
บทสรปุผู้บริหาร 

เร่ือง        รายงานผลการด าเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)  
              นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง สังกดัส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีที่ท า       พ.ศ. 2565 

โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ และการนิเทศการศึกษารวมทั้งการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการ
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) เพ่ือพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรม และการ
วิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด 3) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมี
โรงเรียนที่ร่วมโครงการจ านวน 18 โรง ดังต่อไปนี้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ประกอบด้วย 1) โรงเรียนบ้านล าแคลง 2) โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 3) โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 4) โรงเรียนบ้าน
หนองเรี้ย 5) โรงเรียนบ้านไทรงาม 6) โรงเรียนบ้านควนยาง 7) โรงเรียนวัดไทรงาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประกอบด้วย 1) โรงเรียนกมลศรี 2) โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 3) โรงเรียนวัดวารีวง 
4) โรงเรียนบ้านบางพระ 5) โรงเรียนบ้านสายควน 6) โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (กันตัง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประกอบด้วย 1) โรงเรียนคันธพิทยาคาร 2) โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 3) โรงเรียน
บางดีวิทยาคม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนตรังคริสเตียน
ศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาจังหวัดตรัง ประกอบด้วย 1) โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ได้ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการดังนี้ 1) อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินงานโครงการและจัดท าplatform ของโครงการ 2) อบรม
เชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  3) จัดท านวัตกรรมการศึกษาและสื่อ ส าหรับ           
การด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา 4) ประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ      
5) กิจกรรมคัดเลือกนวัตกรรมทางการศึกษา 6) สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
  ผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินงานโครงการและจัดท า platform ของ 
โครงการ พบว่า 
      1.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานโครงการ  
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ     
พ.ศ.2565 
     1.2 ผู้เข้าร่วมประชุมวิพากษ์แนวทางการด าเนินงานแนวทางการจัดการเรียนรู้ของจังหวัด
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SASE Model  



     1.3 ผู ้เข้าร่วมประชุมสามารถเขียนโครงการ และค าสั ่งของสถานศึกษสอดคล้อ งกับ
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
     1 .4 สถานศึกษาที ่เข ้าร ่วมโครงการได ้ร ับงบประมาณการสนับสนุนจากโครงการ 
Innovation For Thai Education ( IFTE)  นว ัตกรรมการศ ึกษา เ พื ่อพ ัฒนาการศ ึกษา ป ีงบประมาณ       
พ.ศ.2565  
  2. ผลการด าเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

          2.1 ผู้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 176 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 18 คน และครูผู้สอนจ านวน 168 คน และศึกษานิเทศก์ จ านวน 8 
คน 
     2.2 ผลความรู้ ความเข้าใจการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาผ่านระบบออนไลน์  คะแนน
เฉลี่ย 8   
     2.3 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 18 แห่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จัดท านวัตกรรม
การศึกษา ทั ้ง 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู ้ ด้านการนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 
  3. ผลการด าเนินงานกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

โครงการ พบว่า 

      3.1 คณะนิเทศ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 2 สพม.ตรัง 
กระบี่ สังกัดละ 1 คน วิพากษ์แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ และวิพากษ์เกณฑ์การคัดเลือก
นวัตกรรมการศึกษา 
      3.2 คณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษาจ านวน 5 คน วิพากษ์เกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา 
  4. ผลการด าเนินงานกิจกรรมคัดเลือกนวัตกรรมทางการศึกษา 

     4.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนา การศึกษา
จ านวน 3 ด้าน ด้านละ 3 รางวัล คือ ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการจัดการเรียนรู้  ด้านการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลของสถานศึกษา  
     4.2 ผู ้บริหารและครูสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ น าเสนอ
นวัตกรรมการศึกษา สถานศึกษาละ 1 ด้าน ดังนี้ คือด้านบริหารจัดการ ระดับคุณภาพ ดี่เยี่ยมจ านวน 5 แห่ง 
ดีมากจ านวน 2 แห่ง ด้านการจัดการเรียนรู้ ดีเยี่ยมจ านวน 5 แห่ง ดีมากจ านวน 4 แห่ง ด้านการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ดี่เยี ่ยมจ านวน 2 แห่ง และคัดเลือก ด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการ
นิเทศภายในอย่างละ 1 ด้านน าเสนอส านักงานศึกษาธิการภาค 6 ซึ่งได้รางวัลระดับภาค 6 ดังนี้ คือ ด้านการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ระดับภาคระดับดีเยี ่ยม นวัตกรรมวิธ ีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice)     



ด้านการบริหารจัดการ ระดับภาค นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ระดับภาคระดับดีเยี่ยม นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
       5. ผลการกิจกรรมนิเทศ ติดตามและประเมินผล พบว่า 
  5.1 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลประกอบไปด้วย  
     5.1.1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จ านวน 7 โรง 
     5.1.2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จ านวน 6 โรง 
     5.1.3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จ านวน 3 โรง 
     5.1.4 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จ านวน 1 โรง 
     5.1.5 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 1 โรง 
   5.2 ผลการด าเนินงานโครงการและการจัดท านวัตกรรมการศึกษา มีผลที่เกิดขึ ้น ด้าน
ดังต่อไปนี้คือ ด้านสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน 
        6. กิจกรรมประชุมคณะท างานสรุปผลโครงการและจัดท ารายงาน พบว่า นวัตกรรม ของ
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีดังต่อไปนี้ ด้านการบริหารจัดการมีจ านวน 7  นวัตกรรม ด้านการ
จัดการเรียนรู้มีจ านวน 9 นวัตกรรม และด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลของสถานศึกษาจ านวน 
2 นวัตกรรม โดยแต่ละสถานศึกษาน าเสนอนวัตกรรมที่เป็นนวัตกรรมเพียง 1 นวัตกรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ผลการด าเนินงานโครงการ 
 1.1 วัตถุประสงค์ 

1.1.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ 
การศึกษารวมทั้งการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
     1.1.2 เพื่อพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาใน
ระดับจังหวัด 
     1.1.3 เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1.2 เป้าหมายโครงการ 
          1.2.1 ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัดที่มี
ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์และประสิทธิภาพ 
          1.2.2 มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
อย่างน้อย 1 แนวทางต่อ 1 โรงเรียน 
          1.2.3 มีผลงาน และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลของจังหวัด 
          1.2.4 เครือข่ายความร่วมมือด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
         1) เชิงปริมาณ 

                 1.1) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมจ านวน 18 โรง 
                 1.2) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีนวัตกรรมอย่างน้อย 1 นวัตกรรมต่อ 1 โรง 

         2) เชิงคุณภาพ 
                     ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการอบรมการพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 80 
 1.3 ตัวชี้วัดโครงการ 
           ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการอบรมการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น
รอ้ยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 1.4 ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมทั้งหมด 
วิธีการและเครื่องมือ 

ที่ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน  
สถานที่

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

1. อบรมเชิง
ปฏิบัติการแนว
ทางการ
ด าเนินงาน
โครงการและ
จัดท าplatform 
ของโครงการ 

วิธีการ 
จัดอบรมท้ังระบบ On-site และระบบ 
MEET 
เครื่องมือ 
แบบสอบถามข้อมูลโดยใช้ google 
form 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

1. ครูและบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจการด าเนินงาน
โครงการ 

2. ครูผู้รับผิดชอบ ICT ของ
โรงเรียนสามารถน าข้อมูลเข้า
ในระบบ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

2. อบรมเชิง
ปฏิบัติการแนว
ทางการพัฒนา
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

วิธีการ 
จัดอบรมท้ังระบบ On-site และระบบ 
MEET 
เครื่องมือ 
แบบวัดความรู้และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ แบบส่งงาน ใช้ google 
form 

 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

1. ครูมีความรู้ความเข้าใจการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning 

2. ครูและผู้บริหารสามารถ
ถอดบทเรียนนวัตกรรม
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาต่อไป 

3. จัดท า
นวัตกรรม
การศึกษาและสื่อ 
ส าหรับการ
ด าเนินงาน
โครงการของ
สถานศึกษา 

วิธีการ 
1. โรงเรียนเสนอโครงการที่สอดคล้อง
กับ โครงการ Innovation For Thai 
Education ของจังหวัด 
2. แนบรายการวัสดุส าหรับให้จัดสรร
เพ่ือใช้ในโคงการ 
3. โรงเรียนด าเนินการตามโครงการ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

1. โรงเรียนน าวัสดุ อุปกรณ์ไป
ใช้ในการด าเนินงานโครงการ
ของสถานศึกษา 

  



กิจกรรมทั้งหมด 
วิธีการและเครื่องมือ 

ที่ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน  
สถานที่
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

4. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการและ
การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
โครงการ 

วิธีการ 

1. ประชุมศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง /
สพป.ตรังเขต 1 / สพป.ตรัง เขต 2/ 
สพม.ตรัง กระบี่ 

2. วางแผนและก าหนดการนิเทศ
โรงเรียน 18 แห่ง 

3. วิพากษ์เครื่องมือนิเทศ 

    3.1 แบบบันทึกการนิเทศด้าน
บริหารจัดการและการนิเทศ 

    3.2 แบบบันทึกสังเกตการณ์จัดการ
เรียนรู้ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

1. ศึกษานิเทศก์มีความรู้ ความ
เข้าใจการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก Active Learning 

2. ศึกษานิเทศมีความรู้ ความ
เข้าใจการใช้เครื่องมือการนิเทศ 

5. กิจกรรม
คัดเลือก
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

วิธีการ 
1. จัดกิจกรรมคัดเลือก ณ โรงแรม
ธรรมรินทร์ธนา  
2. โรงเรียนน าเสนอนวัตกรรมทั้ง 18 
แห่ง 
3. คัดเลือกนวัตกรรม 

โรงแรมธรรมริ
นทร์ธนา  

1. โรงเรียนสามารถน าเสนอ
นวัตกรรมการศึกษาที่เป็น 
Best 

2. สามารถคัดเลือกนวัตกรรม
การศึกษา 

3. โรงเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

6. สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงาน
โครงการ 

วิธีการ 
ด าเนินการสรุปรายงานผล 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

1. จัดท ารายงานสรุปเพื่อใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 
 
 
 
 
 



2. ผลผลิตที่ได้รับ 
 2.1 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 



   
2.2 ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด             
1) ชื่อศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศฯ...platform IFTE นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตรัง........................ 
        2) ช่องทางการเผยแพร่ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศฯ(ลิงค์เว็บไซต์หรืออ่ืนๆ)..เว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง.... 
  3) ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาฯ มีข้อมูลสารสนเทศอะไรบ้าง 
            3.1 รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
            3.2 ข้อมูลจ านวนครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
            3.3 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ผลการทดสอบระดับชาติ 
            3.4 ข้อมูลครูที่ผ่านการอบรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
2.3 เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         1) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้น    18  แห่ง 
         2) ชื่อเครือข่ายความร่วมมือ   ตรัง IFTE 
         3) จ านวนสมาชิกของเครือข่าย  305 คน 
2.4 รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
      1. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านล าแคลง สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
   2. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านควนยาง สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
      3. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดไทรงาม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
      4. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 



      5. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไทรงาม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1    
      6. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
      7. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
      8. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางพระ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
      9. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดวารีวง สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
     10.ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
     11.ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
     12.ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนกมลศรี สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
     13.ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสายควน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
     14.ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนคันธพิทยาคาร สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
     15.ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
     16.ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบางดีวิทยาคม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
     17.ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
     18.ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง สังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
2.5 นวัตกรรมการบริหารจัดการ  
    1) ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาด้วย BANKhAnTA MODEL 
              ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม โรงเรียนคันธพิทยาคาร 
     2) ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบ 
LATIS Model 
              ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 
     3) ชื่อนวัตกรรม รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้วยกลยุทธ ISTAR MODEL 
              ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม โรงเรียนบางดีวิทยาคม 
    4) ชื่อนวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ SUPER SPACE  Model 
       ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม โรงเรียนบ้านล าแคลง 
    5) ชื่อนวัตกรรม ผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาด้วย (kms) model ภายใต้โครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) 
       ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม โรงเรียนกมลศรี 
    6) ชื่อนวัตกรรม รูปแบบการบริหารโรงเรียนบ้านบางพระโดยใช้ BBPS Model 
       ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม โรงเรียนบ้านบางพระ 
     7) ชื่อนวัตกรรม การบริหารงานวิชาการตามศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วย 
Access Model by WSNG 
       ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม โรงเรียนวัดไทรงาม 
 
 



2.6 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
    1) ชื่อนวัตกรรม Phonics Flip Books พัฒนาการอ่านสะกดค า 
              ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 
     2) ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H 
PLUS กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
              ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม โรงเรียนบ้านสายควน 
     3) ชื่อนวัตกรรม 5 ร พาเพลิน Play and Learn กับเรา 
              ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 
     4) ชื่อนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ PRAME-D Model 
              ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม โรงเรียนบ้านไทรงาม 
     5) ชื่อนวัตกรรม การใช้นวัตกรรม “คลินิก เรียนซ้ า ย้ าท า” (Review & Repeat Clinic) เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 
              ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (กันตัง) 
       6) ชื่อนวัตกรรม TUNGHIT MODEL 
              ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 
       7) ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียนโดยใช้ P7E Model โรงเรยีนวัดวารีวง 
              ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม โรงเรียนวัดวารีวง 
    8) ชื่อนวัตกรรม ผลการใช้แอพพลิเคชัน quizlet ส าหรับการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
              ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
           9) ชื่อนวัตกรรม รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้
เทคนิค SEED MODEL  
              ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 
2.7 นวัตกรรมด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา 
         1) ชื่อนวัตกรรมทางการศึกษา Innovation For Thai Education (IFTE) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
             ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
      2) ชื่อนวัตกรรม การนิเทศภายในโดยใช้รูปแบบ BKY 5 Steps Model ของโรงเรียนบ้านควนยาง 
              ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม โรงเรียนบ้านควนยาง 
 
 
 
 
 
 
 



3. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. ด าเนินกิจกรรมได้ครบทุกกิจกรรม 1. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการด าเนินการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสถานศึกษา 

2. บุคลากรในสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ ให้ความ
ร่วมมือ และมีความตั้งใจ 

2. ให้สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรม 

3. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่งมีนวัตกรรม
การศึกษาอย่างน้อยสถานศึกษาละ 1 นวัตกรรม 

 

4. มีสถานศึกษาสังกัดหลายสังกัดเข้าร่วมโครงการจึง
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพประกอบ  
1. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินงานโครงการและจัดท า platform ของโครงการ 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา วันที่ 22-23 มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. กิจกรรม “คัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา” 
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 
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