวิโล 
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑  
(บุรวิทยาคาร) 
 

การพัฒนาชุดการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง ประเภทของสัตว์
เลี้ยง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 โรงเรยีนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 

6 LI 2206 
 
 
 
 
 

นางมณีรุ้ง ฉัตรเฉลมิวงษ์ 
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑  
(บุรวิทยาคาร) 
 
 
 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐาน  ภาษา
ถิ่น โดยใช้โปรแกรม Google Site เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4/2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรยีนเทศบาลเมืองขลุง 1       
(บุรวิทยาคาร) 

7 LI 2207 นายภัควัฒน์ ตองอ่อน               
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑  
(บุรวิทยาคาร) 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ดา้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้
เกม Hidden Picture Puzzle ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Power Point 2010 

8 LI 2208 

 

นายสุรยิัน ไตรยพันธ์                
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑  
(บุรวิทยาคาร) 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้
เว็บไซตส์ื่อการ เรียนการสอนเรื่องระบบปฏิบตัิการ Android 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6 โรงเรยีนเทศบาล
เมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) ภาคเรยีนที่ 2 

9 LI 2209 นายธีรพร เว้นช่ัว 
โรงเรียนบ้านคลองครก 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการจดจำคำกริยา 3      
ช่อง โดยใช้การเรียนรู้แบบ Active learning 

10 LI 2210 นายสหรัฐ เอี่ยมสุภาภรณ ์
โรงเรียนบ้านคลองครก 

สื่อทัศนียภาพ 3 มิติเพื่อพัฒนาการวาดรูปทัศนยีภาพใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านคลองครก 

11 LI 2211 นางสาวจรรยา รุ่งโรจน ์
โรงเรียนบ้านคลองครก 

การแก้ปัญหาการคณู ด้วยสื่อการสอนแลตทิซ 

12 LI 2212 นางจรีรัตน์ เจริญสรรพพืช 
โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

การจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร ์

13 LI 2213 นางสาวบุศรินทร์ สุขพัฒน์ 
โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

การจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนรายวิชาสังคม
ศึกษา 

 
 
 
 



(ต่อ) 
ลำดับ  

ที ่
   รหัส 
นวัตกรรม 

ผู้พัฒนานวัตกรรม ผลงานนวัตกรรม 

14 LI 2214 
 

นางสาวรวิวรรณ สิทธิสุวรรณ 
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 

แบบฝึกทักษะการแปล 

15 LI 2215 นางสาวเจียระไน สุขเกษม 
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 

แบบฝึกทักษะมีชีวิต พิชิตการดุลสมการรดีอกซ ์

16 LI 2216 นายยรรยง นาคนวล 
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บูรณาการหลักอินโฟกราฟฟิก เรื่อง
ศาสนาท่ัวไปและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

17 LI 2217 นางสาวกันตาธรณ์ ฆ้องย่ำ 
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 

วิเคราะหผ์ู้เรียนรายวิชาคณติศาสตร์ด้วย Application 
Socrative เพือ่แก้ปัญหาผู้เรยีนรายบุคคล 

18 LI 2218 นายภณเอก ภัชรวาณิชสกุล 
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 

นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการเรยีนรู้ และพัฒนา
ความคิดอย่างเป็นระบบโดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

19 LI 2219 นางสาวรัชนีวรรณ คำพรมมา 
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด โดยใช้
แบบฝึกทักษะในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนวดับูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) 

 
3.7 นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาที่เกิดขึ้น (สถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 
   

ลำดับ  
ที ่

   รหัส 
นวัตกรรม 

ผู้พัฒนานวัตกรรม ผลงานนวัตกรรม 

1 SI 2201 นางสาวปาณริสา สารสิทธ์ิ 
นางสาวประทินพร ผิวบาง 
นางสาวเชษินีร์ แสวงสุข 
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 

การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ 5AF Model เพื่อนิเทศ 
ติดตาม  และประเมินผลการดำเนนิโครงการโรงเรยีนปลอด
ขยะ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

 
4. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) 
    1) นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 
 

ลำดับ ชื่อผลงาน: เจ้าของผลงาน/ สถานศึกษา/ หน่วยงาน ระดับคุณภาพ 

1 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะในสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
: นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์    
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด 

ดีเยี่ยม 

 



     2) นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู ้
 

ลำดับ ชื่อผลงาน: เจ้าของผลงาน/ สถานศึกษา/ หน่วยงาน ระดับคุณภาพ 

1 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน 
เรื่อง ประเทศของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมือง
ขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 
: นายสุธี ศรีเมืองแพน  
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) กองการศึกษา เทศบาลเมืองขลุง  

ดีเยี่ยม 

 
 3) นวัตกรรมด้านการนิเทศภายใน 
ลำดับ ชื่อผลงาน: เจ้าของผลงาน/ สถานศึกษา/ หน่วยงาน ระดับคุณภาพ 

1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยใช้ 6A Model  
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
: นางสาวปาณิรสา สารสิทธิ์, นางสาวประทินพร ผิวบาง, นางสาวเชษินีร์ แสวงสุข
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด 

ดีมาก 

 
5. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1) ผู้บริหารและครูผู้สอนมีศักยภาพการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

1) ควรเพิ่มจำนวนครั้ง/ความถี่ ในการนิเทศ ติดตาม 
เพ่ือให้การชี้แนะ ส่งเสริม การพัฒนาและการ
ดำเนินการทดลองใช้นวัตกรรมการศึกษา ให้
สอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐาน และ
ตัวชี้วัด ในลักษณะคลินิกนิเทศ  
2) ควรให้การนิเทศชั้นเรียน อย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อ
ติดตามผลการทดลองใช้นวัตกรรมการศึกษากับผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม  

2) ผลงานนวัตกรรมการศึกษา นำสู่การปฏิบัติเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน 
3) สถานศึกษามีรูปแบบนวัตกรรมการศึกษา ที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ ตาม
บริบท และสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการศึกษาใน
ยุค New Normal 
4) ครผูู้สอนมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม วิธีการจัดการ
เรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งสู่การพัฒนาทักษะผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ทันสมัย ร่วมกับวิธีการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายตามสภาพจริงเหมาะสมกับผู้เรียน และ
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 



6. ปัญหาและอุปสรรค  
            - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สถานศึกษาโดยผู้บริหาร คณะครู 
ไม่สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการใช้นวัตกรรมการศึกษา และศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการศึกษา 
ตามที่ออกแบบไว้ได้ตามกำหนดเวลา จึงต้องทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตามฯ ให้สามารถดำเนินการได้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา 
           - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบนวัตกรรมการศึกษา การหาประสิทธิภาพ
นวัตกรรมให้สอดคล้องกับประเภทนวัตกรรมการศึกษา และการจัดทำรายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
ไม่มากพอ จึงต้องควรให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน นิเทศ ติดตาม การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของผู้เข้าร่วม
โครงการ ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป  
7. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 การสร้างและการศึกษาผลการทดลองใช้นวัตกรรมการศึกษา เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา จึงควรขยายผลการศึกษาและติดตามผลการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตามแนวทางโครงการ 
ให้สอดคล้องกับรอบปีงบประมาณ กระบวนการดำเนินโครงการ จึงควรสิ้นสุด 2 รอบปีงบประมาณ ต่อ 1 วงรอบ
การพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาให้กับสถานศึกษา  
 
8. ผลลัพธ์ที่คาดว่าที่ได้รับ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากผลผลิต (ถ้ามี) 
1) คุณภาพและจำนวนผลงานนวัตกรรมการศึกษา ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพดี ครบทุกด้าน 
2) การติดตามการดำเนินงานการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพื่อความยั่งยืน 
3) การขยายผล ถ่ายโยงความรู้ สู่เพ่ือนร่วมวิชาชีพตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
4) ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโรงการเพ่ิมสูงขึ้น 
 
 
9. ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ชื่อ – นามสกุล …นางสดใส ดุลยา……… ตำแหน่ง ……ศึกษานิเทศก์……… 
 กลุ่มงาน……นิเทศ ติดตาม และประเมินผล…… เบอร์โทร……089-2449478…… 

 

 

 

 



รูปภาพประกอบ  

กิจกรรมการประชุมชี้แจงเพื่อขับเคล่ือนการดำเนินงานโครงการ  
แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 

วันที่  14 มีนาคม 2565 
 

เพ่ิมรูป 

 

 

  



กิจกรรมสร้างความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
สำหรับผู้บริหารและครูผู้สอนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

คร้ังที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 
หัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

วันที่ 7 เมษายน 2565 
วิทยากร ดร.ชวนพบ เอ่ียวสานุรักษ์  อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

 

 

 

 

 

 

 

  



กิจกรรมสร้างความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
สำหรับผู้บริหารและครูผู้สอนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

คร้ังที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 
หัวข้อ ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการนิเทศภายใน 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
วิทยากร ผศ.ดร.อนุสรา สุวรรณวงศ์  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมสร้างความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
สำหรับผู้บริหารและครูผู้สอนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

คร้ังที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หัวข้อ การใช้นวัตกรรมการศึกษาและการประเมินรูปแบบใหม่เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

วิทยากร นายศรัณยู ศรีสมพร ข้าราชการบำนาญ อดีตครูเชี่ยวชาญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี 

การประชุมการนิเทศ ครั้งที่ 1 
หัวข้อ การจัดทำรายงานผลการใช้นวัตกรรมการศึกษา 

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมการนิเทศ ครั้งที่ 1 

หัวข้อ การจัดทำรายงานผลการใช้นวัตกรรมการศึกษา 
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           การประชุมการนิเทศออนไลน์ 
             ผ่านระบบ ZOOM คร้ังที่ 2 
     หัวข้อ การประเมินและคัดเลือกผลงาน 
     นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
           วันที่ 19 กรกฎาคม 2565  

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                      

 



กิจกรรม Education Symposium 2022 “มหกรรมการศึกษา 2565”  
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 รวมใจ พัฒนการศึกษาไทยในภูมิภาค 

วันที่ 23 กันยายน 2565 

  

 

     



การประชุมมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  
“สป. ก้าวไกล ยกระดับการศึกษาไทยในภูมิภาค” 

วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 
 
 
 


