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ค าน า 
 
 ด้วยส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้ด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และได้จัดสรรงบประมำณ  
ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 18 ภำค ภำคละ 60,000 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 1,080,000 บำท และจัดสรรงบประมำณ
ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 77 จังหวัด จังหวัดละ 284,000 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 21,868,000 บำท 
โดยกำรด ำเนินงำนโครงกำรมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศนวัตกรรมและกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ
ระดับจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู ้กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 บัดนี้ กำรด ำเนินงำนโครงกำรได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ 
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบ 
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่อไป 
 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 กันยำยน 2564 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยมีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงกำรจำกส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 18 ภำค และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 77 จังหวัด 
ตำมกิจกรรมดังนี ้
 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะท างานจัดท าแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 และได้จัดประชุมคณะท ำงำนฯ เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร วิเครำะห์และจัดท ำ
เครื่องมือส ำหรับติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร ซึ่งมีคณะท ำงำนจำกส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และบุคลำกรกลุ่มนิเทศกำรศึกษำและพัฒนำนวัตกรรม ส ำนักบูรณำกำรกิจกำร
กำรศึกษำ สป. จ ำนวน 20 คน เข้ำร่วมกำรประชุม จำกกำรประชุม สำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯ และเครื่องมือส ำหรับติดตำมและประเมินผล จัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนเพื่อเผยแพร่ให้ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่อไป 
 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานโครงการ 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด ำเนินกำรจัดอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำน
โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนโครงกำร โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม 
กำรประชุม คือ ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรจำกส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 18 ภำค และส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 77 จังหวัด จำกกำรประชุมท ำให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
เพื่อน ำไปปฏิบัติให้เกิดผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรในพื้นที่ภำคและพื้นที่จังหวัด 
 กิจกรรมที่ 3 น าเสนอผลการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานโครงการและคัดเลือก 
นวัตกรรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
จึงไม่สำมำรถจัดกิจกรรมกำรคัดเลือกนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับกระทรวงศึกษำธิกำรได้ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงใช้วิธีกำรโดยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดทุกจังหวัด ด ำเนินกำร
คัดเลือกในระดับจังหวัด และจัดส่งข้อมูลผลกำรคัดเลือกมำยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคที่ดูแลจังหวัดนั้น ๆ 
แล้วให้ทำงส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ด ำเนินกำรคัดเลือกในระดับภำค พร้อมทั้งส่งข้อมูลผลกำรคัดเลือก  
ในระดับภำคมำยังส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อน ำผลกำรคัดเลือกในระดับภำคมำประกำศใช้เป็นผล
กำรคัดเลือกในระดับกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งมีผลกำรคัดเลือกโดยสรุปดังนี้ 
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  มีจ ำนวน 16 ผลงำน 
 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีจ ำนวน 16 ผลงำน 
 ด้ำนกำรนิเทศ ตดิตำมและประเมินผล (ผู้บริหำรสถำนศึกษำ) มีจ ำนวน 13 ผลงำน   
 ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (ศึกษำนิเทศก์) มีจ ำนวน 7 ผลงำน          
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 กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
และได้จัดประชุมคณะท ำงำนฯ จ ำนวน 3 ครั้ง ดังนี ้
 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยำยน 2564 เพื่อแบ่งงำนและมอบหมำยงำนในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯ ในระดับกระทรวงศึกษำธิกำร 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยำยน 2564 เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
 ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กันยำยน 2564 เพื่อสรุปภำพรวมควำมก้ำวหน้ำในกำรจัดท ำรูปเล่มรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
 กิจกรรมที่ 5 จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรและเผยแพร่ผ่ำนสื่อออนไลน์ 
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สารบัญแผนภูม ิ ซ 
บทที่ 1 ความเป็นมาของโครงการ 1 
 1.1 หลักกำรและเหตุผล 1 
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บทที่ 1 
ความเป็นมาของโครงการ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 กำรที่จะพัฒนำประเทศไทยไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอนำคตนั้น จะต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรเสริมสร้ำงทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร 
กำรพัฒนำทั้งในระยะกลำงและระยะยำว โดยเฉพำะ “กำรพัฒนำคน” ให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมรับ 
กำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่ส ำคัญที่สุด คือ ทักษะกำรเรียนรู้และกำรเสริมสร้ำงปัจจัย
แวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณภำพของคน โดยกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มำประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้ำงของสังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกัน 
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  

 ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ, 2561)  
ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ 
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐ
ของประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และวำงเป้ำหมำยที่สำมำรถตอบสนองกำรพัฒนำที่ส ำคัญ 
ในด้ำนต่ำง ๆ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และกำรพัฒนำประเทศในอนำคต  
ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพและด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์
ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้มีกำรผลิตครูได้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภท และมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอน 
ได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำก ำลังคน  
รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำ
เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ และมีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงยั่งยืน ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพและด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ที่มุ่งหวังให้กำรบริกำรกำรศึกษำแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมำะสมกับสภำพบริบทและสภำพพื้นที่  
ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรและด้ำนควำมเท่ำเทียม ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์
ส่งเสริม และพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำร ด้ำนควำมเท่ำเทียม 
และด้ำนประสิทธิภำพ และยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน 
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งหวังให้มีกำรใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนงบประมำณและบุคลำกรได้อย่ำงคุ้มค่ำไม่เกิด
กำรสูญเปล่ำและมีควำมคล่องตัว ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนประสิทธิภำพ 
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 จำกรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี 2562 (ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ, ม.ป.ป.) พบว่ำ ในแผนแม่บทด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ซึ่งมีเป้ำหมำยให้วัยเรียน 
วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญ
ทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำรและท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
ตลอดชีวิตดีขึ้น ผลกำรประเมินด้ำนทักษะ อยู่ที่ 62.30 คะแนนต่ ำกว่ำปี 2561 ซึ่งผลกำรประเมินอยู่ที่ 63.00  
และจำกรำยงำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ) พบว่ำ ปัญหำคุณภำพกำรศึกษำไทยสำเหตุหลักส่วนหนึ่ง
เกิดจำกระบบกำรศึกษำไทยไม่เอื้อต่อกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตร และต ำรำเรียนของไทย 
ไม่สอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งกำรทดสอบทำงกำรศึกษำยังคงเน้นกำรจดจ ำเนื้อหำ
มำกกว่ำกำรเรียนรู้ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง กระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพประกอบด้วย 
3 กระบวนกำร คือ กระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน และกระบวนกำรนิเทศกำรศกึษำ 
ซึ่งจะต้องมีควำมร้อยรัดสัมพันธ์กันเป็นอย่ำงดี โดยต้องอำศัยควำมร่วมมือกันของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องจำกทุกภำคส่วน 
กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรท ำงำนในแต่ละพื้นที่ จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
ซึ่งจะต้องมีกำรร่วมคิดร่วมท ำร่วมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน และสร้ำงนวัตกรรม
ในกำรท ำงำนให้เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพบริบทและควำมต้องกำรของแต่ละพื้นที่รองรับกำรพัฒนำผู้เรียน 
ให้มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 

 จำกเหตุผลและควำมจ ำเป็นดังกล่ำว ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
จึงได้จัดท ำโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ  
ซึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่อง โดยกำรน ำผลกำรวิเครำะห์และกำรวิจัยกำรพัฒนำรูปแบบและแนวทำงในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรวิเครำะห์และกำรวิจัยแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ จำกโครงกำร TFE (Teams For Education) และ โครงกำร “Coaching Teams”  
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2563 มำสรุปหลอมรวมและใช้ในกำรวำงแผน
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย ควำมร่วมมือของบุคลำกร
ในทุกภำคส่วนมำร่วมกันสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งในด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ เพื่อยกระดับคุณภำพของผู้เรียน  
ในด้ำนทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภำยใต้โครงกำร 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ส ำนักบูรณำกำรกิจกำร
กำรศึกษำ (สบศ.) ส ำนักส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้ด ำเนินกำรรวบรวม ศึ กษำวิเครำะห์ 
ผลกำรด ำเนินงำนและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ เพื่อให้ได้ข้อมูลน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยและปรับปรุง
พัฒนำงำนให้มีคุณภำพประสิทธิภำพและส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค ์

 1.2.1 เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศนวัตกรรมและกำรวิจัยทำงกำรศึกษำระดับจังหวัด 
 1.2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผล   
 1.2.3 เพื่อวิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล     
 1.2.4 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

1.3 เป้าหมายการด าเนินงานโครงการ 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ผู้บริหำร 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกสังกัด รวมทั้งภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 77 จังหวัด 

 

1.4 ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ 

 โครงกำร Innovations For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ  
เริ่มด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) รำยละเอียดดังแผนภำพต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovations For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ  
 เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

โครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) นวตักรรมการศึกษา เพ่ือพฒันาการศึกษา  

จัดสรรงบประมำณ (ไตรมำส 1 – 2) 

ศธจ. (11,334,400.-) 

ศธภ. (270,000.-) 

ลงพื้นที่ติดตาม 

การด าเนินงาน 

ของ ศธภ. / ศธจ.  

จัดสรรงบประมำณ (ไตรมำส 3 – 4) 

ศธจ. (10,533,600.-) 

ศธภ. (810,000.-) 
(1,156,600.-) (50,000.-) 

จัดท ารายงานผล 

 25,000,000.- ตุลาคม – ธันวาคม 2563 มกราคม – มีนาคม 2564 เมษายน – มิถุนายน 2564 กรกฎาคม – กันยายน 2564 
12,499,800.- 11,343,600.- 1,156,600.- 

ประชุมคณะท ำงำน 

(252,560.-) 

1 
1 

24 – 27 พ.ย. 63 23 – 25 ธ.ค. 63 

อบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร ศธภ. / ศธจ. 

(642,480.-) 

1 1 1 
2 3 4 

ประชุมน าเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
คัดเลอืก Best practice 

ประชุมสรุปผล 
การด าเนินงานโครงการ 

ก.ค. 64 ก.ค. 64 

พ.ย. 64 ก.พ. – มี.ค. 64 เม.ย. 64 ส.ค. 64 

(895,400.-) 

 กลุ่มวิชาการและพัฒนานวัตกรรม ส านักบูรณาการกิจการการศึกษา 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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1.5 กิจกรรมด าเนินงานโครงการ 
 1.5.1 จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1 – 18 และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
ทุกจังหวัด  
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดสรรงบประมำณ ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 18 ภำค
ภำคละ 60,000 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 1,080,000 บำท และจัดสรรให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 77 จังหวัด 
จังหวัดละ 284,000 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 21,868,000 บำท 
 1.5.2 จัดประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ส ำนักบูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้แต่งตั้งคณะท ำงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และจัดประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For 
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  
24 - 27 พฤศจิกำยน 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพมหำนคร เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร 
วิเครำะห์และจัดท ำเครื่องมือส ำหรับติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร ซึ่งมีคณะท ำงำนจำกส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และบุคลำกรกลุ่มนิเทศกำรศึกษำและพัฒนำนวัตกรรม  
ส ำนักบูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ จ ำนวน 20 คน เข้ำร่วมกำรประชุม จำกกำรประชุม สำมำรถก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และเครื่องมือส ำหรับติดตำมและประเมินผล จัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำน 
เพื่อเผยแพร่ ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน ำไปใช้ เป็นแนวทำง 
ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 1.5.3 จัดอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ส ำนักบูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด ำเนินกำรจัดอบรม
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ  
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ให้แก่ผู้รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เมื่อวันที่ 23 - 25 ธันวำคม 2563 
ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหำนคร โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกำรประชุม คือ ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำน
โครงกำรจำกส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑๘ ภำค และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ๗๗ จังหวัด จำกกำรประชุม
ท ำให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร เพื่อน ำไปปฏิบัติให้เกิดผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ของโครงกำรในพื้นที่ภำคและพื้นที่จังหวัด 
 1.5.4 กำรจัดประชุมน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนโครงกำร  
และคัดเลือก นวัตกรรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ระดับกระทรวงศึกษำธิกำร 
  เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
จึงไม่สำมำรถจัดกิจกรรมกำรคัดเลือกนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับกระทรวงศึกษำธิกำรได้ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงใช้วิธีกำรโดยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดทุกจังหวัด ด ำเนินกำรคัดเลือก 
ในระดับจังหวัด และจัดส่งข้อมูลผลกำรคัดเลือกมำยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคที่ดูแลจังหวัดนั้น ๆ แล้วให้ทำง
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ด ำเนินกำรคัดเลือกในระดับภำค พร้อมทั้งส่งข้อมูลผลกำรคัดเลือกในระดับภำคมำยัง
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อน ำผลกำรคัดเลือกในระดับภำคมำประกำศใช้เป็นผลกำรคัดเลือก 
ในระดับกระทรวงศึกษำธิกำร 
 1.5.5 จัดประชุมคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  ส ำนักบูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้แต่งตั้งคณะท ำงำน
จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ  
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และได้จัดประชุมคณะท ำงำนฯ จ ำนวน 3 ครั้ง ดังนี ้
  1.5.5.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยำยน 2564 เพื่อแบ่งงำนและมอบหมำยงำนในกำรจัดท ำรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรในระดับกระทรวงศึกษำธิกำร 
  1.5.5.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยำยน 2564 เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรจัดท ำรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  1.5.5.3 ครั้งที่ 3 วันที ่22 กันยำยน 2564 เพื่อสรุปภำพรวมควำมก้ำวหน้ำในกำรจัดท ำรูปเล่ม
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 1.5.6 จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรและเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน 
  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักบูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรและเผยแพร่ผ่ำนสื่อออนไลน ์
 

1.6 กรอบแนวความคิด 
 กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ คณะผู้จัดท ำได้น ำเสนอโดยใช้ระบบกำรด ำเนินงำนของกำรขับเคลื่อน
โครงกำรฯ ดังนี้ 1) ปัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วย 1.1) งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนทั้งในระดับ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดทุกแห่ง  
1.2) คณะท ำงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  1.3) แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ ที่ชัดเจน ตลอดจนปัจจัย 
ที่ เป็นแรงผลักที่ส ำคัญที่ท ำให้ทุกหน่วยงำนต้องด ำเนินกำร คือ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และนโยบำย 
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในเรื่องกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน 2) กระบวนการ (Process) 
ประกอบด้วยกระบวนกำรขับเคลื่อนงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ระดับ คือ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
โดยส ำนักบูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดทุกแห่งที่ด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนงำนตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนของแต่ละระดับ ที่มุ่งเป้ำหมำยไปที่สถำนศึกษำพัฒนำนวัตกรรม  
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ และนวัตกรรมด้ำนกำรนเทศฯ และ 3) ผลผลิต (Output) คือ  
ผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ ดังรูปที่ 1.2 ต่อไปนี ้
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1.7 ข้อจ ากัด   
  ในช่วงระหว่ำงเดือน มีนำคม - กันยำยน 2564 เกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ทั่วทั้งประเทศ ท ำให้สถำนศึกษำส่วนใหญ่ไม่สำมำรถจัดกิจกรรม 
ในรูปแบบ On Site และหน่วยงำนทุกระดับทั้งส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบำงพื้นที่ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้ตำมแผนที่วำงไว้ ท ำให้ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนกำรและผลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพตำมที่คำดหวังได้ 
 

1.8 นิยามค าศัพท ์
  1.8.1 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 
หมำยถึง กระบวนกำรท ำงำนที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลำย ๆ กิจกรรม เมื่อด ำเนินกำรสิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
ท ำให้ได้นวัตกรรม 3 ด้ำน คือ 1) นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร  2) นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้  และ  
3) นวัตกรรมกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ 
  1.8.2 งานวิจัยทางการศึกษา หมำยถึง ผลงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนเกี่ยวกับ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โดยผ่ำนกระบวนกำรแสวงหำ
ควำมรู้ควำมจริงที่มีระบบและวธิีกำรที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับ   
  1.8.3 นวัตกรรมทางการศึกษา หมำยถึง แนวคิด วิธีกำรปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนำปรับปรุง
หรือดัดแปลงให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรน ำมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
  1.8.4 นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา หมำยถึง ผลงำนกำรสร้ำงวิธีกำรปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
  1.8.5 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หมำยถึง ผลงำนกำรสร้ำงวิธีกำรปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
  1.8.6 นวัตกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล หมำยถึง ผลงำนกำรสร้ำงวิธีกำรปฏิบัติหรือ
สิ่งประดิษฐ์ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลของครูศึกษำนิเทศก์ และหรือผู้นิเทศในโรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำร 
  1.8.7 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา หมำยถึง ข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ และงำนวิจัยทำงกำรศึกษำที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผน 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำรของแต่ละพื้นที่    
  1.8.8 เครือข่ายความร่วมมือ หมำยถึง กำรสร้ำงควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนองค์กรทั้งภำครัฐ 
เอกชน และประชำชนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
  2.1.1 ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา    
   2.1.1.1 มีผู้นิยำมค ำว่ำ “นวัตกรรม” มำจำกภำษำอังกฤษ ค ำว่ำ “Innovation” เป็นค ำกริยำ 
จำกค ำว่ำ “innovate” แปลว่ำ “ท ำใหม่” “เปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่” ดังนั้น นวัตกรรม จึงมีควำมหมำยถึง  
“กำรน ำสิ่งใหม่ ๆ อำจอยู่ในรูปของควำมคิดหรือกำรกระท ำ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่ำง ๆ เข้ำมำเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
จำกวิธีกำรที่ท ำอยู่เดิม ๆ เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น” นวัตกรรมที่มักได้รับควำมสนใจ 
และยอมรับ น ำไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำงโดยทั่วไป ควรมีลักษณะดังนี้   
     1) เป็นนวัตกรรมที่ไม่ซับซ้อนและยำกจนเกินไป ควำมยำกง่ำยของนวัตกรรม 
มีอิทธิพลอย่ำงมำก ต่อกำรยอมรับน ำไปใช้  
     2) เป็นนวัตกรรมที่ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยแพงจนเกินไป เนื่องจำกผู้ใช้จ ำนวนมำกมีข้อจ ำกัด 
ด้ำนงบประมำณ  
     3) เป็นนวัตกรรมที่ส ำเร็จรูป ที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ มักได้รับกำรยอมรับ
และน ำไปใช้มำกกว่ำนวัตกรรมที่ผู้ใช้จะต้องน ำไปจัดท ำเพ่ิมเติม  
     4) เป็นนวัตกรรมที่ไม่กระทบกระเทือนต่อบริบทเดิมมำกนัก  
     5) เป็นนวัตกรรมที่มีคนเกี่ยวข้องไม่มำกนัก ไม่ต้องประสำนงำนหลำยฝ่ำย กำรใช้ที่ขึ้นกับ
คนหลำยฝ่ำยย่อมท ำให้เกิดควำมไม่สะดวก  
     6) เป็นนวัตกรรมที่ส่งให้ผลเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดเจน 
   2.1.1.2 พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน (2552) ให้ควำมหมำยว่ำนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ท ำ
ขึ้นใหม่หรือแปลกจำกเดิม ซึ่งอำจจะเป็นควำมคิด วิธีกำร หรืออุปกรณ์ เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีผู้ให้ควำมหมำย  
และลักษณะของนวัตกรรมว่ำ นวัตกรรม หมำยถึง “ท ำใหม่” เปลี่ยนแปลงโดยน ำสิ่งใหม่ ๆ เข้ำมำ  
ถ้ำเป็นทำงกำรศึกษำก็เพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
   2.1.1.3 ส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ (2544) ได้ให้ควำมหมำยของนวัตกรรม ไว้ดังนี้ 
    นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ หมำยถึง แนวคิด วิธีกำร กระบวนกำรหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  
ที่น ำมำใช้แก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพตรงตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรนวัตกรรมที่ใช้  
ในกำรวิจัยช้ันเรียน หมำยถึง รูปแบบใหม่ ๆ ของสื่อกำรเรียนกำรสอน เทคนิควิธี กิจกรรม หรือสิ่งอ่ืนใดที่ผู้สอน
น ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหรือจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพื่อให้กำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพ 
นวัตกรรมที่น ำมำใช้อำจเป็นนวัตกรรมที่ผู้สอนคิดขึ้นใหม่ หรืออำจเป็นสิ่งที่มีผู้อื่นคิดค้นขึ้น หรือมีกำรใช้ทั่วไป
ในที่แห่งหนึ่งแล้วหำกน ำมำปรับปรุงแก้ไข และสำมำรถใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพหรือประสิทธิผลในที่อีกแห่งหนึ่ง
ก็ถือว่ำเป็นนวัตกรรม 
   2.1.1.4 ทิศนำ แขมมณี  (2547) ให้ควำมหมำยของนวัตกรรม คือ กำรน ำสิ่งใหม่เข้ำมำ
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมจำกวิธีกำรที่ท ำอยู่เดิม เพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น นวัตกรรมกำรจั ดกำรเรียนรู้ คือ  
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กำรน ำเอำควำมเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ข้อคิดค้นใหม่ๆ เข้ำมำใช้เพื่อปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ดีขึ้น และสิ่งใหม่
อำจใหม่ทั้งหมดหรือใหม่บำงส่วน เป็นสิ่งใหม่ในบริบทหนึ่ง แต่อำจเป็นของเก่ำในอีกบริบทหนึ่ง เป็นสิ่งใหม่ที่
ได้รับกำรยอมรับน ำไปใช้บ้ำงแล้ว แต่ยังไม่แพร่หลำยคือยังไม่รู้จักกันอย่ำงกว้ำงขวำง หรือเป็นสิ่งใหม่ที่ก ำลังอยู่
ในกระบวนกำรพิสูจน์ทดสอบว่ำจะใช้ได้ผลมำกน้อยเพียงใดในบริบทนั้น 
   2.1.1.5 พิสณุ ฟองศรี (2551) ได้กล่ำวถึงควำมหมำยและควำมส ำคัญของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
ไว้ว่ำ นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ หมำยถึง แนวคิด วิธีกำร กระบวนกำรหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่น ำมำใช้
แก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพตรงตำมเป้ำหมำยของหลักสูตร 
   2.1.1.6 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559) ได้ให้ควำมหมำยของนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ หมำยถึง 
รูปแบบ วิธีกำร กระบวนกำร เทคนิค สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ที่ได้มีกำรศึกษำและพัฒนำขึ้นใหม่ เพื่อให้ครู
น ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน โดยอำจเป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับกำรยอมรับและน ำไปใช้บ้ำงแล้ว 
แต่ยังไม่แพร่หลำยหรือยังไม่ได้ใช้อย่ำงเป็นปกติ นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้จึงอำจเป็นส่ วนใหม่ทั้งหมด 
หรือใหม่เพียงบำงส่วนหรือเป็นส่วนหน่ึงของระบบกำรจัดกำรเรียนรู ้
   2.1.1.7 อรนุช มั่งมีสุขศิริ (2562) ได้ให้ควำมหมำยของนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ หมำยถึง 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ช่วยท ำให้ครูสำมำรถออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยให้ผู้เรียน 
ได้เผชิญสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ มีควำมรู้ ได้คิด ได้ปฏิบัติงำน เกิดทักษะ และคุณลักษณะ  
ตำมวัตถุประสงค์ และให้สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ ประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในชีวิตจริง 
ซึ่งนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับครู จึงควรเป็นนวัตกรรมส ำเร็จรูป สะดวกและง่ำยต่อกำรน ำไปใช้  
ได้ประโยชน์โดยไม่กระทบบริบทกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีอยู่เดิม 
   2.1.1.8 Roger (1983 : 11), Perez-Bustamante (1999 : 6) และ กีรติยศยิ่งยง (2552 : 7) 
ได้ให้ควำมหมำยของนวัตกรรมกำรศึกษำ ว่ำหมำยถึง ควำมคิด กระท ำ หรือวัตถุใหม่ๆ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง  
โดยผ่ำนตัวบุคคลหรือหน่วยงำน ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงนั้นมีกำรใช้ข้อมูลควำมรู้ กำรวิจัยและพัฒนำ หรือพัฒนำ 
ต่อยอดจำกสิ่ ง เดิม และสำมำรถน ำไปปฏิบัติจริงได้  นอกจำกนั้น กิ ดำนันท์  มลิทอง (2543 : 245),  
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ (2553 : 52) และ Schilling (2008 : 9) กล่ำวว่ำ นวัตกรรมกำรศึกษำนั้น
เป็นกำรน ำควำมคิดไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้ได้สิ่งใหม่หรือกระบวนกำรใหม่ โดยผ่ำนกระบวนกำรพัฒ นำ  
ทดลองใช้อย่ำงเป็นล ำดับหรือควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์เดิมและน ำมำพัฒนำปรับปรุงขึ้นใหม่เมื่อน ำไปใช้แล้ว
ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น 
   สรุปว่ำ นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ หมำยถึง กำรน ำเอำควำมเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ข้อคิดค้น
ใหม่ ๆ อำจเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือใหม่เพียงบำงส่วนหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรจัดกำรเรียนรู้  ที่สำมำรถ
อ ำนวยควำมสะดวกช่วยท ำให้ครูสำมำรถออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ มีควำมรู้ ได้คิด  
ได้ปฏิบัติงำน เกิดทักษะ และคุณลักษณะตำมวัตถุประสงค์ และให้สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ ประยุกต์ใช้ควำมรู้
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในชีวิตจริง 
  2.1.2 ความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา 
   มีนักวิชำกำรกล่ำวถึงควำมส ำคัญของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ไว้ดังนี ้
    2.1.2.1 พิสณุ ฟองศรี (2551) กล่ำวถึงควำมส ำคัญและประโยชน์ของนวัตกรรม ดังน้ี 
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    กำรน ำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอน นอกจำกจะช่วยให้ผู้เรียน
ได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ตำมที่ก ำหนดแล้ว ยังมีประโยชน์ดังต่อไปนี ้
    1) นักเรียนเรียนรูไ้ด้เร็วข้ึน 
    2) นักเรียนเข้ำใจบทเรียนเป็นรูปธรรม 
    3) บรรยำกำศกำรเรียนสนุกสนำน 
    4) บทเรียนน่ำสนใจ 
    5) ลดเวลำในกำรสอน 
    6) ประหยัดค่ำใช้จ่ำย 
   2.1.2.2 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559) ได้กล่ำวถึงควำมส ำคัญของนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ของครูผู้สอนและกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ดังน้ี 
    1) กำรใช้นวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหำในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 
     1.1) ปัญหำเกี่ยวกับวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ ปัญหำที่มักพบอยู่เสมอคือ ครูส่วนใหญ่
ยังคงยึดรูปแบบวิธีกำรสอนแบบบรรยำยโดยครูเป็นศูนย์กลำงที่เน้นกำรพูดบรรยำยถ่ำยทอดเนื้อหำสำระ
มำกกว่ำสอนในรูปแบบอื่น กำรสอนด้วยวิธีกำรแบบนี้ท ำให้ผู้เรียนเป็นฝ่ำยรับรู้ (passive learner) ซึ่งจะมีผล
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่มีควำมสำมำรถในเชิงกำรคิด ประดิษฐ์สร้ำงสรรค์ผลงำนได้น้อย (passive ability)  
มักเป็นคนประเภทบริโภคนิยม บรรยำกำศของกำรสอนแบบบรรยำยนอกจำกจะท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมเบื่อหน่ำย            
ขำดควำมสนใจแล้ว ยังเป็นกำรปิดกั้นควำมคิดและสติปัญหำของผู้เรียนให้อยู่ในขอบเขตจ ำกัดอีกด้วย  
แต่ถ้ำครูผู้สอนได้ศึกษำ ค้นหำวิธีกำรหรือนวัตกรรมจัดกำรเรียนรู้ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ท ำให้ผู้เรียน 
มีบทบำทในกำรเรียนรู้มำกขึ้น และเป็นฝ่ำยลงมือปฏิบัติมำกขึ้น (active learner) ก็จะท ำให้ผู้ เรียน 
มีคุณลักษณะที่สำมำรถคิดประดิษฐ์สร้ำงสรรค์ผลงำนได้มำกขึ้น (active ability) ดังนั้น กำรน ำนวัตกรรมมำใช้
ในกำรจัดกำรเรียนรู้จึงช่วยแก้ปัญหำเรื่องวิธีกำรจัดกำรเรียนรู ้
     1.2) ปัญหำเกี่ยวกับเนื้อหำวิชำซึ่งในบำงรำยวิชำมีเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้มำก 
และบำงวิชำมีเนื้อหำเป็นนำมธรรม ยำกแก่กำรเข้ำใจ จึงจ ำเป็นจะต้องน ำนวัตกรรมเข้ำมำช่วยในกำรจัดกำรเรียนรู ้
เช่น กำรใช้ชุดกำรเรียนกำรสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) บทเรียนกำร์ตูน กำรเรียนแบบร่วมมือ 
     1.3) ปัญหำเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์กำรจัดกำรเรียนรู้ ในบำงเนื้อหำมีสื่อ  อุปกรณ์ 
กำรจัดกำรเรียนรู้เป็นจ ำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อกำรน ำไปใช้ เพื่อท ำให้ผู้ เรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในเนื้อหำวิชำได้ง่ำยขึ้น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำคิดค้นหำเทคนิควิธีกำรจัดกำรเรียนรู้และผลิตสื่อ  
กำรจัดกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ เพื่อน ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เพียงพอเหมำะสมกับสภำพของผู้เรียนจึงจะท ำให้
กำรจัดกำรเรียนรู้บรรลุตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู ้
    2) กำรใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพ ในกรณีที่ครู
ต้องกำรจะพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น จ ำเป็นที่ครูจะต้องแสวงหำหรือพัฒนำนวัตกรรม
เพื่อน ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน เช่น ใช้วิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบโครงกำรเพื่อพัฒนำทักษะด้ำนควำมคิด วิเครำะห์ กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  
เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้สำมัคคี กำรใช้แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญำท้องถิ่นส ำหรับกำรเรียนรู้และสร้ำงควำมรัก
ท้องถิ่น 
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    3) กำรใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนมีควำมแตกต่ำงกัน
ในหลำยลักษณะ บำงคนมีควำมสนใจในกำรเรียนและเรียนรู้ได้เร็ว ในขณะที่บำงคนขำดแรงจูงใจในกำรเรี ยน 
จึงไม่ให้ควำมสนใจต่อกำรเรียนและเรียนรู้ได้ช้ำ ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องพยำยำมศึกษำหำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้  
ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับควำมสนใจ ควำมถนัดของผู้เรียน ให้สำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติ 
และเต็มตำมศักยภำพซึ่งจะต้องใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้มำช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภำพ 
    4) กำรใช้นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน เป้ำหมำยสูงสุดของกำรจัดกำรเรียนรู้     
คือ คุณภำพของผู้เรียนที่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ แต่จำกผลกำรประเมินมักจะพบว่ำ คุณภำพของผู้เรียน 
ยังไม่ได้มำตรฐำน แม้ว่ำครูจะพยำยำมจัดกำรเรียนรู้อย่ำงตั้งใจแล้วก็ตำม ท ำให้ผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำร
สถำนศึกษำพยำยำมหำวิธีกำรหรือใช้นวัตกรรมมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น  
กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบเครือข่ำยควำมร่วมมือ กำรบริหำรสถำนศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน  
กำรจัดโครงกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพศึกษำโดยใช้รูปแบบต่ำง ๆ ในขณะที่ครูหรือนักวิชำกำรทำงกำรศึกษำ  
ก็ได้ศึกษำ ค้นคว้ำหำรูปแบบหรือนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือน ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผล
ต่อคุณภำพของผู้เรียน เช่น ครูใช้สื่อกำรเรียนรู้หรือรูปแบบ เทคนิควิธีในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบต่ำง ๆ  
เพื่อพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ 
   สรุปได้ว่ำ นวัตกรรมทำงกำรศึกษำมีควำมส ำคัญต่อกำรน ำมำแก้ปัญหำหรือพัฒนำผู้เรียน  
และเป็นสื่อกำรสอนและวิธีกำรสอนใหม่ ๆ ที่ครูน ำมำใช้พัฒนำผู้เรียนให้สอดคล้องกับควำมสนใจ ควำมถนัด
ของผู้เรียน ให้สำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ โดยเน้นที่ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  
เน้นควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก นวัตกรรมจะท ำให้ผู้เรียนเข้ ำบทเรียนหรือเนื้อหำมำกขึ้น 
โดยสำมำรถพัฒนำทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ และด้ำนเจตคติของผู้เรียนทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีผลกำรเรียนรู้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนที่หลักสูตรก ำหนด 
  2.1.3 ประเภทของนวัตกรรมนวัตกรรมทางการศึกษา 
   มีนักกำรศึกษำได้กำรจ ำแนกประเภทของนวัตกรรม แบ่งได้หลำยประเภทตำมลักษณะขอบเขต 
และวัตถุประสงค์ของกำรน ำไปใช้ ดังนี ้
   2.1.3.1 ส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ (2546) ได้แบ่งนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ดังนี้ 
    1) แบ่งตำมผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
     1.1) นวัตกรรมส ำหรับครู เช่น แผนกำรสอน คู่มือครู เอกสำรประกอบกำรสอน 
ชุดกำรสอน หนังสืออ้ำงอิง เครื่องมือวัดผลและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นต้น 
     1.2) นวัตกรรมส ำหรับนักเรียน เช่น บทเรียนส ำเร็จรูป เอกสำรประกอบกำรเรียน 
ชุดฝึกปฏิบัติ ใบงำน หนังสือเสริมประสบกำรณ์ ชุดเพลง ชุดเกม และกำร์ตูน เป็นต้น 
    2) แบ่งตำมลักษณะของนวัตกรรม ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
     2.1) สื่อกำรเรียนกำรสอน เช่น บทเรียนส ำเร็จรูป ชุดกำรสอน ชุดสื่อกำรสอน 
บทเรียนโมดูล วีดิทัศน์ สไลด์ประกอบเสียง ภำพยนตร์ เพลง เกม กำร์ตูน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใบงำน  
แผ่นโปร่งใส บัตรค ำ แผ่นพับ ภำพพลิก และแผ่นป้ำยแม่เหล็ก เป็นต้น 
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     2.2) เทคนิคและวิธีกำร เช่น บทบำทสมมติ กำรสอนเป็นคณะ กำรสอนแบบศูนย์
กำรเรียน กำรเรียนเพื่อรอบรู้ กำรสอนแบบโครงกำร กำรสอนเพื่อเสริมสร้ำงลักษณะนิสัย กำรสอนซ่อมเสริม 
กำรเรียนตำมควำมสำมำรถ กำรศึกษำเป็นรำยบุคคล กำรฝึกทักษะกำรท ำงำนกลุม่ และกำรสอนแบบแก้ปัญหำ เป็นต้น 
   2.1.3.1 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559) ได้แบ่งประเภทของนวัตกรรมหลำยลักษณะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ 
ที่ใช้ในกำรแบ่ง ดังนี ้
    1) กำรแบ่งประเภทของนวัตกรรมตำมขอบข่ำยของกำรจัดกำรศึกษำ แบ่งออกได้  
5 ประเภท คือ 
     1.1) นวัตกรรมทำงด้ำนหลักสูตร เป็นกำรใช้วิธีใหม่ ๆ ในกำรพัฒนำหลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมในท้องถิ่นและตอบสนองควำมต้องกำรของบุคคลให้มำกขึ้น เช่น หลักสูตร
บูรณำกำร หลักสูตรรำยบุคคล หลักสูตรกิจกรรมและประสบกำรณ์ หลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตรท้องถิ่น 
     1.2) นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรใช้วิธีกำรเชิงระบบในกำรปรับปรุง 
และคิดค้นพัฒนำวิธีกำรเรียนกำรสอนแบบใหม่ ๆ ที่สำมำรถพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและกำรจัดกำรเรียนรู้
ของครูผู้สอนให้มีคุณภำพขึ้น เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบศูนย์กำรเรียน  
กำรใช้กระบวนกำรกลุ่มสัมพันธ์ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ และกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต 
     1.3) นวัตกรรมสื่อกำรเรียนกำรสอน เป็นนวัตกรรมที่อำศัยควำมก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครือข่ำยและเทคโนโลยีโทรคมนำคม มำใช้ในกำรผลิตสื่อกำรเรียน  
กำรสอนใหม่ ๆ ทั้งกำรเรียนด้วยตนเอง กำรเรียนเป็นกลุ่ม และกำรเรียนแบบมวลชน ตลอดจนสื่อที่ใช้  
เพื่อสนับสนุนกำรฝึกอบรมผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย 
(multimedia) ชุดกำรสอน ( instructional module) วีดิทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์  ( interactive video)  
กำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อประสมกับผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย 
     1.4) นวัตกรรมกำรประเมินผล เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่ อกำรวัด 
และประเมินผลกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและท ำได้อย่ำงรวดเร็ว รวมไปถึงกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ  
กำรวิจัยสถำบัน 
     1.5) นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เป็นกำรใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรใช้สำรสนเทศมำช่วยในกำรตัดสินใจของผู้บริหำรกำรศึกษำให้มีควำมรว ดเร็วทันเหตุกำรณ์   
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลของหน่วยงำนสถำนศึกษำเกี่ยวกับฐำนข้อมูล 
นักเรียน นักศึกษำ ฐำนข้อมูลครู อำจำรย์ และบุคลำกรในสถำนศึกษำ ฐำนข้อมูลด้ำนกำรเงิน บัญชี พัสดุ  
และครุภัณฑ ์
    2) กำรแบ่งประเภทของนวัตกรรมตำมผู้ ใช้ประโยชน์โดยตรง แบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ 
     2.1) นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู เป็นรูปแบบหรือเทคนิควิธีกำรจัดกำรเรียนรู้           
แบบต่ำง ๆ และสื่ออุปกรณ์กำรสอนต่ำง ๆ ที่ครูน ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เช่น กำรจัดกำรเรียนรู ้
แบบร่วมมือ (cooperative learning) กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (project-based learning) 
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นหลัก (problem-based learning) 
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     2.2) นวัตกรรมกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน เป็นสื่อนวัตกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับ 
เน้นให้ผู้เรียน ใช้เพื่อกำรเรียนรู้ของตนเอง เช่น ชุดกำรเรียนรู้ บทเรียนส ำเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชุดฝึกปฏิบัติ ใบงำน แบบฝึก หนังสือเสริมประสบกำรณ์ ชุดเพลง ชุดเกม 
    3) กำรแบ่งประเภทของนวัตกรรมตำมลักษณะของนวัตกรรม แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 
     3.1) ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ทำงกำรศึกษำ หรือสื่อกำรเรียนกำรสอน (product/invention)  
เช่น บทเรียนส ำเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดกำรสอนหนังสือเสริมประสบกำรณ์ ชุดสื่อประสม  
วีดิทัศน์ สไลด์ประกอบเสียง เกม นิทำนกำร์ตูนเพลง ใบงำน ชุดฝึกปฏิบัติ  แบบฝึก   
     3.2) เทคนิควิธีกำรสอน รูปแบบหรือวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ (instructional/model)  
เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทบำทสมมติ กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เว็บช่วยสอน 
(web-based instruction) กำรเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เทคนิคกำรปรับพฤติกรรมเทคนิคกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำ รูปแบบกำรึ่กทักษะ กำรทำงำนกลุ่ม รูปแบบกำรสอนหรือรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่นักวิจัยพัฒนำขึ้น 
   จำกประเภทของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่กล่ำวมำ กำรจ ำแนกประเภทของนวัตกรรม แบ่งได้
หลำยประเภทตำมลักษณะขอบเขต และวัตถุประสงค์ของกำรน ำไปใช้ กำรจ ำแนกที่พบบ่อย และมีกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงกำรวิจัย และกำรจัดกำรนวัตกรรมค่อนข้ำงมำกก็จะประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ 
   1) กำรจ ำแนกตำมเป้ำหมำยของนวัตกรรม (The Target of Innovation) แบ่งเป็น นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และ นวัตกรรมกระบวนกำร (Process Innovation)  
   2) กำรจ ำแนกตำมระดับของกำรเปลี่ยนแปลง (The Degree of Change) จะแบ่งนวัตกรรม
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation) และนวัตกรรมในลักษณะ 
ค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation)  
   3) กำรจ ำแนกตำมขอบเขตของผลกระทบ (The Area of Impact) จ ำแนกได้ 2 ประเภท คือ 
นวัตกรรมทำงเทคโนโลยี (Technological Innovation) และนวัตกรรมทำงกำรบริหำร (Administrative Innovation) 
(Gopalakrishnan & Damanpour, 1997 ;Smith, 2006 ; Bessant & Tidd, 2007 และ Schilling, 2008)  
    3.1) นวัตกรรมทำงเทคโนโลยี  (Technological Innovation) เป็นนวัตกรรมพื้นฐำน 
หรือขอบเขตกำรพัฒนำมำจำกเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำองค์กรนวัตกรรม
เทคโนโลยีเป็นได้ทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนกำรนวัตกรรมที่มีลักษณะเฉียบพลันและนวัตกรรม 
ที่ค่อยเป็นค่อยไป 
    3.2) นวัตกรรมทำงกำรบริหำร (Administration Innovation) เป็นเรื่องของกำรค้นคิดของ
กำรค้นคิดและเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีกำรกระบวนกำรจัดกำรองค์กรสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อระบบกำรท ำงำนกำรผลิต
และกำรให้บริกำรขององค์กรที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้นเช่นกำรบริหำรองค์กรโดยกำรใช้โครงสร้ำงแบบเมทริกซ์ 
กำรประเมินผลงำนโดยใช้แนวคิด Balance Score Card หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำรจัดกำรที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำหรือองค์กรทั่วไป 
  2.1.4 นวัตกรรมการพัฒนาการนิเทศ 
   นวัตกรรมในกำรพัฒนำกำรนิเทศได้มีนักกำรศึกษำและนักพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้หลำยท่ำนเช่น เซอร์จิโอวำนนี่ และ สตำร์แรตต์(Sergiovanni and Starratt,1998)  
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ให้ข้อเสนอแนะไว้ในปี ค.ศ. 1998 ว่ำกำรสร้ำงสรรค์ระบบกำรนิเทศต้องอำศัยกระบวนกำรนิเทศหลำยรูปแบบ
ผสมผสำนกับกำรประเมินผลในภำพรวมดังนั้นกำรนิเทศจึงไม่ยึดติดกับควำมซ้ ำซำกจ ำเจของรูปแบบเดิม  ๆ 
ที่นิเทศเหมือนกันตลอดปีและใช้นิเทศกับครูทุกคนระบบกำรนิเทศจ ำเป็นต้องพัฒนำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ  
ด้วยกำรก ำหนดระยะเวลำพัฒนำ 3-5 ปีต่อกันโดยผู้เกี่ยวข้องยอมรับรูปแบบกำรนิเทศและกระบวนกำร
ประเมินผลซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีอำทิกำรประเมินตนเองกำรนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนกำรพัฒนำ
หลักสูตรกำรวิจัยปฏิบัติกำรบนพื้นฐำนยุทธศำสตร์กำรสอนแบบใหม่โครงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพโรงเรียนวงจร
ของรูปแบบกำรประเมินผลเป็นกำรได้มำซึ่งข้อมูลหลักฐำนกำรท ำงำนของมืออำชีพและกระบวนกำร 
ของกำรนิเทศควรเน้นกำรเสริมสร้ำงคุณภำพโรงเรียนโดยรวม แอน ฮอลโลแรน (Ann Halloran,2012)  
ได้เสนอแนะเทคนิคกำรอบรมว่ำประกอบด้วยโครงกำรปฏิบัติงำนที่อยู่บนพื้นฐำนของกำรยึดมั่นในกฎ ระเบียบ
และกำรจัดระบบของทีมงำน กำรมอบหมำยภำรกิจงำนเฉพำะ กำรท ำงำนเบื้องหลัง กำรมอบหมำยงำน 
ให้ท ำชั่วครำว กำรสำธิตกำรปฏิบัติงำนโครงกำรอบรมระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน โครงกำรประชุมสัมมนำ  
กำรใช้ระบบกำรประชุมเพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้ กำรระดมควำมคิดเห็นในกำรท ำงำนร่วมกัน กำรพัฒนำที่ใช้  
ผู้ให้กำรอบรมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร โปรแกรมกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อทำงไกล กำรให้กำรยอมรับในกำรน ำองค์กร 
คู่มือกำรเรียนรู้ เว็บไซต์ เครือข่ำยปฏิบัติงำน กำรประชุมทำงไกลผ่ำนสื่อ เกมส์ฝึกธุรกิจ โปรแกรมเรียนรู้  
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนผสมผสำนที่เป็นกำรใช้กำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนในห้องเรียน  
และกำรไปทัศนศึกษำเกมสร้ำงทีมเรียนรู้ 
  2.1.5 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
   มีนักกำรศึกษำได้กล่ำวถึงขั้นตอนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ไว้หลำยคน ดังนี้  
   2.1.5.1 ส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ (2546) กล่ำวถึงขั้นตอนกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม
ไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี ้
    1) ขั้นที่ 1 ก ำหนดสิ่งที่จะพัฒนำ 
     เมื่อครูได้ศึกษำสภำพปัญหำ วิเครำะห์รำยละเอียด และสำเหตุของปัญหำ 
ที่ต้องกำรแก้ไขหรือพัฒนำแล้ว ก็ตั้งเป้ำหมำยในกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
นั่นคือ ก ำหนดจุดประสงค์ของกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรให้เกิดในตัวผู้เรียนอำจจะทั้งห้อง กลุ่มย่อย หรือรำยบุคคล 
    2) ขั้นที่ 2 ก ำหนดนวัตกรรม 
     เมื่อก ำหนดจุดประสงค์กำรเรียนรู้ไว้ชัดเจนแล้ว ครูต้องศึกษำค้นคว้ำตำมหลักวิชำกำร 
แนวคิดทฤษฎีและผลงำนที่วิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในกำรพัฒนำคุณลักษณะของผู้เรียน โดยน ำมำ
ผสมผสำนกับควำมรู้ ควำมคิด และประสบกำรณ์ของตน ก ำหนดเป็นกรอบแนวคิดของกระบวนกำรเรียนรู้  
ซึ่งประกอบด้วย สื่อกำรสอน หรือวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ เทคนิค วิธีกำร กระบวนกำร ฯลฯ ที่คิดว่ำเหมำะสมที่สุด
ที่ใช้แก้ปัญหำหรือพัฒนำผู้เรียนให้ได้ตำมควำมต้องกำร 
    3) ขั้นที่ 3 สร้ำงและพัฒนำ 
     เมื่อตัดสินใจได้ว่ำจะเลือกจัดท ำนวัตกรรมชนิดใด ครูผู้สอนควรศึกษำวิธีกำรจัดท ำ
นวัตกรรมนั้น ๆ อย่ำงละเอียด มีลักษณะองค์ประกอบอะไรบ้ำง มีวิธีด ำเนินกำรจัดท ำอย่ำงไร มีกำรตรวจสอบ
คุณภำพเบื้องต้นหรือไม่อย่ำงไร แล้วจึงจัดท ำนวัตกรรมให้สมบูรณ์ตำมข้อก ำหนด  
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    4) ขั้นที่ 4 ทดลองใช้ 
     เพื่อให้แน่ใจว่ำนวัตกรรมที่สร้ำงหรือพัฒนำขึ้น เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพ
สำมำรถใช้แก้ปัญหำหรือพัฒนำผู้เรียนได้ตำมจุดประสงค์ที่ก ำหนดไว้จริง ถ้ำท ำได้ครูอำจท ำกำรทดลองใช้
นวัตกรรมเหล่ำนั้นกับนักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน ำไปใช้จริง นอกจำกนั้น
นวัตกรรมบำงประเภท เช่น บทเรียนส ำเร็จรูปและชุดกำรสอน จะมีรูปแบบของกำรทดลองใช้ก่อน 1 คน  
เมื่อพบข้อบกพร่องก็ปรับปรุงแก้ ไข หลังจำกนั้นให้ทดลองกับผู้ เรียนกลุ่มหนึ่ งประมำณ 9-10 คน  
ซึ่งประกอบด้วยผู้เรียนอ่อน ปำนกลำง และเก่ง แล้วตรวจสอบคุณภำพ ด้วยกำรหำประสิทธิผลของนวัตกรรม 
เป็นต้น หลังจำกนั้นอำจปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะน ำไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ในสภำพกำรณ์จริง 
    5) ขั้นที่ 5 ใช้ในสถำนกำรณ์จริง 
     เมื่อครูด ำเนินกำรสร้ำง ทดลองใช้นวัตกรรม และปรับปรุงแก้ไขจนมั่นใจ 
ในคุณภำพของนวัตกรรมแล้วก็น ำไปใช้จริง ซึ่งอำจเป็นกำรน ำไปใช้ตำมแผนกำรสอนปกติที่ก ำหนดไว้ หรือ
จัดท ำเป็นรูปแบบของกำรทดลองใช้นวัตกรรมตำมกระบวนกำรวิจัยแบบทดลองก็ได้ ขึ้นอยู่กับควำมประสงค์
ของครู และสถำนกำรณ์จริงของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เกิดขึ้น 
    6) ขั้นที่ 6 ประเมินผลกำรใช ้
     เมื่อสิ้นสุดกระบวนกำรใช้นวัตกรรมแล้ว ครูต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่แสดงถึงผล
กำรใช้นวัตกรรมด้วยเทคนิควิธีต่ำง ๆ ซึ่งจะแสดงถึงคุณภำพของนวัตกรรม และถ้ำผลกำรใช้นวัตกรรมสำมำรถ
ลดสภำพปัญหำ หรือแก้ปัญหำ หรือพัฒนำผู้เรียน ได้ตำมที่ก ำหนดก็สำมำรถรำยงำนผล ขยำยผล และเผยแพร่
นวัตกรรมต่อไป 
   2.1.5.2 ทิศนำ แขมมณี (2559) ได้กล่ำวถึงกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรเรียนกำรสอน
โดยทั่วไปน้ัน มีกระบวนกำรหลัก ๆ ที่ คล้ำยคลึงกัน ดังนี้ 
    1) กำรระบุปัญหำ (problem) ควำมคิดในกำรพัฒนำนวัตกรรมส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่
กำรมองเห็นปัญหำในเรื่องนั้น และมีควำมต้องกำรจะแก้ไขปัญหำน้ันเพื่อให้เกิดสภำพกำรณ์หรือผลที่ดีขึ้น 
    2) กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำย (objective) เมื่อระบุปัญหำได้ชัดเจนแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ
กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำนวัตกรรมว่ำ นวัตกรรมที่จะพัฒนำนั้นควรมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภำพ
อย่ำงไร และเพียงใด 
    3) กำรศึกษำข้อจ ำกัดต่ำง ๆ  (constraints) ก่อนที่จะมีกำรประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่ำง ๆ  
ขึ้นมำ ผู้พัฒนำจ ำเป็นต้องศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของปัญหำและข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ในบริบทที่จะใช้นวัตกรรมนั้น  
เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำนวัตกรรมให้สำมำรถใช้ได้จริงโดยสะดวกในบริบทนั้น 
    4) กำรประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ( innovation) ได้แก่ กำรแสวงหำทำงเลือก 
ในกำรแก้ปัญหำ ซึ่งต้องอำศัยควำมรู้ ประสบกำรณ์ ข้อมูล และควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ ผู้ประดิษฐ์คิดค้น 
นวัตกรรมที่สร้ำงขึ้นอำจเป็นกำรน ำของเก่ำมำดัดแปลงหรือปรับปรุง เพื่อให้สำมำรถแก้ปัญหำและท ำให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น หรืออำจเป็นกำรคิดขึ้นใหม่ทั้งหมดก็ได้ นวัตกรรมอำจอยู่ในรูปแบบต่ำง ๆ กัน  
แล้วแต่ลักษณะของปัญหำและวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมนั้น เช่น อำจมีลักษณะเป็นแนวควำมคิด หลักกำร 
แนวทำง ระบบ รูปแบบ วิธีกำร กระบวนกำรเทคนิค หรือสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี เป็นต้น แต่ไม่ว่ำจะอยู่ใน
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รูปแบบใด นวัตกรรมจะต้องประกอบด้วยรำยละเอียดเกี่ยวกับหลักกำร วัตถุประสงค์ โครงสร้ำง และ รำยละเอียด 
ในกำรใช้นวัตกรรมนั้นให้ได้ผล 
    5) กำรทดลองใช้ (experimentation) เมื่อคิดค้นหรือประดิษฐ์นวัตกรรมได้แล้ว 
ขั้นตอนที่ส ำคัญและจ ำเป็นมำกก็คือ กำรทดลองใช้นวัตกรรมนั้นซึ่งประกอบด้วยกำรทดลองใช้ กำรประเมินผล 
และกำรปรับปรุงแก้ไข กำรทดลองใช้เป็นกำรศึกษำเพื่อดูว่ำนวัตกรรมนั้น สำมำรถน ำไปใช้ได้จริงและได้ผล
เพียงใด  ผลกำรทดลองใช้จะช่วยให้ผู้พัฒนำรู้จุดที่ควรปรับปรุง และหำทำงแก้ไขเพื่อให้ได้ผลตำมที่ต้องกำร                    
กำรทดลองใช้ในขั้นนี้ หำกสำมำรถด ำเนินกำรก่อนน ำออกเผยแพร่หลำยครั้ง จนแน่ใจว่ำนวัตกรรมนั้นสำมำรถ
ใช้ได้ผลจริง จะช่วยให้นวัตกรรมนั้นประสบควำมส ำเร็จมำกขึ้น 
    6) กำรเผยแพร่ (dissemination) เมื่อแน่ใจแล้วว่ำนวัตกรรมที่สร้ำงขึ้นมีคุณภำพ
และประสิทธิภำพตำมที่ต้องกำร นวัตกรรมนั้นก็พร้อมที่จะได้รับกำรเผยแพร่ให้เป็นที่ รู้จักและยอมรับน ำไปใช้
กันอย่ำงแพร่หลำย 
   2.1.5.3 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559: 96-100) ได้กล่ำวถึงขั้นตอนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ประกอบด้วยขั้นตอนส ำคัญดังนี้  
    1) กำรวิเครำะห์ปัญหำกำรเรียนรู้  
     กำรจัดกำรเรียนรู้มีเป้ำหมำยส ำคัญเพื่อพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตำมจุดหมำย 
ของหลักสูตรซึ่งเป็นสภำพที่หลักสูตรคำดหวังให้เกิดขึ้น แต่ในสภำพที่เป็นจริงผู้เรียนไม่ได้เป็นไปตำมสภำพ  
ที่คำดหวัง คือ ยังไม่บรรลุตำมจุดหมำยของหลักสูตร หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ สภำพที่เกิดขึ้นจริงไม่สอดคล้องกับ
สภำพที่คำดหวัง หรือมีควำมแตกต่ำง สภำพกำรณ์เช่นนี้เรียกว่ำ เกิดปัญหำกำรเรียนรู้ ดังนั้นปัญหำกำรเรียนรู้ 
ถ้ำพิจำรณำในระดับหลักสูตรคือ สภำพของควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงผลกำรจัดกำรศึกษำกับจุดหมำยของ
หลักสูตร ถ้ำพิจำรณำในระดับชั้นเรียนก็คือ สภำพของควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
กับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด หรือจุดประสงค์กำรเรียนรู้  
    2) กำรศึกษำและเลือกนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำกำรเรียนรู้  
     หลังจำกำรวิเครำะห์ปัญหำกำรเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 1 จะท ำให้ครูนักวิจัยทรำบปัญหำ
และสำเหตุของปัญหำที่ชัดเจนขึ้น ขั้นตอนต่อไปครูจึงควรศึกษำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ให้หลำกหลำย  
จำกเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท ำให้ครูนักวิจัยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถเลือกนวัตกรรม  
ที่จะน ำมำใช้แก้ปัญหำกำรเรียนรู้นั้นให้เหมำะสมและเกิดประโยชน์ต่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนมำกที่สุด  
    3) กำรออกแบบนวัตกรรม  
     เมื่อครูนักวิจัยได้ศึกษำนวัตกรรมและเลือกนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำกำรเรียนรู้ 
ได้เหมำะสมแล้วครูนักวิจัยควรออกแบบนวัตกรรม ซึ่งเป็นกำรก ำหนดขอบข่ำยเนื้อสำระ องค์ประกอบ รูปแบบ
ของนวัตกรรม ว่ำควรมีลักษณะอย่ำงไร มีส่วนประกอบอะไรบ้ำง มีกระบวนกำร กิจกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อปัญหำ กำรเรียนรู้อย่ำงไร เช่น ถ้ำครูนักวิจัยเลือกใช้นวัตกรรมประเภท ชุดกิจกรรมพัฒนำ อำจจะมี
ส่วนประกอบดังนี้ (1) ชื่อชุดกิจกรรมพัฒนำ (2) จุดประสงค์ (3) ค ำชี้แจง (4) เวลำที่ใช้ปฏิบัติกิจกรรม  
(5) กิจกรรมที่ปฏิบัติ (6) ค ำถำมหรือข้อทดสอบ (7) แบบประเมินหรือแบบบันทึกผลกำรใช้ และ (8) แบบฝึกหดั  
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    4) กำรสร้ำงนวัตกรรม  
     เป็นขั้นตอนที่ครูนักวิจัยท ำนวัตกรรมตำมที่ออกแบบไว้ให้ครบถ้วนตำมองค์ประกอบ
ของนวัตกรรมที่ก ำหนดไว้ ถ้ำเป็นนวัตกรรมประเภทสื่อ เอกสำร เช่น แบบฝึก ชุดกิจกรรมพัฒนำ ชุดกำรสอน 
ครูนักวิจัยก็ต้องลงมือเขียนสำระ รำยละเอียดตำมลักษณะและรูปแบบของนวัตกรรมที่ออกแบบไว้ กรณีที่เป็น
นวัตกรรมประเภทเทคนิควิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ หรือรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ครูนักวิจัยต้องจัดท ำแผน 
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่สะท้อนให้เห็นขั้นตอนหรือกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของนวัตกรรมนั้น ๆ  
    5) กำรตรวจคุณภำพของนวัตกรรมโดยผู้เช่ียวชำญ  
     กำรตรวจสอบคุณภำพของนวัตกรรมที่ส ำคัญคือ กำรตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ 
(content validity) ว่ำนวัตกรรมนั้นมีควำมถูกต้องเหมำะสม หรือสอดคล้องกับปัญหำกำรเรียนรู้ จุดประสงค์
กำรเรียนรู้ รวมทั้งวัยของผู้เรียนหรือไม่ วิธีกำรตรวจสอบท ำได้โดยให้ผู้เชี่ยวชำญหรือผู้มีประสบกำรณ์สูง  
ในเรื่องนั้น ๆ อย่ำงน้อย 3 คน ได้อ่ำนหรือตรวจสอบว่ำนวัตกรรมนั้นมีคุณภำพและเหมำะสมน ำไปใช้ได้หรือไม่ 
โดยน ำนวัตกรรมที่สร้ำงขึ้นพร้อมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย นิยำมศัพท์เฉพำะ และแบบตรวจสอบคุณภำพ
นวัตกรรมเสนอผู้เชี่ยวชำญ โดยให้ผู้เชี่ยวชำญประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์ประเมินให้ด้ำนควำมสอดคล้องกับ
สภำพปัญหำกำรเรียนรู้/วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ควำมเหมำะสมกับวัยของผู้เรียน ควำมชัดเจน ควำมสมบูรณ์
ครบถ้วนในด้ำนเนื้อหำสำระ ภำพหรือเสียง ควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปใช้จริง และควำมเป็นประโยชน์  
ต่อกำรแก้ปัญหำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ในกรณีที่ผลกำรประเมินไม่ผ่ำนเกณฑ์ หรือผู้เชี่ยวชำญเห็นว่ำ  
ควรมกีำรปรับปรุงแก้ไข ก็ควรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญเพื่อให้นวัตกรรมมีคุณภำพดีขึ้น 
    6) กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของนวัตกรรมโดยกำรทดลองใช้ 
     กำรตรวจสอบคุณภำพของนวัตกรรมบำงประเภท เมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
ผู้เชี่ยวชำญแล้วจะต้องน ำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มที่ศึกษำวิจัย แล้วตรวจสอบ
ประสิทธิภำพตำม“เกณฑ์ประสิทธิภำพ” ที่ก ำหนดไว ้
     เกณฑ์ประสิทธิภำพ หมำยถึง ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงประสิทธิภำพของนวัตกรรม
สำมำรถช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ประกอบด้วย สิทธิภำพของกระบวนกำร (E1)  
และประสิทธิภำพของผลลัพธ์ (E2) เกณฑ์ประสิทธิภำพเป็นกำรก ำหนดอัตรำส่วนร้อยละระหว่ำง E1/E2  
โดยอำจก ำหนดเป็น 75/75 หรือ 80/80 หรือ 90/90 กำรก ำหนดเกณฑ์ประสิทธิภำพจะขึ้นอยู่กับลักษณะ 
หรือธรรมชำติของเนื้อหำวิชำ ถ้ำเนื้อหำประเภทควำมรู้ควำมจ ำ ควรก ำหนดเกณฑ์ประสิทธิภำพ 80/80  
หรือ 90/90 ถ้ำเนื้อหำประเภททักษะหรือเจตคติควรก ำหนดเกณฑ์ประสิทธิภำพ 75/75 โดยเกณฑ์
ประสิทธิภำพมีควำมหมำยดังนี ้
    E1 หมำยถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนทุกคนในระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอนรวมทุกกิจกรรมของนวัตกรรมซึ่งเป็นคะแนนของกระบวนกำรเรียนหรือกระบวนกำรท ำงำนของนักเรียน 
    E2 หมำยถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนทุกคนเมื่อสิ้นสุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนของนวัตกรรมซึ่งเป็นคะแนนของผลส ำเร็จหรือผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
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    ขั้นตอนกำรตรวจสอบประสิทธิภำพของนวัตกรรม ด ำเนินกำรดังนี้ 
    (1) ทดลองใช้นวัตกรรมกับกลุ่มตัวอย่ำงที่เรียกว่ำ แบบเดี่ยว (1 คน) หรือ 1 : 1 
หมำยถึง ทดลองใช้นวัตกรรมกับนักเรียนที่มีทั้งเก่ง ปำนกลำง และอ่อนอย่ำงละ 1 คน รวม 3 คน ค ำนวณหำค่ำ 
E1/E2 แล้วน ำนวัตกรรมมำปรับปรุงแก้ไข 
    (2) ทดลองใช้นวัตกรรมกับกลุ่มตัวอย่ำงที่เรียกว่ำ แบบกลุ่มหรือ 1 : 10 หมำยถึง
ทดลองใช้นวัตกรรมกับนักเรียนประมำณ 5-10 คนที่มีทั้งเก่ง ปำนกลำง และอ่อนคละกันไปในจ ำนวนเท่ำ ๆ กัน 
ค ำนวณหำค่ำ E1/E2 แล้วน ำนวัตกรรมมำปรับปรุงแก้ไข 
    (3) ทดลองใช้นวัตกรรมกับกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่ำ กำรทดลองภำคสนำมหรือ 1 ห้องเรียน 
หมำยถึง ทดลองใช้นวัตกรรมกับนักเรียน 1 ห้องเรียน ค ำนวณหำค่ำ E1/E2 แล้วน ำผลกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ประสิทธิภำพที่ก ำหนดไว้ ถ้ำต ำกว่ำเกณฑ์ประสิทธิภำพไม่เกินร้อยละ 2.5 ก็ยอมรับได้ว่ำ
นวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ทีก่ ำหนด 
     สูตรกำรหำค่ำประสิทธิภำพของนวัตกรรม E1/E2  (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2537: 540) 
ก ำหนดดังนี ้

E1 =
∑x N × 100⁄

A
 

     เมื่อ  E1   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ  
      ∑x แทน ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการวัดระหว่างเรียน  
      A แทน คะแนนเต็มจากการวัดระหว่างเรียน  
      N  แทน จ านวนนักเรียน 
 

E2 =
∑F N × 100⁄

B
 

     เมื่อ  E2   แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ ์
      ∑F แทน ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน 
      A แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
      N  แทน จ านวนนักเรียน 
 
  2.1.6 การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม 
   กำรรำยงำนผลกำรพัฒนำนวัตกรรม อำจใช้รูปแบบเดียวกันกับรูปแบบกำรรำยงำนผลกำรวิจัย
แบบเป็นทำงกำรซึ่งประกอบด้วยส่วนส ำคัญ คือ ชื่อเรื่อง ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ วัตถุประสงค์
กำรวิจัย ขอบเขตของกำรวิจัย นิยำมศัพท์เฉพำะ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย ซึ่งประกอบด้วยประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผลกำรวิจัย/ผลกำรพัฒนำนวัตกรรม สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
   ขั้นตอนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ดงักล่ำว สรุปเป็นแผนภำพดังนี้ 
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ที่มำ : พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559) 

 
   เพื่อค้นหำค ำตอบในกำรพัฒนำนวัตกรรมที่จะเป็นสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกช่วยให้ครูสำมำรถ
ออกแบบนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำทักษะกำรคิดและเขียนเชิงสร้ำงสรรค์  ผู้วิจัยจึงศึกษำเกี่ยวกับ
ขั้นตอนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ดังนี ้
   1) กำรระบุปัญหำ กำรมองเห็นปัญหำในเรื่องนั้น และมีควำมต้องกำรจะแก้ปัญหำน้ัน 
   2) ก ำหนดจุดมุ่งหมำย ในกำรพัฒนำนวัตกรรมว่ำนวัตกรรมที่จะพัฒนำนั้นควรมีคุณสมบัติ
หรือประสิทธิภำพอย่ำงไร เพียงใด 
   3) กำรศึกษำข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ในบริบทที่จะใช้นวัตกรรมนั้น ๆ 
   4) กำรประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม นวัตกรรมที่สร้ำงขึ้นอำจเป็นกำรน ำของเก่ำมำดัดแปลง
ปรับปรุง ท ำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น นวัตกรรม อำจอยู่ในรูปแบบต่ำง ๆ กันแต่ต้องประกอบด้วย หลักกำร 
วัตถุประสงค์ โครงสร้ำง และรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้นวัตกรรมนั้นให้ได้ผล 
   5) กำรทดลองใช้ เพื่อหำประสิทธิภำพนวัตกรรม  
   6) กำรเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับน ำไปใช้ประโยชน์ นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้จึงเป็นสิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวกให้ครูสำมำรถออกแบบกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียน เรียนรู้และพัฒนำตนเอง  
มีทักษะและคุณลักษณะตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 

2.2 เครือข่ายการเรียนรู้ 
  2.2.1 ความหมายของเครือข่าย 
   เครือข่ำยกำรเรียนรู้ (Learning Network) หมำยถึง กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิด ข้อมูลข่ำวสำร 
ประสบกำรณ์ และกำรเรียนรู้ระหว่ำงบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กำร และแหล่งควำมรู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนกำร

การวิเคราะหป์ัญหาการเรียนรู ้

การศึกษาและเลือกนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ 

การออกแบบนวัตกรรม 

การตรวจคณุภาพของนวัตกรรมโดยผู้เชีย่วชาญ 

การตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยการทดลองใช้ 

การวิเคราะหป์ัญหาการเรียรู้ 
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เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง จนเป็นระบบที่เชื่อมโยงกัน ส่งผลให้เกิดกำรเผยแพร่และกำรประยุกต์ควำมรู้ใหม่  ๆ  
เพื่อวัตถุประสงค์ทำงวิชำชีพหรือทำงสังคม 
  2.2.2 แนวความคิด 
   กำรเรียนรู้เป็นกระบบวนกำรที่ผู้เรียนต้องเป็นผู้จัดกระท ำต่อสิ่งเร้ำหรือสำระกำรเรียนรู้  
มิใช่เพียงรับสิ่งเร้ำหรือสำระเข้ำมำเท่ำนั้น ผู้เรียนต้องเป็นผู้สร้ำงควำมมำยของสิ่งเร้ำ หรือข้อควำมควำมรู้  
ที่รับเข้ำมำด้วยตนเอง กระบวนกำรสร้ำงควำมหมำยของสิ่งเร้ำที่รับเข้ำมำที่เป็นประสบกำรณ์เฉพำะตน 
(Personal experience) ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันและมีกระบวนกำรคิดที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น กำรเรียนรู้ของบุคคล 
จึงเป็นกระบวนกำรที่แต่ละบุคคลต้องด ำเนินกำรเอง เพรำะกระบวนกำรสร้ำงควำมหมำยเป็นกระบวนกำรเฉพำะตน 
  2.2.3 หลักส าคัญของเครือข่ายการเรียนรู้ 
   กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตควรเริ่มจำกกำรมีส่วนร่วมของบุคคล องค์กรและชุมชนในกำรตระหนัก
ถึงปัญหำและกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ กำรถ่ำยทอดข้อมูลข่ำวสำร
ซึ่งกันและกันจนท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ ได้สรุปหลักกำรส ำคัญ 
ของเครือข่ำยกำรเรียนรู้ไว้ ดังนี ้
   2.2.3.1 กำรกระตุ้นควำมคิด ควำมใฝ่แสวงหำควำมรู้ จิตส ำนึกในกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น 
และกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 
   2.2.3.2 กำรถ่ำยทอด แลกเปลี่ยน กำรกระจำยควำมรู้ทั้งในส่วนของวิทยำกรสำกลและ 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ 
   2.2.3.3 กำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ ของทั้งในภำครัฐและเอกชน 
   2.2.3.4 กำรระดมและประสำนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน เพื่อกำรพัฒนำและลดควำมซ้ ำซ้อน 
สูญเปล่ำให้มำกที่สุด 
   กำรเรียนรู้เป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญเชิงยุทธศำสตร์มำกขึ้นส ำหรับบุคคลและควำมเจริญของชำติ 
ด้วยกำรเรียนรู้เป็นสื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลข่ำวสำร องค์ควำมรู้และทักษะซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญของระบบเศรษฐกิจ
สมัยใหม่ กำรเรียนรู้ที่ประสบควำมส ำเร็จก็คือ กำรที่แต่ละบุคคลสำมำรถประยุกต์ใช้เครื่องมือ ข้อมูลข่ำวสำร
และองค์ควำมรู้ที่เหมำะสม เพื่อแก้ปัญหำ และแสวงหำโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนเครือข่ำยกำรเรียนรู้
ก็เป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เครือข่ำยเป็นระบบกำรเชื่อมโยงระหว่ำงบุคคล 
หน่วยงำน องค์กร สถำบันเข้ำด้วยกัน ท ำให้สำมำรถแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิด ข้อมูลข่ำวสำร ทรัพยำกร 
ตลอดจนส่งเสริมกำรภำรกิจให้มีผลส ำเร็จและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 

2.3 แหล่งสารสนเทศ  
  2.3.1 ความหมายและประเภทของแหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
   แหล่งสารสนเทศ (information sources) หมำยถึง  แหล่งที่มำ  แหล่งผลิต แหล่งเผยแพร่
และให้บริกำรสำรสนเทศ ซึ่งอำจเป็นบุคคล สื่อมวลชน และสถำบันบริกำรสำรสนเทศ  แหล่งสำรสนเทศ  
แยกประเภทตำมที่มำและล ำดับกำรผลิต  แบ่งได้เป็น  3  ประเภทคือ 
   2.3.1.1 สำรสนเทศปฐมภูมิ  (primary sources) หมำยถึง สำรสนเทศที่ เรียบเรียงขึ้น 
จำกประสบกำรณ์ของผู้เขียนหรือเป็นผลกำรค้นคว้ำวิจัย น ำเสนอควำมรู้ใหม่ ๆ ได้แก่ รำยงำนกำรวิจัย 
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วิทยำนิพนธ์ เอกสำรกำรปฏิบัติงำน รำยงำนกำรประชุมทำงวิชำกำร บทควำมวำรสำรวิชำกำร เอกสำรสิทธิบัตร   
เอกสำรมำตรฐำน เอกสำรจดหมำยเหต ุ
   2.3.1.2 สำรสนเทศทุติยภูมิ (secondary sources) หมำยถึง สำรสนเทศที่ได้จำกกำรน ำ
สำรสนเทศปฐมภูมิมำสังเครำะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่ เพื่อเสนอข้อคิดหรือแนวโน้มบำงประกำร ได้แก่ หนังสือทั่วไป  
หนังสือต ำรำ หนังสือคู่มือกำรท ำงำน รำยงำนควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำร บทคัดย่องำนวิจัย บทวิจำรณ์หนังสือ  
วำรสำรสำระสังเขป เป็นต้น 
   2.3.1.3 สำรสนเทศตติยภูมิ (tertiary sources) หมำยถึง สำรสนเทศที่ชี้แนะแหล่งที่อยู่ 
ของสำรสนเทศปฐมภูมิและทุติยภูมิ  จะให้ข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของสำรสนเทศ ได้แก่หนังสือนำมำนุกรม  
บรรณำนุกรม และดัชนีวำรสำร เป็นต้น   
   แหล่งสำรสนเทศมีควำมส ำคัญต่อควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล ในกำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำร 
ถือว่ำสำรสนเทศจำกแหล่งปฐมภูมิเป็นสำรสนเทศที่ดี มีควำมน่ำเชื่อถือในเรื่องควำมถูกต้องตำมข้อเท็จจริง
มำกกว่ำสำรสนเทศทุติยภูมิและสำรสนเทศตติยภูม ิ
  2.3.2 ศูนย์สารสนเทศหรือศูนย์เอกสาร (information center or documentation center) 
   ศูนย์สำรสนเทศหรือศูนย์เอกสำรเป็นหน่วยงำนให้บริกำรสำรสนเทศเฉพำะด้ำน แก่ผู้ใช้เฉพำะ
กลุ่มสำขำวิชำหรือสำขำวิชำชีพ เช่น นักวิทยำศำสตร์ นักวิจัย มีลักษณะคล้ำยห้องสมุดเฉพำะ ให้ข้อมูลที่จัดท ำ
ขึ้นโดยศูนย์สำรสนเทศหรือศูนย์เอกสำรนั้น เช่น ข้อมูลสถิติ ตัวเลข รำยงำนกำรวิจัย สำระสังเขปและดัชนี 
วำรสำรเฉพำะวิชำ ศูนย์นี้โดยทั่วไปมักแบ่งงำนออกเป็น 3 ฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำยห้องสมุด ฝ่ำยกำรเอกสำร  
และฝ่ำยพิมพ์ตัวอย่ำงของศูนย์สำรสนเทศหรือศูนย์เอกสำรได้แก่ ศูนย์บริกำรเอกสำรกำรวิจัยแห่งประเทศไทย (ศบอ.) 
ศูนย์บริกำรสำรสนเทศทำงเทคโนโลยี (Technical Information Access Center : TIAC) สังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลย ีศูนย์บริกำรเอกสำรกำรวิจัยแห่งประเทศไทยให้บริกำรสำรสนเทศแก่นักวิจัย ผลิตสื่อและเผยแพร่
ผลงำนวิจัยและเทคโนโลยีไทย ในรูปของสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประสำนงำนและร่วมมือกับหอสมุด 
สถำนศึกษำ ทั้งในและต่ำงประเทศ     
  2.3.3 ศูนย์ข้อมูล (data center) 
   ศูนย์ข้อมูลท ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรผลิตหรือรวบรวมข้อมูล ตัวเลข จัดระบบและเผยแพร่ 
สู่ผู้ใช้ที่อยู่ในเป้ำหมำย มักเป็นส่วนหนึ่งของสถำบัน เช่น ศูนย์ข้อมูลธนำคำรกรุงเทพ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจหลักทรัพย์
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลพลังงำนแห่งประเทศไทย สังกัดส ำนักงำนพลังงำนแห่งชำติ                
เป็นต้น 
  2.3.4 ศูนย์และแหล่งสารสนเทศ (referral centers)  
   ศูนย์แนะแหล่งสำรสนเทศ ท ำหน้ำที่รวบรวมแหล่งข้อมูลและแหล่งสำรสนเทศ โดยจัดท ำเป็นคู่มือ
หรือรำยกำรบรรณำนุกรมและดัชนี เพื่อให้ค ำแนะน ำแหล่งข้อมูลสำรสนเทศที่เหมำะสมตำมที่ผู้ใช้ต้องกำร  ส่วน
ใหญ่จะแนะน ำแหล่งสำรสนเทศเฉพำะสำขำวิชำ เช่น ศูนย์แนะแหล่งสำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
หอสมุดรัฐสภำอเมริกัน ศูนย์แนะแหล่งสำรสนเทศสิ่งแวดล้อมนำนำชำติ เป็นต้น (ศรีสุภำ นำคธน, 2548) 
ศูนย์บริกำรสำรสนเทศทันสมัย (current awareness services) ให้บริกำรเลือกสรรสำรสนเทศเฉพำะบุคคล 
(selective dissemination of information service : SDI) โดยจัดส่งรำยกำรทำงบรรณำนุกรม ดรรชนี 
และสำระสังเขปให้สมำชิกหรือผู้ใช้บริกำรได้ตรวจสอบ ส่วนกำรเข้ำถึงตัวเอกสำร จ ำเป็นต้องพึ่งพำห้องสมุด
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และศูนย์สำรสนเทศ ควำมส ำเร็จของศูนย์บริกำรสำรสนเทศทันสมัยจึงอยู่ที่กำรมีห้องสมุดและศูนย์สำรสนเทศที่ดี
สนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วย 
  2.3.5 เครือข่ายบริการสารสนเทศ (information services network)   
   เครือข่ำยบริกำรสำรสนเทศเกิดขึ้นจำกกำรรวมตัวกันของกลุ่มสถำบันบริกำรสำรสนเทศ   
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรทำงบรรณำนุกรม ได้แก่ กำรท ำบัตรรำยกำร กำรพัฒนำ
ทรัพยำกร กำรยืมระหว่ำงห้องสมุดและกำรบริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครือข่ำยยูนิเน็ต (UniNet) 
เครือข่ำยยูนิเน็ต จัดด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เดิม)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำ
เครือข่ำยห้องสมุดมหำวิทยำลัยในประเทศไทยที่มีชื่อย่อว่ำ “ThaiLIS” (Thai Library Integrated System) 
โดยเชื่อมโยงเครือข่ำยระหว่ำงห้องสมุดมหำวิทยำลัยและสถำบันจ ำนวน 24 แห่ง ให้สำมำรถใช้งำน 
ผ่ำนเครือข่ำยยูนิเน็ต มีสำรสนเทศที่ให้บริกำรในฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
   2.3.5.1 ฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม (union catalog) เป็นฐำนข้อมูลที่รวบรวมรำยกำร
บรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศในห้องสมุดมหำวิทยำลัยและสถำบัน 24 แห่ง ปัจจุบันมีข้อมูลบรรณำนุกรม
จ ำนวนกว่ำ 2 ล้ำนระเบียน เข้ำใช้บริกำรได้ที่เว็บไซต์ http://uc.thailis.or.th 
   2.3.5.2 ฐำนข้อมูลจัดเก็บเอกสำรฉบับเต็ม (digital collection) เป็นฐำนข้อมูลที่จัดเก็บ 
และแสดงเอกสำรฉบับเต็ม (full text) พร้อมภำพ ให้บริกำรข้อมูลวิทยำนิพนธ์ งำนวิจัยของสถำบันอุดมศึกษำ
ในประเทศไทย และเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงห้องสมุดมหำวิทยำลัยกว่ำ 70 แห่ง ปัจจุบันมีเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส ์จ ำนวนกว่ำ50,000 รำยกำร เข้ำใช้บริกำรได้ที่เว็บไซต์   http://dcms.thailis.or.th/index.php    
   2.3.5.3 ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้น (reference database)  เป็นบริกำรสืบค้น
ข้อมูลออนไลน์ต่ำงประเทศ จ ำนวน 7 ฐำนได้แก่ Science Direct,  IEEE/IEE Electronic Library (IEL),  
ProQuest Dissertations,  ACM Digital Library,  Lixis.com and Nexis.com,  H.W.Wilson,  ISI Web of 
Science 
   2.3.5.4 ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ลิขสิทธิ์
ของ SpringerLink จ ำนวน 1,528 รำยกำร เข้ำใช้บริกำรได้ที่ URL : http://ebook.SpringerLink.com 
   2.3.5.5 ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ลิขสิทธิ์ของ NetLibrary จ ำนวน 5,962 รำยกำร 
และหนังสือ Publicly accessible eBooks จ ำนวน 3,400 รำยกำร เข้ำใช้บริกำรได้ที่ URL: http://www.netlibrary.com 
   2.3.5.6 ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ฉบับเต็ม (dissertation fulltext)  ให้บริกำรวิทยำนิพนธ์ 
ฉบับเต็มของสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ในประเทศไทยที่เข้ำร่วมเป็นสมำชิกเครือข่ำย จ ำนวน 3,850 รำยกำร  
เข้ำใช้บริกำรได้ที่ URL: http://ebook.thailis.or.th 
   สรุป 
   แหล่งสำรสนเทศ หมำยถึงแหล่งที่ให้บริกำรสำรสนเทศ ซึ่งอำจเป็นบุคคล สื่อมวลชน  
และสถำบันบริกำรสำรสนเทศ ประเภทแหล่งสำรสนเทศแบ่งตำมล ำดับกำรผลิตได้เป็น 3 ประเภท คือ  
สำรสนเทศปฐมภูมิ สำรสนเทศทุติยภูมิ  สำรสนเทศตติยภูมิ ในกำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำรถือว่ำสำรสนเทศ  
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จำกแหล่งปฐมภูมิเป็นสำรสนเทศที่ดี มีควำมน่ำเชื่อถือในเรื่องควำมถูกต้องตำมข้อเท็จจริงมำกกว่ำสำรสนเทศ
ในล ำดับรอง 
   ศูนย์สำรสนเทศหรือศูนย์เอกสำรจะเน้นให้บริกำรสำรสนเทศเฉพำะสำขำวิชำ ท ำกำรผลิต  
และเผยแพร่สำรสนเทศใหม่ ๆ ศูนย์ข้อมูลจะเน้นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เป็นข้อมูลสถิติ  ตัวเลข  
และกำรเผยแพร่ข้อมูลแก่สมำชิก หน่วยงำนทะเบียนสถิติเป็นศูนย์กลำงรวบรวมหลักฐำนกำรจดทะเบียน  
และสถิติที่ เกี่ยวข้อง ศูนย์วิเครำะห์สำรสนเทศให้บริกำรข่ำวสำรทันสมัยเฉพำะสำขำวิชำ ในลักษณะ 
ของแฟ้มข้อมูล บทควำมปริทัศน์ และจัดส่งให้สมำชิกที่สนใจ ศูนย์ประมวลและแจกจ่ำยสำรสนเทศ  
จะเน้นบริกำรควำมช่วยเหลือในกำรเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศ หน่วยงำนจดหมำยเหตุเน้นให้บริกำรเอกสำรส ำคัญ 
ทำงประวัติศำสตร์ทั้งที่เป็นเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำรและส่วนบุคคล ภำพถ่ำย แผนที่ ฯลฯ 
   ในปัจจุบัน สถำบันหลำยแห่งได้ร่วมกันเป็นเครือข่ำยบริกำรสำรสนเทศ โดยเน้นกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนกำรด ำเนินงำนและให้บริกำรผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต เช่น เครือข่ำย
ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) บริกำรสำรสนเทศที่สถำบันบริกำรสำรสนเทศจัดให้โดยทั่วไป ได้แก่  
บริกำรกำรอ่ำน บริกำรบรรณำนุกรมและสำระสังเขป บริกำรยืมทรัพยำกร บริกำรยืมระหว่ำงสถำบัน  
บริกำรจองหนังสือ บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ บริกำรแนะน ำแหล่งสำรสนเทศ บริกำรเผยแพร่
สำรสนเทศและนิทรรศกำร บริกำรข่ำวสำรทันสมัย บริกำรถ่ำยส ำเนำและ พิมพ์ผลกำรค้นข้อมูล  
บริกำรอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.4.1 ปำริชำติ ชมชื่น (2555) ได้ศึกษำรูปแบบกำรบริหำรงำนวิชำกำรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
ที่มีประสิทธิผลในถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรประถมศึกษำ พบว่ำ ผลกำรสร้ำงรูปแบบ 
กำรบริหำรงำนวิชำกำรแบบมีส่วนร่วมของชุมนที่มีประสิทธิผลในสถำนศึกษำ มีองค์ประกอบของรูปแบบ 6 ขั้นตอน 
ได้แก่ หลักกำรที่ประกอบด้วยหลักกำรบริหำรวิชำกำรและหลักกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรวิชำกำร 
จุดมุ่งหมำย กลไกกำรด ำเนินกำร กำรประเมินผลและเงื่อนไขควำมส ำเร็จ กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม  
เป็นกำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรไปยังผู้ใต้บังคับบัญชำหรือกลุ่มงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้กลุ่มมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ ก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ขององค์ กำร พร้อมทั้ง
ด ำเนินกำรให้งำนบรรลุผลเป้ำหมำยอย่ำงเต็มใจและเกิดควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ทั้งนี้  เนื่องจำก 
กำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำจ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือของบุคคลหลำยฝ่ำยในกำรบริหำร  
ให้เกิดประสิทธิผล จึงจ ำเป็นต้องใช้เทคนิค กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
  2.4.2 วิเชียร ทรงศรี (2558) ได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำ เรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรเครือข่ำย
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ กำรวิจัย พบว่ำ กำรสังเครำะห์รูปแบบกำรบริหำร
เครือข่ำย โรงเรียน ได้ร่ำงรูปแบบกำรบริหำรเครือข่ำยโรงเรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส ำคัญ ได้แก่ 
โครงสร้ำงองค์กรเครือข่ำยโรงเรียน กระบวนกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำย บรรยำกำศกำรบริหำร เครือข่ำย
โรงเรียน ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรเครือข่ำยโรงเรียนกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกเครือข่ำย กำรพัฒนำสมำชิก
เครือข่ำย กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรเครือข่ำยและกำรติดต่อสื่อสำรมีควำม เป็นไปได้และมีประโยชน์
อยู่ในระดับมำกที่สุด 
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  2.4.3 วิไล ปรึกษำกร (2558) ได้ศึกษำ นวัตกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) นวัตกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  
มีทั้งหมด 50 นวัตกรรม 2) นวัตกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำรที่เหมำะสมของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ทั้งหมด 12 นวัตกรรม ตำมขอบข่ำยงำนวิชำกำร ได้แก่ 1) นวัตกรรมกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน  
2) นวัตกรรมกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 3) นวัตกรรมกำรบริหำรแบบกำรสอนงำน 4) นวัตกรรมกำรสอน
นักเรียนเป็นรำยบุคคล 5) นวัตกรรมกำรบริหำรตำมหลักกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 6) นวัตกรรมกำร
บริหำรแบบผสมผสำน 7) นวัตกรรมกำรบริหำรโดยใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 8) นวตักรรมกำรบริหำร 
โดยใช้ภำคีเครือข่ำย 9) นวัตกรรกำรบริหำรแบบทีมงำน 10) นวัตกรรมกำรบริหำรตำมแนว Tip Co  
11) นวัตกรรมกำรบริหำรแบบพัฒนำคุณภำพศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 12) นวัตกรรม 
กำรบริหำรแบบศูนย์กำรเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
  2.4.4 บุญเพิ่ม สอนภักดี (2559) ได้ท ำกำรศึกษำ ค้นคว้ำเกี่ยวกับ รูปแบบเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด เทศบำล ผลกำรวิจัยพบว่ำ รูปแบบเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนใน สังกัดเทศบำลที่สร้ำงขึ้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 องค์คณะบุคคล เครือข่ำยควำมร่วมมือ องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ำยและภำรกิจเครือข่ำย 
ควำมร่วมมือ องค์ประกอบที่ 3 แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต และองค์ประกอบที่ 4 กระบวนกำรบริหำร
ของเครือข่ำยควำมร่วมมือ โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนในสังกัดเทศบำล มีควำมเห็นว่ำรูปแบบเครือข่ำย
ควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดเทศบำลมีควำมเป็นไปได้อยู่ในระดับมำก  
และควำมมีประโยชน์อยู่ในระดับมำกที่สุด 
  2.4.5 ฉวีวรรณ เคยพุดซำ (2561) ได้ศึกษำผลกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ RAJASEE 
เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนรำชสีมำวิทยำลัย  
ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) นักเรียนมีควำมต้องกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้มีทักษะควำมสำมำรถในกำรคิด
แก้ปัญหำ น ำชีววิทยำพื้นฐำนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 2) ได้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ RAJASEE 
ประกอบด้วย ทบทวนปัญหำ (Review : R) , วิเครำะห์ปัญหำ (Analysis : A) , เชื่อมโยงควำมรู้ (Join : J) 
ประยุกต์วิธีกำรแก้ปัญหำ (Apply : A) , ลงมือแก้ปัญหำ (Set in : S) , ตรวจสอบผลกำรแก้ปัญหำ (Evaluate : E) 
และแสดงผลกำรแก้ปัญหำ (Exposition : E) เมื่อน ำไปทดลองใช้พบว่ำมีประสิทธิภำพเท่ำกับ 85.11/84.33  
3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ หลังจำกกำรทดลองใช้รูปแบบ  
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ RAJASEE สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 และ 4) นักเรียน 
มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ RAJASEE ระดับมำกที่สุด 
   2.4.6 ปิยะนันท์  หิรัญชโลธร และสิทธิกร สุมำลี (2561) ได้ศึกษำกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษำกำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำนวัตกรรม        
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษำในโรงเรียนเอกชนและทดลองใช้  
และตรวจสอบคุณภำพของนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยคละกระจำยกันไปให้ครบตำมขนำดของโรงเรียนเล็ก
กลำงใหญ่ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภำค กำรด ำเนินกำรวิจัยใช้ระเบียบวิธีและพัฒนำโดยทดลองใช้นวัตกรรมตลอด 
ปีกำรศึกษำ 2558 ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยคือครูผู้สอนผู้บริหำรและนักเรียนของโรงเรียนเอกชนในระดับ
ประถมศึกษำจำก 5 ภูมิภำคเครื่องมือวิจัยที่ใช้คือแบบวัดควำมรู้ครูแบบประเมินทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู



 
 

 

หน้า : 25 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของครูและนักเรียนแบบวัดทักษะกำรคิดของผู้เรียนวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์
เนื้อหำและสถิติเชิงบรรยำย ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้นเป็นรูปแบบ 
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษำประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎี
หลักกำร วัตถุประสงค์ กระบวนกำร และกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ตัวอย่ำงกิจกรรมและกำรวัดประเมินผล  
กำรเรียนรู้ 2) ผลที่เกิดขึ้นกับครูพบว่ำครูกลุ่มทดลองมีพัฒนำกำรด้ำนควำมรู้สูงกว่ำกลุ่มควบคุมมีทักษะ 
กำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดอยู่ในระดับมำกและมีควำมคิดเห็นต่อนวัตกรรมอยู่ในระดับมำกเช่นกันส ำหรับ
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนพบว่ำผู้เรียนกลุ่มทดลองมีพัฒนำกำรด้ำนทักษะกำรคิดสูงกว่ำกลุ่มควบคุมและส่วนใหญ่  
มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้อยู่ในระดับมำกในทุกด้ำน 
  2.4.7 สุดำ มงคลสิทธิ์ (2562) ได้ศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี เป็นรูปแบบและองค์ควำมรู้ ใหม่ คือ กำรสร้ำงเครือข่ำย 
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ ร่วมกัน และกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับภำคีเครือข่ำยโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน  
ซึ่งกำรสร้ำง เครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรของสังคมยุคใหม่ที่สอดคล้องกับ 
สถำนกำรณ์ทุกมิติ  เช่น ด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม กำรบริหำรเครือข่ำยในสถำนศึกษำ  
ให้ประสบควำมส ำเร็จนั้น ประกอบด้วย กำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ กำรออกแบบเครือข่ำยให้ สอดคล้องกับ
เป้ำหมำย กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของบุคลำกร และกำรวัดผลและ ประเมินผล  
  2.4.8 ธริศร เทียบปำน (2562) ได้ศึกษำผลกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรงำนวิชำกำรเพื่อยกระดับ
คุณภำพผู้ เรียนโรงเรียนกำรกุศลของวัดในพระพุทธศำสนำในเขตจังหวัดภำคใต้ ผลกำรวิจัยพบว่ำ   
1) สภำพปัจจุบันกำรบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียน พบว่ำ องค์ประกอบของรูปแบบกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
โรงเรียนได้ใช้รูปแบบของกระทรงศึกษำธิกำร ทั้ง 12 ด้ำน ได้แก่ กำรบริหำรหลักสูตร กระบวนกำรพัฒนำ 
กำรเรียนรู้ กำรวัดประเมินผล กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้  
กำรนิเทศกำรศึกษำ กำรแนะแนวกำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรส่งเสริมควำมรู้
ทำงด้ำนวิชำกำร กำรประสำนควำมร่วมมือและกำรส่งเสริมสนับสนุนวิชำกำรกับโรงเรียนอื่น และบำงโครงกำร
ได้ร่วมกับ สสวท.และโครงกำรอื่นที่สำมำรถน ำไปยกระดับคุณภำพผู้เรียน 2) รูปแบบกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
ที่สร้ำงขึ้น ประกอบด้วยขอบข่ำยกำรบริหำรงำนวิชำกำร มี 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนภำวะ
ผู้น ำทำงวิชำกำร องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำร องค์ประกอบที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำ
ทีมงำนวิชำกำร องค์ประกอบที่ 4 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรงำนวิชำกำรตำมแนวคิดดุลยภำพ และ องค์ประกอบที่ 5 
ด้ำนขอบข่ำยกำรบริหำรงำนวิชำกำร ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบย่อย 12 องค์ประกอบ และองค์ประกอบ
ย่อยที่ 5.13 กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนได้เพิ่มเติมจำกข้อเสนอแนะจำกกำรสนทนำกลุ่ม 
ของผลกำรวิจัย  
  2.4.9 ผลกำรน ำรูปแบบไปทดลองใช้ โดยกำรน ำคู่มือรูปแบบกำรบริหำรงำนวิชำกำรไปทดลอง  
ใช้กับโรงเรียนแจ้งวิทยำ ได้ผลกำรประเมินคุณภำพกำรทดลองใช้รูปแบบกำรบริหำรงำนวิชำกำร มีตัวบ่งชี้
รำยกำรประเมินทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับคุณภำพดีและดีมำก มีเพียงประเด็นเดียวที่อยู่ในระดับพอใช้   
คือ กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร งำนวิจัย หรือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนกับโรงเรียน หน่วยงำน  
และสถำบันอื่น ผลกำรระดมควำมคิดเห็นของผู้สอนแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้พบว่ำ ควรบูรณำกำรกำรสอน
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ควำมรู้คู่คุณธรรม อีกทั้งกำรน ำไปใช้ควรค ำนึงถึงบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ ตลอดจนมีกำรวัดและประเมินผล 
เพื่อปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
  2.4.10 ไพโรจน์  บริบูรณ์ (2564) ได้พัฒนำรูปแบบกำรนิเทศภำยในโดยใช้ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
ส ำหรับอำจำรย์นิเทศหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) สภำพปัจจุบันของกำรนิเทศ 
โดยรวมอยู่ในระดับมำก สภำพที่พึงประสงค์ของกำรนิเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ควำมต้องกำรจ ำเป็น
ของกำรพัฒนำทั้ง 6 ด้ำน โดยรวมมีค่ำ PNImodified เท่ำกับ 0.23 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
มีควำมต้องกำรจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนำก่อน มีค่ำ PNImodified เท่ำกับ 0.29 2) รูปแบบกำรนิเทศภำยใน
โดยใช้ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ประเมินจำกผู้ทรงคุณวุฒิโดยรวม มีควำมเหมำะสม มีควำมเป็นไปได้  
และมีควำมเป็นประโยชน์อยู่ ในระดับมำกที่สุด มีกำรบูรณำกำรรูปแบบกำร นิ เทศ 6 ขั้นตอน คือ  
1) ขั้นเตรียมกำร 2) ขั้นวำงแผน 3) ขั้นปฏิบัติกำร 4) ขั้นสะท้อนผล ปรับปรุงและประเมินผล 5) ขั้นสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ และ 6) ขั้นสรุปและรำยงำนผล และมี 25 กิจกรรมย่อย 3) ประสิทธิภำพของรูปแบบหลังทดลองใช้
ตำมกลุ่มเป้ำหมำย พบว่ำ 3.1) อำจำรย์นิเทศก์และกรรมกำรหลักสูตร มีประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ภำคปฏิบัติต่อ ผลลัพธ์ของภำคควำมรู้(E1/E2) เท่ำกับ 83.10/93.10 3.2) อำจำรย์นิเทศก์และกรรมกำร 
หลักสูตร มีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรนิเทศโดยใช้ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมำก  
และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำน ขั้นวำงแผน มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินงานโครงการ 

 
  ในกำรด ำ เนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ  
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
ได้ด ำเนินงำนไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ได้ด ำเนินงำนโครงกำรตำมล ำดับ ดังนี้ 
 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
  กำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน ดังน้ี 
  3.1.1 จัดท าศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา 
   3.1.1.1 ส านักงานศึกษาธิการภาค 
    1) แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
    2) จัดท ำศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรมและงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ 
    3) สรุป สังเครำะห์และบันทึกข้อมูล 
    4) เผยแพร่ และน ำข้อมูลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
    5) รำยงำนข้อมูลให้กับส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
   3.3.1.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    1) แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
    2) จัดท ำศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรมและงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ 
    3) สรุป สังเครำะห์และบันทึกข้อมูล 
    4) เผยแพร่ และน ำข้อมูลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
    5) รำยงำนข้อมูลให้กับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  3.1.2 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้  
การนิเทศติดตามและประเมินผล 
   3.1.2.1 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
    1) ชี้แจงกำรด ำเนินกำรโครงกำร  
     1.1) แต่งต้ังคณะท ำงำนระดับภำค 
     1.2) ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
     1.3) ก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนโครงกำร  
    2) นิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร 
     2.1) แต่งต้ังคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
     2.2) ก ำหนดแผนและปฏิทินกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลโครงกำร  
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     2.3) นิเทศติดตำม และประเมินผลโครงกำร  
     2.4) สรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
   3.1.3.2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
    1) ชี้แจงกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
     1.1) ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบ 
     1.2) แต่งต้ังคณะท ำงำนระดับจังหวัด 
     1.3) ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย : สถำนศึกษำ  
     1.4) น ำเสนอโครงกำร ให้ กศจ. ทรำบ  
    2) สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนโครงกำร เช่น กำรประชุม อบรม กำรวิเครำะห์
สังเครำะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ สภำพของสถำนศึกษำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำง  
และพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
    3) กำรนิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
     3.1) แต่งต้ังคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
     3.2) ก ำหนดแผนและปฏิทินกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
     3.3) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลเกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม  
กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  
     3.4) สรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
  3.1.3 แนวทางการสังเคราะห์วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
   3.1.3.1 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
    1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ 
และกำรนิเทศติดตำมและประเมินผล 
     1.1) แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
     1.2) จัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนพัฒนำนวัตกรรมตำมโครงกำร  
     1.3) คัดเลือกนวัตกรรมกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  
     1.4) ประกำศผลกำรคัดเลือกฯ ระดับภำค 
     1.5) เผยแพร่นวัตกรรม ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น สื่อออนไลน์, บทควำม,วำรสำร,
หนังสือรำชกำร ฯลฯ 
     1.6) สรุป และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน    
   3.1.3.2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
    1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร  
กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
     1.1) แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
     1.2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนพัฒนำนวัตกรรมตำมโครงกำร   
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     1.3) คัดเลือกนวัตกรรมกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  
     1.4) ประกำศผลกำรคัดเลือก   
     1.5) รำยงำนผลกำรคัดเลือกนวัตกรรมให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค   
    2) กำรสังเครำะห์ วิจัย นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ
ติดตำม และประเมินผลของสถำนศึกษำในจังหวัด 
     2.1) สังเครำะห์วิจัย นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ
ติดตำมและประเมินผล ของสถำนศึกษำในจังหวัด    
     2.2) สรุปผลสังเครำะห์ วิเครำะห์ วิจัย นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้  
กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล ของสถำนศึกษำในจังหวัด   
    3) สรุปรำยงำนผล และเผยแพร่นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้  
และกำรนิเทศติดตำมและประเมินผล ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น สื่อออนไลน์, บทควำม, วำรสำร, หนังสือรำชกำร ฯลฯ  
    4) แนวทำงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  3.1.4 การสร้างเครือข่ายระดับภาคและระดับจังหวัด  
   3.1.4.1 แสวงหำและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
   3.1.4.2 สร้ำงกำรรับรู้ สร้ำงข้อตกลงและร่วมวำงแผน (partnership agreement & action 
planning) เมื่อผู้น ำและผู้บริหำรของเครือข่ำยเห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ร่วมกัน และตกลงเป็นกำรเบื้องต้น 
ที่จะร่วมมือเป็นเครือข่ำย เพื่อให้เกิดแนวทำงกำรด ำเนินงำน จัดกิจกรรม สร้ำงข้อตกลงและร่วมวำงแผน 
เพื่อให้เกิดแนวทำงควำมร่วมมือที่ชัดเจน   
   3.1.4.3 ร่วมด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

3.2 กลุ่มเป้าหมาย 
  ในกำรด ำ เนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ  
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรประกอบด้วย
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ผู้บริหำร ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกสังกัดรวมทั้งภำคีเครือข่ำยที่เก่ียวข้อง ในพื้นที่ 77 จังหวัด 
 

3.3 เครื่องมือในการด าเนินงาน  
  ในกำรด ำ เนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ  
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร จึงได้ก ำหนดเครื่องมือ 
ในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
  3.3.1 แบบติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศนวัตกรรมและกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 
  3.3.2 แบบรำยงำนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำนวัตกรรม 
  3.3.3 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรวิเครำะห์/วิจัย และกำรเผยแพร่นวัตกรรม 
  3.3.4 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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3.4 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ขั้นตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยแบบเก็บข้อมูลสำรสนเทศนวัตกรรม
และกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ ด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำนวัตกรรม นวัตกรรม กำรวิเครำะห์/วิจัย และเผยแพร่
นวัตกรรม และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีขั้ นตอนในกำรสร้ำง 
และหำประสิทธิภำพของเครื่องมือ มีรำยละเอียดดังนี ้
  3.4.1 แบบติดตามการด าเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา 
ระดับภาคและระดับจังหวัด 
   แบบติดตำมนี้ ใช้ในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศนวัตกรรม 
และกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ  
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ระดับภำคและระดับจังหวัด มีกำรด ำเนินกำรสร้ำง 
และหำคุณภำพ ดังนี ้
   3.4.1.1 แบบติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศนวัตกรรมและกำรวิจั ย 
ทำงกำรศึกษำ โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ระดับภำค มีกำรด ำเนินกำรสร้ำงและหำคุณภำพดังนี้ 
    1) ด ำเนินกำรสร้ำงแบบติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศนวัตกรรม
และกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ  
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ระดับภำค ในประเด็นดังนี ้
     1.1) มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ในระดับจังหวัด ระดับภำค 
     1.2) ส ำรวจข้อมูลกำรจัดตั้งศูนย์กลำงสำรสนเทศ นวัตกรรม และงำนวิจัยทำงกำรศกึษำ  
     1.3) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน 
(O-NET, B-NET, N-NET, V-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563 
     1.4) จัดท ำศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรม และงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ 
ในระดับภำคและจังหวัด กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนโครงกำร และกำรคัดเลือก Best Practice 
นวัตกรรมกำรศึกษำและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     1.5) จัดท ำกรอบข้อมูลสำรสนเทศ ได้แก่ สภำพทั่วไป ลักษณะสังคม กำรปกครอง 
กำรคมนำคมขนส่ง ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2563 ผลกำรพัฒนำ/คิดค้น/สร้ำงนวัตกรรม 
กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลของจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ  
     1.6) สรุปผลสังเครำะห์ วิจัย นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้  
และกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลของสถำนศึกษำในระดับภำคและจังหวัด 
  3.4.2 แบบรายงานผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานวัตกรรม 
   ในกำรสร้ำงแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำนวัตกรรม   
มีกำรด ำเนินกำรดังนี้  
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   3.4.2.1 ผลกำรวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice)   
    ด ำเนินกำรสร้ำงแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำนวัตกรรม 
ตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นดังนี้ 
    1) แนวทำงกำรคิดค้นนวัตกรรม แสวงหำนวัตกรรม/แบบอย่ำงที่ดีจำกแหล่งต่ำง ๆ  
ที่เคยมีผู้สร้ำงหรือท ำไว้แล้ว แล้วน ำมำปรับปรุงหรือพัฒนำใหม่ กำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ 
    2) ประเภทของนวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้  
หรือด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
    3) ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
    4) วัตถุประสงค ์
    5) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
    6) หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ 
    7) กำรออกแบบนวัตกรรม 
    8) วิธีด ำเนินกำร 
    9) ผลกำรสร้ำงหรือพัฒนำนวัตกรรม 
    10) กำรเผยแพร่นวัตกรรม 
   3.4.2.2 น ำแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำนวัตกรรม 
กำรพัฒนำนวัตกรรม ตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ 
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไปให้ผู้เชี่ยวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ โดยได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกผู้เช่ียวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
   3.4.2.3 น ำแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำนวัตกรรม 
กำรพัฒนำนวัตกรรม ตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ 
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไปด ำเนินกำรเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้ำหมำยต่อไป 
  3.4.3 แบบรายงานผลการด าเนินการวิเคราะห์/วิจัย และการเผยแพร่นวัตกรรม 
   3.4.3.1 กำรวิเครำะห์ลักษณะประเภทนวัตกรรม 
    ในกำรสร้ำงรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์/วิจัย และกำรเผยแพร่นวัตกรรม  
มีกำรด ำเนินกำรสร้ำงและหำคุณภำพ ดังนี้  
    1) ศึกษำค้นคว้ำ ต ำรำ เอกสำร บทควำมและงำนวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะ 
ประเภทนวัตกรรม 
    2) เสนอผลกำรค้นคว้ำลักษณะประเภทนวัตกรรมต่อผู้เชี่ยวชำญได้ให้กำรเสนอแนะ 
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร แล้วน ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงพัฒนำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป 
    3) ด ำเนินกำรรวบรวมประเภทนวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม
กระบวนกำร และนวัตกรรมกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ระดับภำค ระดับจังหวัด 
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    4) วิเครำะห์ผลประเภทนวัตกรรมระดับภำค ระดับจังหวัด 
  3.4.4 แบบรายงานผลการด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ในกำรด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีขั้นตอน ดังนี้ 
   3.4.4.1 แต่งต้ังคณะด ำเนินงำนโครงกำรระดับภำค ระดับจังหวัด 
   3.4.4.2 สร้ำงเครื่องมือในกำรด ำเนินติดตำมกำรด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ระดับภำค ระดับจังหวัด 
   3.4.4.3 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ด ำเนินกำรตำมแนวทำง
โครงกำร 
   3.4.4.4 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรำยงำนผลกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำต่อส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
   3.4.4.5 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำต่อส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
   3.4.4.6 คณะท ำงำนโครงกำรด ำเนินกำรสรุปผลกำรสร้ำงเครือจ่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
 

3.5 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนในกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรใช้แบบแบบเก็บข้อมูลสำรสนเทศนวัตกรรมและกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 
ด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำนวัตกรรม นวัตกรรม กำรวิเครำะห์/วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรม และกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีขั้นตอนในกำรน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล มีรำยละเอียดดังนี้  
  3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา
ระดับภาคและระดับจังหวัด 
   ในกำรน ำแบบติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศนวัตกรรมและกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ
ระดับภำคและระดับจังหวัด ไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้ 
   3.5.1.1 น ำแบบติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศนวัตกรรมและกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ
ระดับภำคและระดับจังหวัด ไปด ำเนินกำรเก็บข้อมูลตำมประเด็นที่ก ำหนด แล้วน ำมำตรวจสอบ รวบรวมจ ำนวน 
ตรวจแบบรำยงำน วิเครำะห์และสรุปผล 
   3.5.1.2 น ำแบบติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศนวัตกรรมและกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ
ระดับภำคและระดับจังหวัด เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรของสถำนศึกษำ ไปด ำเนินกำรเก็บข้อมูลตำมประเด็น 
ที่ก ำหนด แล้วน ำมำตรวจสอบ รวบรวมจ ำนวน ตรวจแบบรำยงำน วิเครำะห์และสรุปผล 
  3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้แบบแบบรายงานผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนานวัตกรรม 
   น ำแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำนวัตกรรมไปด ำเนินกำรเก็บ
ข้อมูลตำมประเด็นที่ก ำหนด แล้วน ำมำตรวจสอบ รวบรวมจ ำนวน ตรวจแบบรำยงำน วิเครำะห์และสรุปผล 
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  3.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้แบบรายงานผลการด าเนินการวิเคราะห์/วิจัย และการเผยแพร่
นวัตกรรม 
   น ำแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์/วิจัย และกำรเผยแพร่นวัตกรรมไปด ำเนินกำรเก็บข้อมูล
ตำมประเด็นที่ก ำหนด แล้วน ำมำตรวจสอบ รวบรวมจ ำนวน ตรวจแบบรำยงำน วิเครำะห์หำร้อยละ ควำมถี่         
  3.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้แบบแบบรายงานผลการด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   น ำแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ไปด ำเนินกำรเก็บข้อมูลตำมประเด็นที่ก ำหนด แล้วน ำมำตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล จัดท ำรำยงำน 
 

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  3.6.1 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ใช้สูตร 

X
X

N
=
  

 เมื่อ X  แทนค่าเฉลี่ย  
 X  แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
 N  แทนจ านวนคนในกลุ่ม 
 
  3.6.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้สูตร 
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 เมื่อ S D. . แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 X  แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 X2  แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
 N  แทนจ านวนคนในกลุ่ม 
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บทที่ 4  
ผลการด าเนินงานโครงการ 

 
  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ  
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้ด ำเนินกำรรวบรวม ศึกษำวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมล ำดับ ดังนี้  
  ตอนที่ 1 กำรศึกษำและกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศนวัตกรรม  
และกำรวิจัยทำงกำรศึกษำระดับจังหวัด 
  ตอนที่ 2 กำรศึกษำและกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำนวัตกรรม
กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล   
  ตอนที่ 3 กำรศึกษำและกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย  
และเผยแพร่นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล    
  ตอนที่ 4 กำรศึกษำและกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

4.1 ผลการด าเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา 
  เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ 
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มุ่งเน้นส่งเสริม 
สนับสนุน ขับเคลื่อนให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ได้มีรูปแบบหรือแนวทำง 
กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมบริบทของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด   
ได้ด ำเนินกำรกิจกรรมในระดับภำค/ระดับจังหวัด ในด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ โดยมีกำรจัดท ำศูนย์กลำงข้อมูล
สำรสนเทศในด้ำนกำรบริหำรงำนโครงกำรในระดับภำคและระดับจังหวัด อำทิ มีข้อมูลสำรสนเทศโรงเรียน 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรคณะกรรมกำรด ำเนินงำนในระดับภำค/ระดับจังหวัด ข้อมูลสำรสนเทศผลกำรทดสอบ 
ทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET,B-NET, N-NET, V-net) กำรนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และนวัตกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนเพื่อเป็นศูนย์กลำงข้อมูลของโครงกำรและกำรรำยงำนผลต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กำรด ำเนินงำนโครงกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค จ ำนวน 18 แห่ง  และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
จ ำนวน 77 แห่ง  ดังตำรำงที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงจ ำนวนส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

ที ่ ส านักงานศึกษาธิการภาค 
จ านวนส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด 

หมายเหต ุ
(ที่ตั้ง ศธภ.) 

1 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1 6 ลพบุร ี
2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 5 ปทุมธำนี 
3 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3  3 รำชบุร ี
4 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 4  4 สมุทรสงครำม 
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ที ่ ส านักงานศึกษาธิการภาค 
จ านวนส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด 

หมายเหต ุ
(ที่ตั้ง ศธภ.) 

5 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 5  5 นครศรีธรรมรำช 
6 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 6  6 ภูเก็ต 
7 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 7  3 ยะลำ 
8 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 8  4 ชลบุร ี
9 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  5 ฉะเชิงเทรำ 
10 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 10 5 อุดรธำนี 
11 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11 3 สกลนคร 
12 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12  4 ขอนแก่น 
13 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 13  4 นครรำชสีมำ 
14 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 14  4 อุบลรำชธำนี 
15 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15  4 เชียงใหม่ 
16 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 16  4 เชียงรำย 
17 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17  5 พิษณุโลก 
18 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 18  4 นครสวรรค ์

รวม 77  
 
  จำกตำรำงที่ 1.1 พบว่ำ มีกำรด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรม และงำนวิจัย
ทำงกำรศึกษำ โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ  
ในระดับภำค จ ำนวน 18 ภำค และศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศโครงกำรระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
จ ำนวน 77 แห่ง เพื่อรวมรวมข้อมูลสำรสนเทศกำรด ำเนินงำนโครงกำรในด้ำนต่ำง  ๆ เช่น ข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร กำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำร กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล  
กำรด ำเนินงำน นวัตกรรมและงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  4.1.1 จัดท าศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยทางการศึกษา และข้อมูลการด าเนินงาน 
ของโครงการ ได้แก่ ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร ข้อมูลกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  
กำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ และข้อมูลรำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ เป็นต้น (ศธภ.1,2,3,17,18) 
  4.1.2 จัดท าศูนย์ข้อมูลกลางสารสนเทศ นวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด  
โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล แบ่งหน้ำที่รับผิดชอบจัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET,B-NET, N-NET, V-net) ปีกำรศึกษำ 
2561-2563 สรุป สังเครำะห์และบันทึกข้อมูล รำยงำน/เผยแพร่และน ำข้อมูลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำต่อส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค (ศธภ.5,6,10,11,18)  
  4.1.3 แต่งตั้งคณะท างานเพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับภาค
และระดับจังหวัด จัดท ำศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรม และงำนวิจัยทำงกำรศึกษำในระดับภำค  
และระดับจังหวัด กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) 
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นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ในระดับภำคและระดับจังหวัด และกำรคัดเลือกนวัตกรรมวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) นวัตกรรมกำรศึกษำและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภำคและระดับจังหวัด 
(ศธภ.7,8,14) 
  4.1.4 มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด โดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำในจังหวัดเลย ซึ่งมีกรอบข้อมูลสำรสนเทศ ได้แก่ สภำพทั่วไป ลักษณะทำงสังคม กำรปกครอง 
กำรคมนำคม ขนส่ง ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2563 ผลกำรพัฒนำ/คิดค้น/สร้ำงนวัตกรรม
กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล ของจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ  
(ศธภ.10,15,16)  
  4.1.5 การประชุมจัดท าศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา  
โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ สรุปผล
สังเครำะห์ วิเครำะห์ วิจัย นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล 
ของสถำนศึกษำในระดับภำค/ระดับจังหวัด (ศธภ.9,13) 
 

4.2 ผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานวัตกรรม 
  4.2.1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน
ที่เข้ำร่วมโครงกำรมีกำรด ำเนินงำนสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ นอกจำกนี้ได้มีกำรสนับสนุนให้ศึกษำนิเทศก์ที่มีหน้ำที่นิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรได้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และสร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลด้วย โดยมีจ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
ภำยใต้โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ดังนี ้ 
   ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร จ ำนวน 16 ผลงำน 
   ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 16 ผลงำน 
   ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (ผู้บริหำรสถำนศึกษำ) จ ำนวน 13 ผลงำน 
   ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (ศึกษำนิเทศก์) จ ำนวน 7 ผลงำน  
ตารางที่ 2 แสดงจ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภำยใต้โครงกำร 

Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค    

ที ่ ด้าน จ านวน ร้อยละ หมายเหต ุ
1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   16 30.77  
2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้   16 30.77  
3 ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (ผู้บรหิำรสถำนศึกษำ) 13 25.00  
4 ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (ศึกษำนิเทศก์)   7 13.46  

รวม 52 100.00  
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   จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
ภำยใต้โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้   
และด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค มีจ ำนวนรวมทั้งหมด 52 ผลงำน  
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร มีจ ำนวน 16 ผลงำน  คิดเป็นร้อยละ 30.77  
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 16 ผลงำน คิดเป็นร้อยละ 30.77 ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
(ผู้บริหำรสถำนศึกษำ) จ ำนวน 13 ผลงำน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
(ศึกษำนิเทศก์) จ ำนวน 7 ผลงำน  คิดเป็นร้อยละ 13.46 รำยละเอียดประเภทผลงำน แสดงดังแผนภูมิที่ 1 
 

 
แผนภูมิที่ 1 ผลงำนวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
  4.2.2 ผลที่เกิดจากนวัตกรรมการศึกษา 
   4.2.2.1 ผลที่เกิดขึ้นกับสถำนศึกษำ และผู้บริหำร 
    1) สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงชัดเจน มีกำรวำงแผนด ำเนินกำร
ส่งเสริม สนับสนุน ได้ตรงกับควำมต้องกำรของครูและนักเรียนและเป้ำหมำยของโครงกำร 
    2) สถำนศึกษำก ำหนดแผนพัฒนำคุณภำพ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงำน ปฏิทินปฏิบัติงำน                        
ได้ชัดเจน โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมบนพื้นฐำนของข้อมูล สำรสนเทศ 
    3) สถำนศึกษำพัฒนำรูปแบบ แนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
โดยได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนจำกหน่วยงำนต้นสังกัดและส ำนักงำนศึกษำกำรจังหวัดทุกจังหวัด 

ด้านการบริหารจัดการ
31%

ด้านการจัดการเรียนรู้

31%

ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
(ผู้บริหารสถานศึกษา)

25%

ด้านการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

(ศึกษานิเทศก์)  
13%

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (BEST PRACTICE)
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    4) โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรด้วยนวัตกรรมที่พัฒนำขึ้น 
    5) กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยกระบวนกำรของนวัตกรรม ส่งผลให้โรงเรียน
ประสบผลส ำเร็จด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมอย่ำงต่อเนื่อง 
    6) ผู้บริหำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำนวัตกรรม 
    7) มีสำรสนเทศและผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรศึกษำในระดับสถำนศึกษำ 
และระดับห้องเรียน 
    8) สถำนศึกษำในโครงกำรฯ มีกำรพัฒนำรูปแบบแนวทำงกำรพัฒนำนวัตกรรม
กำรศึกษำที่สร้ำงสรรค์ โดยได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนจำกหน่วยงำนต้นสังกัดและส ำนักงำนศึกษำกำรจังหวัดสิงห์บุรี 
โดยมีผลงำนนวัตกรรมกำรศึกษำด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
    9) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ตลอดจนผู้นิเทศฯ มีกำรพัฒนำรูปแบบแนวทำง 
กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลที่สร้ำงสรรค์ โดยได้รับกำรส่งเสริม 
สนับสนุนจำกหน่วยงำนต้นสังกัดและส ำนักงำนศึกษำกำรจังหวัด 
   4.2.2.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน 
    1) ครูตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนบนพื้นฐำน                     
ของข้อมูลสำรสนเทศ (O-NET) 
    2) ครูได้รับกำรพัฒนำโดยเข้ำรับกำรอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมต่ำงๆ   
ส่งผลให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    3) ครูได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำและคณะนิเทศฯ 
จำกหน่วยงำนต้นสังกัดอย่ำงต่อเนื่องและผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    4) ครูพัฒนำรูปแบบ แนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ตรงกับสภำพปัญหำ
และควำมต้องกำรของนักเรียน 
    5) ครมูีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรออกแบบกิจกรรมกำรประเมินผลกำรสอนในชั้นเรียน  
    6) ครูมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำนวัตกรรม 
    7) ครูมีกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    8) ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เดียวกันและต่ำงกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้
    9) ครูผู้สอนมีควำมตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
บนพื้นฐำนของข้อมูลสำรสนเทศ (O-NET) 
    10)  ครูผู้สอนสำมำรถพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำที่สร้ำงสรรค์
ที่ตรงกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของนักเรียน โดยมีผลงำนนวัตกรรมกำรศึกษำด้ำนกำรบริหำร  
กำรจัดกำรเรียนรู ้
                    4.2.2.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
    1) ผู้เรียนร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพของครู ผ่ำนเทคนิควิธีกำรสอน  
สื่อ นวัตกรรม กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และมีกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย     
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    2) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่กล้ำคิด กล้ำแสดงออก และมีมุมมองที่เปลี่ยนไป  
กล้ำที่จะเข้ำสังคม อยู่ร่วมกับสังคมที่แตกต่ำงๆ ได้  
    3) ผู้เรียนส่วนใหญ่สำมำรถผลิต น ำเสนอชิ้นงำนได้อย่ำงมีควำมสุข และถูกปลูกฝัง 
ทักษะต่ำง ๆ ไปในตัว 
    4) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำนวัตกรรม 
    5) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลกำรทดสอบ O-NET ทั้งในภำพรวมและรำยบุคคลสูงขึ้น  
    6) ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้และมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
    7) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมนวัตกรรมของจังหวัด 
ตารางที่ 3 ผลงำนวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร                

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  

ที ่ ชื่อนวัตกรรม 
หน่วยงาน

(ศึกษาธิการภาค) 
1 รูปแบบกำรพัฒนำกำรบริหำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูโรงเรียนค่ำยบำงระจัน  

วิทยำคม “ZIPTA Model” 
1 

2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยนวัตกรรม“CHANHUN 4STEPs”  
ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 (Corona Virus  
Disease 2019) ของโรงเรียนจันทร์หุ่นบ ำเพ็ญ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

2 

3 กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรงำน” เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ด้วยกำรเปลี่ยนแปลงเชิงระบบผ่ำนรปูแบบ I SMART 5G วิถีใหม่ Model  
โรงเรียนวัดลำดกระจับ 

3 

4 กำรพัฒนำกำรบริหำรวิชำกำรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้  
กลุ่มสำระภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ  
โดยใช้ KOH MOOK MODEL 

5 

5 กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกำรศึกษำ RAYASATUN เพื่อส่งเสริมคุณภำพ
ผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ของโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 42 จังหวัดสตูล 

6 

6 รูปแบบกำรบริหำรเพ่ือพัฒนำฐำนผู้เรียนสู่ทกัษะกำรเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ON–TAC MODEL 

8 

7 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) บนพื้นฐำนวิถีชีวิตใหม่ด้วย 
HAPPINESS MODEL 

9 

8 PRAW Model 10 
9 แนวทำงพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) 
11 

10 กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจดักำรเรียนรู้แบบ Active Learning (KPS+E INSU) 12 
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ที ่ ชื่อนวัตกรรม 
หน่วยงาน

(ศึกษาธิการภาค) 
11 กำรบริหำรโรงเรียนโดยใชก้ำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมบรูณำกำรร่วมกับกระบวนกำร

ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) โรงเรียนอนุบำลชุมชนหนองบัวแดง  
13 

12 ALN Model รูปแบบกำรบริหำรกำรพัฒนำคุณภำพงำนวิชำกำรอย่ำงยั่งยืน          14 
13 กำรพัฒนำโปรแกรมกำรบริหำรแผนงำนและงบประมำณ โดยใช้แนวคิดกำร

วัดผลเชิงดุลยภำพโรงเรียนปรินส์รอยแยลสว์ิทยำลัย 
15 

14 รำยงำนผลกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบ 3 
STARS ของโรงเรียนบ้ำนดู่ ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 

16 

15 กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนจำกกำรใช้โครงงำนเป็นฐำน  
ด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรบูรณำกำรนวัตกรรม 
กำรสอนเพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

17 

16 กำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน โดยใช้ GRACE Model ส ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ โรงเรียนวังแขมวิทยำคม 

18 

 
   จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผลงำนวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค มีจ ำนวน 16 ผลงำน  
  
ตารางที่ 4 ผลงำนวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 

 ที ่ ชื่อนวัตกรรม 
หน่วยงาน

(ศึกษาธิการภาค) 
1 “กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ THAI-IT 

Model เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรคิดวิเครำะห์และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ
คณิตศำสตร์ของนักเรียนโรงเรียนวัดท่ำอิฐ” 

1 

2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบอะคิตะกับนวัตกรรมภควันตภำพในวิถีชีวิตใหม่ 2 
3 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เพ่ือส่งเสริมทักษะกำรคิด

อย่ำงมีวิจำรณญำณและจิตวทิยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
3 

4 กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ RBL : 4-5-15  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน วิชำวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ภำยใต้
โครงกำร IFTE นวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือกำรศึกษำ 

5 

5 รู้คุณค่ำภำษำไทย พิชิตชัย O-NET ด้วยเทคนิค SIRI MODEL 6 

6 กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษด้วยชุดกิจกรรม Coding 
ร่วมกับกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน Google site ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
โรงเรียนบ้ำนเขำบำยศร ี

8 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ที ่ ชื่อนวัตกรรม 
หน่วยงาน

(ศึกษาธิการภาค) 
7 กำรพัฒนำชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี เรื่อง รู้ รักษ์ เรียนดนตรี 

ตำมแนวคิดดำลโครซกับ Google Classroom 
9 

8 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom และ
สื่อสำรกำรสอนแบบ Self-Study รำยวิชำกำค ำนวณ เรื่องแนวคิดเชิงค ำนวณ
กับกำรแก้ปัญหำส ำหรับนักเรียนช้ันมะยมศึกษำปีที่ 2 

10 

9 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์เชิงรุกตำมทฤษฎีกำรสรำ้งองค์ควำมรู้ 
ด้วยตนเองร่วมกับแนวคิดหอ้งเรียนกลับด้ำน เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัต ิ
กำรประกอบอำหำรภำคอีสำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

11 

10 Practice English You Can กำรท่องค ำศัพท์ภำษำอังกฤษประกอบท่ำทำง 
ด้วยเทคนิคกำรสอนแบบ TRP ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 2  
โรงเรียนมหำไถ่ศึกษำบ้ำนน้อยสำมเหลี่ยม 

12 

11 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ  
(Co-Operative Learning) และ PLC โรงเรียนสำมหมอวิทยำ 

13 

12 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ PLAKAO Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนวิชำฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่องกำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย 
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

14 

13 กำรพัฒนำหลักสูตรพลเมืองวิถีเขียว เพ่ือรองรับสมรรถนะพลเมืองตื่นรู้ 
(ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCY) 

15 

14 CAT KSY MODEL ยกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิตวิทยำศำสตร์ ด้วยสะเต็มศึกษำ 16 
15 นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมโครงกำร Innovation For Thai 

Education (IFTE) โรงเรียนบ้ำนหนองเฒ่ำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสโุขทัยเขต 1 

17 

16 Thai by KWL- Plus Learning Techniques 18 
   
   จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ ผลงำนวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่มีผลกำรปฏิบตัิที่ดี (Best Practice) 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค มีจ ำนวน 16 ผลงำน     
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ตารางที่ 5 ผลงำนวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผล (ผู้บริหำรสถำนศึกษำ) ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม 
หน่วยงาน

(ศึกษาธิการภาค) 
1 นวัตกรรม “กำรนิเทศภำยในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐำนเพื่อขับเคลื่อนกำรจัดกำร

เรียนรู้ภำยใต้   สถำนกำรณ์ COVID-19 ด้วยรูปแบบ PP Model” 
1 

2 รูปแบบกำรนิเทศเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน เทศบำล 1 
วัดพระงำม (สำมัคคีพิทยำ) โดยใช้ COLA+๒E MODEL 

2 

3 รูปแบบกำรนิเทศ 5A Model เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน Online  
ของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนสระยำยโสมวิทยำ  
ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 

3 

4 กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล แบบรวมพลังกำรมีส่วนร่วม  
โดยใช้นวัตกรรมสถำนศึกษำ 5Gs : ดี ได้ เปน็ พอ สำนต่อพระบรมรำโชบำย 

5 

5 รำยงำนกำรนิเทศกำรสอนโดยใช้ UADE Model โรงเรียนทุ่งหว้ำวรวิทย์ จังหวัดสตูล 6 
6 กำรด ำเนินงำนนวัตกรรมด้ำนกำรนิเทศติดตำมและประเมนิผล MIND MODEL 8 
7 กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลโดยใช้ KIREE Model 9 
8 กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศโดยใช้  “NB2 Model” 10 
9 กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ โดยใช้ 3D-SMILE MODEL 11 
10 กำรพัฒนำแนวทำงกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลโดยใช้วงจรคุณภำพ  

AF Mode เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนนำผือโคกกอก                                                        
14 

11 กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศภำยใน ภำยใต้กำรขับเคลื่อนนวัตกรรม  
OTOP One Teacher One Project 

15 

12 รูปแบบและแนวทำงกำรนิเทศภำยใน TAKOE S MODEL & PIDRER 16 
13 กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศในเพ่ือขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในโรงเรียน

บ้ำนมอเจริญ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต 2 
18 

 
   จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ผลงำนวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล (ผู้บริหำรสถำนศึกษำ) ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค มีจ ำนวน 13 ผลงำน 
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ตารางที่ 6 ผลงำนวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผล (ศึกษำนิเทศก์) ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม 
หน่วยงาน

(ศึกษาธิการภาค) 
1 กระบวนกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนบทเรียน (Lesson Study) เสริมสร้ำง

ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกส ำหรับครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยระดับประถมศึกษำ 

2 

2 กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำด้วยกระบวนกำรนิเทศ 
แบบ APCER สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสงขลำ 

5 

3 กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำด้วย “SPARE-Model” 11 
4 กำรพัฒนำรูปแบบกำรนเิทศภำยในโดยใช้ THUNG Model ในกำรจัดกำรเรยีนรู้เชิงรุก 

(Active Learning)  
12 

5 “กำรประเมินผลโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ภำษำไทยควำมสำมำรถด้ำนกำรสอนอ่ำนจับใจควำมส ำหรับครูผู้สอนภำษำไทย 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ด้วยเทคนิคกำรนิเทศแบบดำวเจ็ดดวง โรงเรียนในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 
ปีกำรศึกษำ 2563” 

13 

6 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยโดยใช้กระบวนกำรนิเทศแบบร่วมคิดพำท ำ 
ด้วยรูปแบบ 7TQ&S Supervision Approach (7steps To Quality of Education  
& Smart Area Supervision Approach) 

16 

7 รูปแบบกำรนิเทศ IQABIS_3A4C เพื่อเสริมสร้ำงกรอบคิดวัฒนธรรมนวัตกรรม
กำรบริหำรจัดกำร และกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

17 

 
   จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ ผลงำนวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (ศึกษำนิเทศก์) ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค มีจ ำนวน 7 ผลงำน 
 

4.3 ผลการด าเนินงานการวิเคราะห์/วิจัย และการเผยแพร่นวัตกรรม  
  4.3.1 การวิเคราะห์ลักษณะประเภทนวัตกรรม 
   วิเครำะห์จัดกลุ่มนวัตกรรม เป็น 3 ประเภท ตำมเป้ำหมำยของนวัตกรรม ดังนี ้
   4.3.1.1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) หมำยถึง กำรคิดค้นพัฒนำรูปแบบ (Model) 
กำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หรือกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
   4.3.1.2 นวัตกรรมกระบวนกำร (Process Innovation) หมำยถึง กำรคิดค้นวิธีกระบวนกำร 
ด ำเนินงำนพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หรือกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
   4.3.1.3 นวัตกรรมกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) หมำยถึง กำรคิดค้นพัฒนำทั้งรูปแบบและกระบวนกำร เพื่อปรับปรุงกำรบริหำร กำรจัดกำรเรียน
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กำรสอน หรือกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19)  
ตารางที่ 7 แสดงกำรวิเครำะห์ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภำยใต้โครงกำร 

Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค จ ำแนกตำมลักษณะประเภทนวัตกรรม 

ที ่ ประเภทนวัตกรรม จ านวน ร้อยละ 
1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 24 46.15 
2 นวัตกรรมกระบวนกำร (Process Innovation) 21 40.38 
3 นวัตกรรมแก้ปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19) 
7 13.46 

รวม 52 100.00 
 
  จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำ ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
ภำยใต้โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค จ ำแนกตำมประเภทนวัตกรรม พบว่ำ นวัตกรรมที่มีกำรผลิตมำกที่สุด  
คือ ประเภทนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ จ ำนวน 24 ผลงำน รองลงมำได้แก่ นวัตกรรมกระบวนกำร จ ำนวน 21 ผลงำน 
และนวัตกรรมแก้ปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จ ำนวน 7 ผลงำน 
แสดงดังแผนภูมิที่ 2 

 
แผนภูมิที่ 2 ผลงำนวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  

ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคจ ำแนกตำมประเภทนวัตกรรม 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
(Product 

Innovation)
46%นวัตกรรมกระบวนการ 

(Process Innovation)

40%

นวัตกรรมแก้ปัญหา
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)…

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (BEST PRACTICE)
จ าแนกตามประเภทนวัตกรรม
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  4.3.2 รายชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภำยใต้โครงกำร 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 จ ำแนกตำมประเภทนวัตกรรม 
ตารางที่ 8 ประเภทนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม 
หน่วยงาน

(ศึกษาธิการภาค) 
1 รูปแบบกำรพัฒนำกำรบริหำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูโรงเรียนค่ำยบำงระจัน  

วิทยำคม ZIPTA Model” 
1 

2 กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกำรศึกษำ RAYASATUN เพื่อส่งเสริมคุณภำพ
ผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
รำชประชำนุเครำะห์ 42 จังหวัดสตูล 

6 

3 PRAW Model 10 
4 ALN Model รูปแบบกำรบริหำรกำรพัฒนำคุณภำพงำนวิชำกำรอย่ำงยั่งยืน          14 
5 รำยงำนผลกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบ 3 STARS 

ของโรงเรียนบ้ำนดู่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำพะเยำ เขต 2 
16 

6 กำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน โดยใช้ GRACE Model ส ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ โรงเรียนวังแขมวิทยำคม 

18 

7 “กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ THAI-IT 
Model เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรคิดวิเครำะห์และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ
คณิตศำสตร์ของนักเรียนโรงเรียนวัดท่ำอิฐ” 

1 

8 รู้คุณค่ำภำษำไทย พิชิตชัย O-NET ด้วยเทคนิค SIRI MODEL 6 
9 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ PLAKAO Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทำงกำรเรียนวิชำฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่องกำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย 
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ 2563 

14 

10 CAT KSY MODEL ยกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิตวิทยำศำสตร์ ด้วยสะเต็มศึกษำ 16 
11 Thai by KWL- Plus Learning Techniques 18 
12 นวัตกรรม “กำรนิเทศภำยในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐำนเพื่อขับเคลื่อนกำรจัดกำร

เรียนรู้ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19 ด้วยรูปแบบ PP Model” 
1 

13 รูปแบบกำรนิเทศเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน เทศบำล 1 
วัดพระงำม (สำมัคคีพิทยำ) โดยใช้ COLA+2E MODEL 

2 

14 รำยงำนกำรนิเทศกำรสอนโดยใช้ UADE Model โรงเรียนทุ่งหว้ำวรวิทย์ จังหวัดสตูล 6 
15 กำรด ำเนินงำนนวัตกรรมด้ำนกำรนิเทศติดตำมและประเมนิผล MIND MODEL 8 
16 กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลโดยใช้ KIREE Model 9 
17 กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศโดยใช้  “NB2 Model” 10 
18 กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ โดยใช้ 3D-SMILE MODEL 11 
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ที ่ ชื่อนวัตกรรม 
หน่วยงาน

(ศึกษาธิการภาค) 
19 กำรพัฒนำแนวทำงกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลโดยใช้วงจรคุณภำพ AF Mode 

เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนนำผือโคกกอก                                                        
14 

20 รูปแบบและแนวทำงกำรนิเทศภำยใน TAKOE S MODEL & PIDRER 16 
21 กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำด้วย “SPARE-Model” 11 
22 กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศภำยในโดยใช้ THUNG Model ในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning)  
12 

23 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยโดยใช้กระบวนกำรนิเทศแบบร่วมคิด     
พำท ำด้วยรูปแบบ 7TQ&S Supervision Approach  (7 steps To Quality 
of Education & Smart Area Supervision Approach) 

16 

24 รูปแบบกำรนิเทศ IQABIS_3A4C เพื่อเสริมสร้ำงกรอบคิดวัฒนธรรมนวัตกรรม
กำรบริหำรจัดกำร และกำรจดักำรเรียนรู้เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

17 

 
ตารางที่ 9 ประเภทนวัตกรรมกระบวนกำร 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม 
หน่วยงาน

(ศึกษาธิการภาค) 
1 รูปแบบกำรบริหำรเพ่ือพัฒนำฐำนผู้เรียนสู่ทกัษะกำรเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  

ในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ON – TAC MODEL 
8 

2 แนวทำงพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธำตุนำรำยณ์เจงเวง) 

11 

3 กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจดักำรเรียนรู้แบบ Active Learning (KPS+E INSU) 12 
4 กำรบรหิำรโรงเรียนโดยใช้กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมบรูณำกำรร่วมกบักระบวนกำร

ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) โรงเรียนอนุบำลชุมชนหนองบัวแดง  
13 

5 กำรพัฒนำโปรแกรมกำรบริหำรแผนงำนและงบประมำณ โดยใช้แนวคิดกำรวัดผล      
เชิงดุลยภำพโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย 

15 

6 กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนจำกกำรใช้โครงงำนเป็นฐำน ด้วยหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรบูรณำกำรนวัตกรรมกำรสอน 
เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

17 

7 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรูรู้ปแบบอะคิตะกับนวัตกรรมภควันตภำพในวถิีชีวิตใหม่ 2 
8 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เพ่ือส่งเสริมทักษะกำรคิด

อย่ำงมีวิจำรณญำณและจิตวทิยำศำสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
3 

9 กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ RBL : 4-5-15  เพื่อยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 
ภำยใต้โครงกำร IFTE นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อกำรศึกษำ 

5 
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ที ่ ชื่อนวัตกรรม 
หน่วยงาน

(ศึกษาธิการภาค) 
10 กำรพัฒนำชุดกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติดนตรี เรื่อง รู้ รักษ์ เรียนดนตรี 

 ตำมแนวคิดดำลโครซกับ Google Classroom 
9 

11 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์เชิงรุกตำมทฤษฎีกำรสรำ้งองค์ควำมรู้ 
ด้วยตนเองร่วมกับแนวคิดหอ้งเรียนกลับด้ำน เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติกำร
ประกอบอำหำรภำคอีสำน กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพ  
ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 

11 

12 Practice English You Can กำรท่องค ำศัพท์ภำษำอังกฤษประกอบท่ำทำง 
ด้วยเทคนิคกำรสอนแบบ TRP ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 2 โรงเรยีน
มหำไถ่ศึกษำบ้ำนน้อยสำมเหลี่ยม 

12 

13 กำรพัฒนำหลักสูตรพลเมืองวิถีเขียว เพ่ือรองรับสมรรถนะพลเมืองตื่นรู้ 
 (ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCY) 

15 

14 นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมโครงกำร Innovation For Thai 
Education (IFTE) โรงเรียนบ้ำนหนองเฒ่ำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 

17 

15 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Co-Operative Learning) และ PLC โรงเรียนสำมหมอวทิยำ 

13 

16 กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล แบบรวมพลังกำรมีส่วนร่วม โดยใช้
นวัตกรรมสถำนศึกษำ 5Gs : ดี ได้ เป็น พอ สำนต่อพระบรมรำโชบำย 

5 

17 กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศภำยใน ภำยใต้กำรขับเคลื่อนนวัตกรรม OTOP 
One Teacher One Project 

15 

18 กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศใน เพื่อขับเคล่ือนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในโรงเรียน 
บ้ำนมอเจรญิ สังกัดส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำก ำแพงเพชร เขต 2 

18 

19 กระบวนกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนบทเรียน (Lesson Study) เสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกส ำหรับครูผู้สอนกลุม่สำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยระดับประถมศึกษำ 

2 

20 กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำด้วยกระบวนกำรนิเทศ
แบบ APCER สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสงขลำ 

5 

21 “กำรประเมินผลโครงกำรส่งเสริมและพฒันำคณุภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยควำมสำมำรถด้ำนกำรสอนอ่ำนจับใจควำมส ำหรบัครผูู้สอนภำษำไทย  
ชั้นประถมศกึษำปีที่ ๖ ด้วยเทคนิคกำรนิเทศแบบดำวเจ็ดดวง โรงเรียนในสังกดั 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 เขต 2 และเขต 3   
ปีกำรศึกษำ 2563” 

13 
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ตารางที่ 10 ประเภทนวัตกรรมแก้ปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  (COVID-19)   
ที ่ ชื่อนวัตกรรม หน่วยงาน(ศธภ.) 
1 กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนด้วยนวัตกรรม “CHANHUN 4STEPs” ในสถำนกำรณ ์

กำรแพรร่ะบำดของโรค COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)  
ของโรงเรียนจนัทร์หุ่นบ ำเพญ็ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

2 

2 กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรงำน” เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วยกำรเปลี่ยนแปลง 
เชิงระบบผ่ำนรูปแบบ I SMART ๕G วิถีใหม่ Model โรงเรียนวัดลำดกระจับ 

3 

3 กำรพัฒนำกำรบริหำรวิชำกำรเพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้  
กลุ่มสำระภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ 
โดยใช้ KOH MOOK MODEL 

5 

4 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) บนพื้นฐำนวิถีชีวิตใหม่ด้วย 
HAPPINESS MODEL 

9 

5 กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษด้วยชุดกิจกรรม Coding 
ร่วมกับกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน Google site ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
โรงเรียนบ้ำนเขำบำยศร ี

8 

6 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom และ
สื่อสำรกำรสอนแบบ Self-Study รำยวิชำกำค ำนวณ เรื่องแนวคิดเชิงค ำนวณ
กับกำรแก้ปัญหำส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 

10 

7 รูปแบบกำรนิเทศ 5๕A Model เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน Online 
ของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนสระยำยโสมวิทยำ  
ในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 

3 

 
ตารางที่ 11 สรุปจ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภำยใต้โครงกำร  

Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 

ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 

จ านวนผลงานวิจัยด้านการบริหารจดัการที่มีผลการปฏบิัติที่ดี (Best Practice) 

ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผล 
(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

ด้านการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล  
(ศึกษานิเทศก์) 

1 23 49 11  - 
2 18 15 8 4 
3 24 35 11 2 
4 8 35 6  - 
5 14 25 10 1 
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ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 

จ านวนผลงานวิจัยด้านการบริหารจดัการที่มีผลการปฏบิัติที่ดี (Best Practice) 

ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผล 
(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

ด้านการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล  
(ศึกษานิเทศก์) 

6 4 5 4 - 
7 14 14 7 - 
8 8 10 7 - 
9 21 54 10 - 
10 19 45 7 - 
11 48 141 9 11 
12 34 72 12 12 
13 4 4 3 1 
14 4 10 3 -  
15 28 35 11 1 
16 12 26 2 - 
17 16 61 24 2 
18 12 40 4 - 
รวม 311 676 149 34 

 
   จำกตำรำงที่ 11 พบว่ำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมีกำรส่งเสริม 
สนับสนุนให้โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีกำรด ำเนินงำนสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ นอกจำกนี้ได้มีกำรสนับสนุน  
ให้ศึกษำนิเทศก์ที่มีหน้ำที่นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรได้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย  
และสร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลด้วย โดยมีจ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรม  
ที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภำยใต้โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ 
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น  1,170 ผลงำน แบ่งเป็นประเภท ดังนี้ 
   ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร จ ำนวน 311 ผลงำน 
   ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 676 ผลงำน 
   ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (ผู้บริหำรสถำนศึกษำ) จ ำนวน 149 ผลงำน 
   ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (ศึกษำนิเทศก์) จ ำนวน 34 ผลงำน 
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4.4 ผลการด าเนินงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  จำกกำรศึกษำผลกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร Innovation For Education (IFTE) 
นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 พบว่ำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  
และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ได้ใช้หลักกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมคือ หลักกำรสร้ำงเครือข่ำย  
และกำรมีส่วนร่วม (Network Building and Participatory) ในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร และกระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล และด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด และสถำนศึกษำมีกำรสร้ำงระบบกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำร่วมกับภำคี
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบร่วมกัน โดยใช้กลยุทธ์ของกำรสร้ำงเครือข่ำย  
ควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ประกอบด้วย 1) กำรประสำน 
และกำรแสวงหำผู้ร่วมพัฒนำนวัตกรรมเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 2) กำรสร้ำง
พันธสัญญำหรือกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนในพื้นที่และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้อง 
และมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขตมัธยมศึกษำในพื้นที่  
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. ,อปท,เทศบำล) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติที่มีสถำนศึกษำในแต่ละจังหวัดในทุกภำคกำรศึกษำ  
และคณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับจังหวัด เป็นต้น นอกจำกนี้พบว่ำ มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำน องค์กร และบุคลำกรจำกสถำบันอุดมศึกษำในพื้นที่ทั้งที่ เป็นหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน   
ได้แก่ มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฎ วิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชำญ คณำจำรย์และนักวิชำกำร เป็นต้น 
3) กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย 4) กำรติดตำมผลกำรพัฒนำเครือข่ำย และ 5) กำรสร้ำงควำมต่อเนื่องของเครือข่ำย 
  ในกำรด ำเนินงำนกำรสร้ำงเครือข่ำยดังกล่ำว พบว่ำ มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบร่วมกันระหว่ำง
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและสถำนศึกษำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย มีกำรปรับวิธีกำรสร้ำงเครือข่ำยให้สอดคล้อง
กับสภำพปัญหำและสถำนกำรณ์ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
โดยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเครือข่ำย มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย กำรประเมินควำมพร้อม 
ของเครือข่ำย ดังนี้ 1) กำรประเมินวิเครำะห์ผลกำรท ำงำนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกซ์ โปรแกรม Zoom Meeting  
2) กำรประชุมแบบ On Site  3) กำรประชุมแบบ On Line  4) กำรประชุมทำงไกลด้วยโปรแกรม Microsoft 
Teams และ 5) เว็บไซต์ เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรบริหำรจัดกำร  
           ระดับของกำรสร้ำงเครือข่ำย มีทั้งระดับองค์กำร เช่น ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รวมถึงหน่วยงำนที่เป็นผู้ก ำหนดแนวทำง 
กำรด ำเนินงำน เช่น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในแต่ละภำคกำรศึกษำ เป็นต้น ระดับสถำ บันที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยได้สร้ำงวัฒนธรรมกำรปฏิบัติงำนแบบใหม่ของกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม โดยกำรปรับเปลี่ยน
วิธีกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในโครงกำร เช่น กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรงำนจัดกำรศึกษำ  
กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล และกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรปรับกระบวนของบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยให้สำมำรถปฏิบัติงำนกำรสร้ำงเครือข่ำย  
ให้เกิดกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ โดยผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) มีกำรออกแบบ
วิธีกำรปฏิบัติงำนให้เป็นที่รับรู้และเข้ำใจ จนกลำยเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีควำมยั่งยืน และในระดับบุคลำกร 
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ได้สร้ำงบุคลำกรและฝึกทักษะกำรปฏิบัติงำนกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำ
นวัตกรรมด้ำนกำรนิเทศ และกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้ปฏิบัติเกิดควำมเชี่ยวชำญ  
ตำมบทบำทและหน้ำที่ในกำรพัฒนำนวัตกรรมแต่ละด้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  จำกกำรประเมินกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ พบว่ำ กำรมีส่วนร่วม  
ในระดับให้ข้อมูลข่ำวสำร ได้ใช้ช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เอกสำรตีพิมพ์ของสถำนศึกษำ กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ผ่ำนสื่อต่ำงๆ จดหมำยข่ำว เว็บไซต์ของสถำนศึกษำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เพื่อถอดบทเรียนที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบและวิธีกำรพัฒนำนวัตกรรมในแต่ละด้ำน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ  
และผู้เชี่ยวชำญร่วมแสดงควำมคิดเห็น  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อกำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกัน
ระหว่ำงผู้รับผิดชอบโครงกำรและผู้ปฏิบัติ มีกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง และเครือข่ำยกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ปัญหำและอุปสรรคที่พบ   
  1) สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้กำรขับเคลื่อน 
กำรด ำเนินงำนของโครงกำรเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ ไม่สำมำรถลงพื้นที่เพื่อด ำเนินงำนตำมปฏิทินงำนได้ในบำงกิจกรรม 
  2) ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับกำรอนุมัติได้ตำมที่ก ำหนด เนื่องจำกสถำนศึกษำที่เข้ำร่วม
โครงกำรสังกัดหน่วยงำนอื่นๆ ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำและไม่คล่องตัวในกำรอนุมัติเพื่อใช้เงินในกำรด ำเนินงำน  
ได้ทันตำมก ำหนดเวลำ 
  3) กำรท ำงำนแบบบูรณำกำรต่ำงหน่วยงำนยังมีปัญหำ เนื่องจำกสถำนศึกษำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย  
มีหน่วยงำนต้นสังกัดที่ดูแล มีโครงกำรพัฒนำโรงเรียนที่หลำกหลำย ตลอดจนยังมีควำมคลำดเคลื่อนเรื่อง
นโยบำยกำรปฏิบัติงำนตำมกรอบโครงสร้ำงของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
  ข้อเสนอแนะ 
  1) ประสำนควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยให้ได้หลำยช่องทำง เช่น กำรประชุมผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting กำรประชุมแบบ On Site กำรประชุมแบบ On Line กำรประชุมทำงไกล 
ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams และน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ 
  2) แต่งตั้งคณะท ำงำนจำกทุกหน่วยงำน ชี้แจงบทบำทหน้ำที่ของคณะท ำงำนให้ชัดเจน และมีกำรติดตำม 
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
  3) ควรมีกำรปรับแนวทำงกำรด ำเนินงำนในปีต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีใหม่  (New Normal)  
มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรติดตำม และประเมินผลมำกขึ้น 
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บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ  
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักบูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ด ำเนินกำรรวบรวม ศึกษำวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลกำรด ำเนินงำนได้  4  ด้ำน ดังนี ้
  ด้ำนที่ 1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศนวัตกรรมและกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 
ระดับจังหวัด   
  ด้ำนที่ 2 สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร  
กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล     
  ด้ำนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร  
กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล      
  ด้ำนที่ 4 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
 

5.1 สรุป 
  5.1.1 สรุปผลการด าเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา
ระดับจังหวัด   
    กำรด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรม และงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ 
โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ในระดับภำค  
จ ำนวน 18 ภำค และศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศโครงกำรระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด จ ำนวน 77 แห่ง   
เพื่อรวมรวมข้อมูลสำรสนเทศกำรด ำเนินงำนโครงกำรในด้ำนต่ำง  ๆ เช่น ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร กำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำร กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
นวัตกรรมและงำนวิจัยทำงกำรศึกษำและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีกำรด ำเนินกำรในระดับภำค จ ำนวน 16 ภำค  
กำรด ำเนินงำนในระดับจังหวัดจ ำนวน 68 จังหวัด 
  5.1.2 สรุปผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล   
    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้
โรงเรียนที่ เข้ำร่วมโครงกำรมีกำรด ำเนินงำนสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ นอกจำกนี้ได้มีกำรสนับสนุนให้
ศึกษำนิเทศก์ที่มีหน้ำที่นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรได้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย  
และสร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลด้วย โดยมีจ ำนวนผลงำนวิจัยและนวัตกรรม  
ที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภำยใต้โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ 
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
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    ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร จ ำนวน 16 ผลงำน 
    ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 16 ผลงำน 
    ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (ผู้บริหำรสถำนศึกษำ) จ ำนวน  13 ผลงำน 
    ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (ศึกษำนิเทศก์) จ ำนวน 7 ผลงำน  
    5.1.3 สรุปผลการด าเนินงานด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรม 
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล      
    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้
โรงเรียนที่ เข้ำร่วมโครงกำรมีกำรด ำเนินงำนสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ มีจ ำนวนผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภำยใต้โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 1,170 ผลงำน แบ่งเป็น
ประเภท ดังนี้  
    ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร จ ำนวน 311 ผลงำน 
    ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 676 ผลงำน 
    ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (ผู้บริหำรสถำนศึกษำ) จ ำนวน 149 ผลงำน 
    ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (ศึกษำนิเทศก์) จ ำนวน 34 ผลงำน  
  5.1.4 สรุปผลการด าเนินงานด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    ผลกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร Innovation For Education (IFTE) 
นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 พบว่ำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ได้ใช้หลักกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมคือ หลักกำรสร้ำงเครือข่ำย  
และกำรมีส่วนร่วม (Network Building and Participatory) ในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร และกระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำนกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล มีกำรปรับวิธีกำรสร้ำง
เครือข่ำยให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) โดยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเครือข่ำย มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย  
กำรประเมินควำมพร้อมของเครือข่ำย ดังนี้ 1) กำรประเมินวิเครำะห์ผลกำรท ำงำนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรม Zoom Meeting  2) กำรประชุมแบบ On Site  3) กำรประชุมแบบ On Line 4) กำรประชุม
ทำงไกลด้วยโปรแกรม Microsoft Teams และ 5) เว็บไซต์ เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรบริหำร
จัดกำร และมีระดับกำรสร้ำงเครือข่ำย 2  ระดับ คือ 1) ระดับองค์กำร เช่น ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รวมถึงหน่วยงำน  
ที่เป็นผู้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน เช่น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในแต่ละภำคกำรศึกษำ เป็นต้น   
2) ระดับสถำบันที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยได้สร้ำงวัฒนธรรมกำรปฏิบัติงำนแบบใหม่ของกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม 
โดยกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในโครงกำร  
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5.2 อภิปรายผล 
  ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภำยใต้โครงกำร Innovation For 
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผล ระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค มีจ ำนวนรวมทั้งหมด 52 ผลงำน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 
พบว่ำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร มีจ ำนวน 16 ผลงำน คิดเป็นร้อยละ 30.77 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 16 ผลงำน  
คิดเป็นร้อยละ 30.77 ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (ผู้บริหำรสถำนศึกษำ) จ ำนวน 16 ผลงำน   
คิดเป็นร้อยละ 30.77 และด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (ศึกษำนิเทศก์) จ ำนวน 16 ผลงำน  
คิดเป็นร้อยละ 30.77 รำยละเอียดประเภทผลงำนเห็นได้ว่ำมีกำรพัฒนำนวัตกรรมหลำกหลำยด้ำน  
ตำมประเภทของกำรปฏิบัติงำนและกำรจ ำแนกประเภทของนวัตกรรมสอดคล้องกับองค์ควำมรู้ของ 
Gopalakrishnan & Damanpour, 1997 ;Smith, 2006 ; Bessant & Tidd, 2007 แ ล ะ  Schilling, 2008  
ซึ่งมีกำรพัฒนำนวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical Innovation) ตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ และปรับใช้แอพพลิเคชัน 
ที่หลำกหลำยในนกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์นี้ ซึ่งปรำกฏเป็น
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ที่มีกำรคิดค้นพัฒนำรูปแบบ (Model) กำรบริหำรกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน หรือกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล นวัตกรรมกระบวนกำร (Process Innovation) เป็นกำรคิดค้น
วิธีกำรกระบวนกำร ด ำเนินงำน พัฒนำกำรบริหำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หรือกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล และนวัตกรรมกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
หมำยถึง กำรคิดค้นพัฒนำทั้งรูปแบบและกระบวนกำร เพื่อปรับปรุงกำรบริหำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
หรือกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
  ผลกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร Innovation For Education (IFTE) นวัตกรรม
กำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 พบว่ำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ได้ใช้หลักกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม คือ หลักกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมี
ส่วนร่วม (Network Building and Participatory) ในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร และกระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล มีกำรปรับวิธีกำรสร้ำงเครือข่ำยให้สอดคล้อง
กับสภำพปัญหำและสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
โดยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย อำจเนื่องมำจำกส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในระดับภูมิภำค ท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษำธิกำรในกำรประสำน 
เชื่อมโยงและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ท ำให้เกิดควำมร่วมมือ  
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยยึดคุณภำพของสถำนศึกษำเป็นฐำน และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  
สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรเครือข่ำยสถำนศึกษำ ได้แก่ แนวคิดกำรผนึกก ำลัง ( synergy) คือ
แนวคิดในกำรสร้ำงกระบวนกำรบริหำรกำรท ำงำนในลักษณะกำรร่วมกันท ำงำนที่มำกกว่ำหนึ่งบวกหนึ่งเท่ำกับสอง 
แต่ต้องเป็นหนึ่งบวกหนึ่งมำกกว่ำสอง กำรรวมพลังกันท ำงำนเพื่อน ำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณค่ำหรือมีควำมเข้มแข็ง
มำกกว่ำที่ต่ำงคนต่ำงท ำหรือแต่ละองค์กรท ำงำนโดยโดดเดี่ยว หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม (participative 
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management) คือ กระบวนกำรบริหำรที่ให้คนในองค์กรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ตัดสินใจ ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ 
ที่เกิดจำกกำรบริหำรงำนร่วมกัน (จำรุพงศ์ พลเดช , 2546) และทฤษฎีกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองหรือบันได 
แห่งกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองของอำร์นสไตน์ (Arnstein, 1969 อ้ำงถึงใน ปำริชำติสถำปิตำนนท์ และคณะ, 2549) 
และเมื่อน ำแนวคิดของไวท์ (White, 1994) มำพิจำรณำกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ใน 2 ลักษณะ คือ กำรมีส่วนร่วม
อย่ำงแท้จริง (genuine participation) และกำรมีส่วนร่วมแบบ 109 เทียม (pseudo participation) จึงท ำให้
กำรมีส่วนร่วมที่แท้จริงตำมทฤษฎีกำรมีส่วนร่วมของพลเมือง หรือบันไดแห่งกำรมีส่วนร่วมของพลเมือง  
ของอำร์นสไตน์จึงส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย สอดคล้องกับงำนวิจัยเรื่องกลยุทธ์
กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี (สุดำ มงคลสิทธิ,์ 2562) 
เป็นรูปแบบและองค์ควำมรู้ใหม่ คือ กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ ร่วมกัน และกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับภำคีเครือข่ำยโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน ซึ่งกำรสร้ำง เครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำเป็นเครื่องมือ
ในกำรบริหำรจัดกำรของสังคมยุคใหม่ที่สอดคล้องกับ สถำนกำรณ์ทุกมิติ เช่น ด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
กำรบริหำรเครือข่ำยในสถำนศึกษำ ให้ประสบควำมส ำเร็จนั้น ประกอบด้วย กำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์  
กำรออกแบบเครือข่ำยให้ สอดคล้องกับเป้ำหมำย กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของบุคลำกร และกำรวัดผล 
และประเมินผล และยังสอดคล้องกับวิเชียร ทรงศรี (2558) ได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำ เรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบ
กำรบริหำรเครือข่ำยโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ กำรวิจัย พบว่ำ (1) กำรสังเครำะห์
รูปแบบกำรบริหำรเครือข่ำย โรงเรียน ได้ร่ำงรูปแบบกำรบริหำรเครือข่ำยโรงเรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส ำคัญ 
ได้แก่ โครงสร้ำงองค์กรเครือข่ำยโรงเรียน กระบวนกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำย บรรยำกำศกำรบริหำร 
เครือข่ำยโรงเรียน ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรเครือข่ำยโรงเรียนกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกเครือข่ำย กำรพัฒนำ
สมำชิกเครือข่ำย กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรเครือข่ำยและกำรติดต่อสื่อสำรมีควำมเป็นไปได้  
และมีประโยชน์อยู่ในระดับมำกที่สุด 
  ผลกำรวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ บุญเพิ่ม สอนภักดี (2559) ได้ท ำกำรศึกษำ ค้นคว้ำ
เกี่ยวกับรูปแบบเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด เทศบำล ผลกำรวิจัย
พบว่ำ รูปแบบเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดเทศบำลที่สร้ำงขึ้น
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 องค์คณะบุคคล เครือข่ำยควำมร่วมมือ องค์ประกอบที่ 2 
ขอบข่ำยและภำรกิจเครือข่ำยควำมร่วมมือ องค์ประกอบที่  3 แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต  
และองค์ประกอบที่ 4 กระบวนกำรบริหำรของเครือข่ำยควำมร่วมมือ โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนในสังกัด
เทศบำล มีควำมเห็นว่ำรูปแบบเครือข่ำยควำม ร่วมมือเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดเทศบำล
มีควำมเป็นไปได้อยู่ในระดับมำก และควำมมีประโยชน์อยู่ในระดับมำกที่สุด 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
  5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
    5.3.1.1 หน่วยงำนระดับนโยบำย ควรมีกำรก ำหนดเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเป็นนโยบำยเพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมกับกลุ่มบุคคล หน่วยงำน องค์กร เพิ่มมำกขึ้น เพื่อเป็นกำรยกระดับ
คุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ 
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    5.3.1.2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ควรน ำรำยละเอียดของยุทธศำสตร์กำร สร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหำในกำรบริหำรงำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
    5.3.1.3 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ควรมีกำรขยำยจ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือไปในวงกว้ำง 
เพื่อให้มีเครือข่ำยเพิ่มมำกขึ้น หรืออำจเพิ่มเติมภำระงำนที่จ ำเป็นอีกใน เครือข่ำยควำมร่วมมือ เพื่อช่วยสนับสนุน 
กำรปฏิบัติงำนให้เกิดกำรพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  
  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครั้งต่อไป  
    5.3.2.1 ควรพัฒนำและศึกษำยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ เพื่อพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภำพและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
    5.3.2.2 ควรมีกำรวิจัยต่อยอดในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ และมีกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ
เป็นกรณีศึกษำถึงปัจจัยบำงประกำรที่ถูก เสนอแนะว่ำเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
ที่จะส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เช่น ศักยภำพของหน่วยงำน องค์กรที่เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
เป็นต้น 
    5.3.2.3 ควรมีกำรปรับแนวทำงกำรด ำเนินงำนในปีต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีใหม่  (New 
Normal) มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลมำกขึ้น 
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ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง การคัดเลือกนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ในระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
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นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

คณะที่ปรึกษา   
1. นำยวีระ แข็งกสิกำร รองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ปรึกษำ 
2. นำยชำญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอ ำนวยกำร สป. ที่ปรึกษำ 
3. นำงสำวปรัชญวรรณ วนำนันท์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ สป. ที่ปรึกษำ 

 

คณะท างาน 
1. นำยสมหวัง พันธะลี ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบุรีรัมย ์
ประธำนคณะท ำงำน 

2. นำยอุดลย์ สุชิรัมย ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบุรีรัมย ์

รองประธำนคณะท ำงำน 

3. นำงปรีระดำ ปริปรุณะ รองศึกษำธิกำรจังหวัดระยอง 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดระยอง 

คณะท ำงำน 

4. นำงพันธ์ุทิพย์ โลรำช นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 

คณะท ำงำน 

5. นำงปภำวรินท์ เรืองประจวบกุล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 

คณะท ำงำน 

6. นำงรวิปรียำ แดนเสนำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น 

คณะท ำงำน 

7. นำงอำทิฐยำ วรนิตย ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น 

คณะท ำงำน 

8. นำยวิธวิทย์ ประสำนศักด์ิทว ี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดชัยภูมิ 

คณะท ำงำน 

9. นำงสำวอิศรำภรณ์ ชูมำศ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครพนม 

คณะท ำงำน 

10. นำงสำวรำตรี สงวนรัมย์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบุรีรัมย ์

คณะท ำงำน 

11. นำยสำมำรถ ผ่องศร ี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดยโสธร 

คณะท ำงำน 

12. นำงอรุณรุง่ โยธสิงห ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร 

คณะท ำงำน 
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13. นำงสำวเกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธิ ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสงครำม 

คณะท ำงำน 

14. นำงสุวิมล ไวยำรัตน ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี 

คณะท ำงำน 

15. นำยสทุลทัศน์ เจริญสุข นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1 

คณะท ำงำน 

16. นำงสำวพิริยำ เอกวิเศษ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบุรีรัมย ์

คณะท ำงำน 

17. นำงสำวจรุวรรณ ชูขำว ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 

คณะท ำงำน 

18. นำยดิษฐนันท์ เส็นฤทธิ ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
ส ำนักบูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ สป. 

คณะท ำงำน 

19. นำยปุญญวิชญ์  สุวรรณรัตน ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
ส ำนักบูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ สป. 

คณะท ำงำน 

20. นำงสำวกรัณฑรัตน์ สำยนุ้ย พนักงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ส ำนักบูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ สป. 

คณะท ำงำน 

 

ออกแบบปก 
นำยปุญญวิชญ์  สุวรรณรัตน ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 

ส ำนักบูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ สป. 
 

 

จัดท ารูปเล่ม 
1. นำยดิษฐนันท์ เส็นฤทธิ ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 

ส ำนักบูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ สป. 
 

2. นำยปุญญวิชญ์  สุวรรณรตัน ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
ส ำนักบูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ สป. 

 

3. นำงสำวกรัณฑรัตน์ สำยนุ้ย พนักงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ส ำนักบูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ สป. 

 

 

บรรณาธิการ 
1. นำยสมหวัง พันธะลี ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบุรีรัมย ์
หัวหน้ำบรรณำธิกำร 

2. นำยอุดลย์ สุชิรัมย ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบุรีรัมย ์

 



 

 

 



ส ำนักบูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร 


