
บทสรปุส ำหรบัผู้บรหิำร 

เรือ่ง        รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE)  

              นวตักรรมกำรศกึษำ เพือ่พฒันำกำรศกึษำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

หน่วยงำน  ส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดัตรงั สงักดัส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 

ปีที่ท ำ       พ.ศ. 2564 

โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ  

เพื ่อพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อเป็นศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 

และพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เ พ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำทุกสังกัด  

ในจังหวัดตรัง 2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดกำรเรียนรู้ 

กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลของสถำนศึกษำ ได้ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรดังนี้   

1) กิจกรรมวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ กำรชี้แจงและกำรวิพำกษ์ แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ของ

จังหวัด 2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำของสถำนศึกษำในโครงกำร  

3) กิจกรรมประชุมคณะนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน

นวัตกรรมกำรศึกษำและคัดเลือกนวัตกรรมกำรศึกษำ 5) กิจกรรมนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  

6) กิจกรรมประชุมคณะท ำงำนสรุปผลโครงกำรและจัดท ำรำยงำน และเผยแพร่ผลงำน ซึ่งในกำร

ด ำเนินงำนแต่ละกิจกรรมอำศัยหลักกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรคือ

สถำนศ ึกษำที ่เ ข ้ำ ร ่ว ม โคร งกำร  Innovation For Thai Education (IFTE) น ว ัต ก ร ร ม

กำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหำร ครูผู้สอน 

บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงำน ในจ ำนวน 6 สังกัดดังนี้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ตรัง เขต 1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำตรัง กระบี ่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่ง เสริมกำรศึกษำเอกชน เทศบำลนครตรัง 

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ   

  ผลกำรด ำเนินงำน เป็นดังนี้ 

1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ ชี้แจงและกำรวิพำกษ์แนวทำงกำรจัดกำร  



เรียนรู้ของจังหวัด พบว่ำ 

        1.1 ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 

พ.ศ.2564 

       1.2 ผู้เข้ำร่วมประชุมวิพำกษ์แนวทำงกำรด ำเนินงำนแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้

ของจังหวัดตำมรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ SASE Model  

       1.3 ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถเขียนโครงกำร และค ำสั่งของสถำนศึกษสอดคล้อง

กับโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

       1.4 สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับงบประมำณกำรสนับสนุนจำกโครงกำร 

Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 

พ.ศ.2564  

  2. ผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำในโครงกำร 

       2.1 ผู้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำผ่ำนระบบออนไลน์ 

จ ำนวน 242 คน ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำจ ำนวน 16 คน และครูผู้สอนจ ำนวน 226 คน  

       2.2 ผลควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำผ่ำนระบบออนไลน์ 

คะแนนเฉลี่ย 84.19  

       2.3 สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร 17 แห่งได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน จัดท ำ

นวัตกรรมกำรศึกษำ ทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรนิเทศ  

ติดตำมและประเมินผลของสถำนศึกษำ 

  3. ผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมประชุมคณะนิเทศ ติดตำมและประเมินผล พบว่ำ  

       3.1 คณะนิเทศ ประกอบด้วย ศึกษำนิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 2 

สพม.ตรัง กระบี่ และเทศบำลนครตรัง สังกัดละ 1 คน วิพำกษ์แบบนิเทศ ติดตำมและประเมินผล

โครงกำร และวิพำกษ์เกณฑ์กำรคัดเลือกนวัตกรรมกำรศึกษำ  



       3.2 คณะกรรมกำรคัดเลือกนวัตกรรมกำรศึกษำจ ำนวน 5 คน วิพำกษ์เกณฑ์

และวิธีกำรคัดเลือกนวัตกรรมกำรศึกษำ 

  4. ผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียนนวัตกรรมกำรศึกษำ 

และคัดเลือกนวัตกรรมกำรศึกษำ 

       4.1 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง มีนวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำ

กำรศึกษำจ ำนวน 3 ด้ำน ด้ำนละ 3 รำงวัล คือ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้   

ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลของสถำนศึกษำ  

       4.2 ผู้บริหำรและครูสถำนศึกษำที่ร่วมโครงกำร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

น ำเสนอนวัตกรรมกำรศึกษำ สถำนศึกษำละ 1 ด้ำน น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับไปปรับปรุง

และพัฒนำกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป และเป็นตัวแทนของจังหวัดน ำเสนอนวัตกรรมระดับภำค  

ซึ่งได้รำงวัลระดับภำค 6 ดังนี้ คือชนะเลิศอันดับ 1 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ รำงวัลชนะเลิศอันดับ 2 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และชมเชย ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลของสถำนศึกษำ  

       5. ผลกำรกิจกรรมนิเทศ ติดตำมและประเมินผล พบว่ำ 

  5.1 สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลประกอบ

ไปด้วย 

     5.1.1 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 จ ำนวน 6 แห่ง 

     5.1.2 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 จ ำนวน 6 แห่ง 

     5.1.3 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ จ ำนวน 1 แห่ง  

     5.1.4 สังกัดเทศบำลนครตรัง จ ำนวน  2 แห่ง 

     5.1.5 สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ จ ำนวน 1 แห่ง 

     5.1.6 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน 1 แห่ง 

   5.2 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกำรจัดท ำนวัตกรรมกำรศึกษำ มีผลที่เกิดขึ้น

ด้ำนดังต่อไปนี้คือ ด้ำนสถำนศึกษำ ด้ำนครูผู้สอน ด้ำนผู้เรียน 

  6. กิจกรรมประชุมคณะท ำงำนสรุปผลโครงกำรและจัดท ำรำยงำน พบว่ำ นวัตกรรม

ของสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร มีดังต่อไปนี้ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมีจ ำนวน 10 นวัตกรรม  



ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้มีจ ำนวน 15 นวัตกรรม และด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลของ

สถำนศึกษำจ ำนวน 12 นวัตกรรม โดยแต่ละสถำนศึกษำน ำเสนอนวัตกรรมที่เป็นนวัตกรรมเพียง 1 

นวัตกรรม  

 

 

 


