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บทสรุปผู้บริหาร
โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยการนาผล
การวิเคราะห์และการวิจัย การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นและผลการวิเคราะห์ และการวิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและ
ประเมิ น ผลการบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษา จากโครงการ TFE (Teams For Education) และ
โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๓ สร้างและพั ฒนาเครือข่ ายความร่ว มมือ ของบุคลากรในทุก ภาคส่วน เพื่อยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน ได้แก่ ๑) แบบเก็บข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และ
งานวิจัยทางการศึกษา ๒) แบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานโครงการ ๓) แบบรายงานการ
พัฒนานวัตกรรม ๔) แบบวิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนานวัตกรรม ๕) กรอบเกณฑ์การ
คัดเลือกนวัตกรรม
การดาเนินงานการการพัฒนาบุคลากรแกนนาพัฒนานวัตกรรม การนิเทศ ติดตาม
และประประเมินผล เก็บข้อมูล ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์
การคัดเลือกต้นแบบนวัตกรรมระดับจังหวัด ใน ๔ ประเภทนวัตกรรม คือ นวัตกรรม
ด้านการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมด้านการบริหารการศึกษา นวัตกรรมด้านการนิเทศภายใน
สถานศึกษา และ นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ และผลการคัดเลือกระดับสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย และส่งต่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับสานักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ และ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวั ต กรรมการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาสภาพปัจจุบัน (Situation :S)
ขั้นตอนที่ ๒ การวางแผน (Plan : P)
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ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ กิจกรรม คือ ๑) สร้างความเข้าใจร่วม ๒) สร้างทีมงาน ๓) ค้นพบ
ตนเอง ผลจากการดาเนินงานตามกิจกรรมโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์การดาเนินงาน ข้อที่ ๑
ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด และ
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ ๒ เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนที่ ๓ ดาเนินการตามแผน (Do : D)
ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรม จ านวน 2 กิ จ กรรม คื อ ๑) การด าเนิ น การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ ห้
กลุ่ ม เป้ า หมาย จากทุ ก สั ง กั ด ในหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา ๑๐ หน่ ว ยงานที่ จั ด การศึ ก ษาในจั งหวัด
เชียงราย ใน ๔ ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศภายใน
และด้านการนิเทศติด ตามและประเมินผล รวมทั้งหมด จานวน 35 นวัตกรรม ๒) ดาเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดเด่น
ก าหนดวิธี ก าร แนวทางการพั ฒนาองค์ ความรู้เ กี่ย วกั บ การสร้ างและ การพัฒนานวั ตกรรม แนว
ทางการนิเทศ ติดตาม การการสร้างและการพัฒนานวัตกรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดเชียงราย โดยจัดดาเนินการประชุมแบบออนไลน์ ผ่านแอป
พลิเคชัน Line meeting
ขั้นตอนที่ ๔ การติดตาม และตรวจสอบ (Check : C)
ประกอบด้วยกิจกรรม จานวน ๓ กิจกรรม คือ ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และ
ผล การดาเนินงานโครงการ ๒) การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เพื่อวางแผนการนิ เ ทศ
กาหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ๓) นิเทศ ติดตาม บุคลากรนาร่องพัฒนานวัตกรรม
การดาเนินงานในครั้งนี้ได้ปรับรูปแบบการนิเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นการนิเทศแบบออนไลน์ ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมเป็นผูน้ ิเทศนิเทศจาก
๑๐ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในจั ง หวั ด เชี ย งราย ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการนนิ เ ทศ ผู้ รั บ การนิ เ ทศ
ประกอบด้วย บุคลากรแกนนาร่วมการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งหมด จานวน ๒๕ นวัตกรรม
ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินผล ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา (Act: A) การสะท้อนคิด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรม จ านวน ๓ กิ จ กรรม คื อ ๑) การคั ด เลื อ กนวั ต กรรม ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ คัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา ของผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรมที่ส่งผลงาน
เข้าร่วมคัดเลือก จาก ๑๐ หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเชีย งราย คือ ด้านการจัดการเรีย นรู้
จานวน ๑๑ นวั ตกรรม ด้านการบริหารการศึก ษา จานวน ๔ นวัตกรรม ด้านการนิเ ทศภายใน
สถานศึกษา จานวน ๓ นวัตกรรม และ ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จานวน ๕ นวัตกรรม
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รวมทั้งสิน้ จานวน ๒๓ นวัตกรรม เครื่องมือที่ใช้ครั้งนี้ คือ แบบประเมินนวัตกรรม โดยประเมินผลงาน
จากรายงานการพัฒนานวัตกรรม และ นาเสนอผ่านวิดิทัศน์ ๒) ประกาศผลการคัดเลือกระดับจังหวัด
๓) รายงานผลการคัดเลือกนวัตกรรมให้นักงานศึกษาธิการภาค รายงานและนาเสนอผลการคัดเลือก
ให้ศึกษาธิการภาค ๑๖ ๔) การสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลการขับเคลื่อน ถอด
ประสบการณ์สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กาหนดแนวทางแก้ไข พัฒนาต่อยอดในการดาเนินงาน
ปัญหาหาอุอุปปสรรค
สรรค และแนวทางแก้
และแนวทางแก้ไขไข
ปัญ
ปัญหาและอุปสรรค
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทาให้การดาเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ เช่น ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ การนิเทศติดตาม
ผูเ้ ข้าร่วมพัฒนานวัตกรรม การจัดแสดงผลงาน และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางแก้ไข
ปรับรูปแบบกิจกรรมการดาเนินงานในแผนงานโครงการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
โดยลดกิจกรรมที่มีการรวมตัวคนจานวนมาก เช่น กิจกรรมการจัดประชุม การนิเทศติดตาม การจัด
แสดงผลงาน และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ปรับกิจกรรมเป็นนิเทศแบบออนไลน์ นอกจากนีก้ ารดาเนิน
กิจกรรมคัดเลือกนวัตกรรม ได้ปรับกิจกรรมการคัดเลือกจาก รูปเล่มรายงานและวีดิทัศน์
ข้อเสนอแนะและความต้องการในการพัฒนา
การดาเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนา
การศึกษา ควรส่งเสริมให้เกิ ดการพั ฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ก ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ควรมีลักษณะเป็นการเรียนรูท้ ี่มวี ิธีการเรียนรู้
ที่หลากหลาย ทั้ง แบบผสมผสาน (On Site) ร่วมกับรูปแบบอื่น ได้แก่ จัดการเรียนการสอนแบบมีใบงาน
หรือแบบฝึกหัดให้นักเรียนนาไปเรียนรู้เองที่บ้าน (On Hand) จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)
จัดการเรียนการสอนผ่านแอปพริเคชั่นต่างๆ (On Demand) และจัดการเรียนการสอนแบบเรียนผ่าน TV
(On air) ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ ส อนจึ ง เป็ น บุ ค คลที่ มี
ความสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะออกแบบการเรียนรู้ให้มีลักษณะดังกล่าว ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายเป็น
อย่างมาก
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ตอนที่ ๑ หลักการและเหตุผล
ตอนที่ ๑ บทนำ
การที่จะพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะต้องให้
ความส าคั ญ กั บ การเสริ ม สร้ า งทุ น ของประเทศที่ มี อ ยู่ ใ ห้ เ ข้ ม แข็ ง และมี พ ลั ง พอในการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาวโดยเฉพาะการพัฒนาคน ให้มีการเตรียมความ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งสิ่งสาคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้และการ
เสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย งของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช มาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและ
โครงสร้างของสังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้ ก าหนดเป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศ คื อ
“ประเทศชาติ มั่ น คง ประชาชนมี ค วามสุ ข เศรษฐกิ จ พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สั ง คมเป็ น ธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” พัฒนาคนทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้มีการ
ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละวางเป้ า หมายที่ ส ามารถตอบสนองการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ ในด้ า นต่ า ง ๆ คื อ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มุ่งหวังให้คน
ไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนอง
การพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบท ที่เปลี่ ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์
ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้
ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนา ในด้านคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์
ผลิตพัฒนากาลังสังคม รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศที่มุ่งหวังให้
กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศและมีองค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ
และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มุ่งหวัง ให้การบริการทางการศึกษาแก่
ผู้เรียนทุกกลุ่มช่วงวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาบริบทและสภาพพื้นที่ ตอบสนองการพัฒนาในด้านการ
เข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม
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และด้านประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ
จากรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปี ๒๕๖๒ พบว่า ในแผนแม่บท
ด้ า นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ซึ่ ง มี เ ป้ า หมายให้ วัย เรีย น วั ย รุ่ น มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในศตวรรษที่ ๒๑
ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการ
ประเมินด้านทักษะ อยู่ที่ ๖๒.๓๐ คะแนน ต่ากว่าปี ๒๕๖๑ ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ ๖๓.๐๐ และจาก
รายงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) พบว่า ปัญหาคุณภาพการศึกษาสาเหคุหลักส่วน
หนึ่งเกิดจากระบบการศึกษาไทยไม่เอื้อต่อการสร้างความรับผิดชอบ(Accountability) หลักสูตรและ
ตาราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ การทดสอบยังคงเน้นการจัดจา
เนื้อหามากว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง
กระบวนการการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพประกอบด้ ว ย ๓ กระบวนการ คื อ
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา
ซึ่งจะต้องมีความร้อยรัดสัมพันธ์กันอย่างดี โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุก
ภาคส่วน การสร้างเครือข่ายในการทางานในแต่ละพื้นที่จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งจะต้องมีการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมประเมินผล อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนากระบวนการ
ทางาน และสร้างนวัตกรรม ในการทางานให้เห มาะสม สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการ
ของแต่ละพืน้ ที่ รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
จากเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทาโครงการ
IFTE (Innovation For Thai Education) ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยการนาผลการวิเคราะห์
และการวิจัย การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการวิเคราะห์ และการวิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึ ก ษา จากโครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการ Coaching Teams เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา จากปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

3

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับจังหวัด
๒. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
๓. เพื่อวิเคราะห์/วิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาใน
ระดับจังหวัด
๔. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
เป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เชิงปริมำณ
๑. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและมีการ
วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
๒. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๓ รูปแบบ/แนวทาง
๓. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีรูปแบบ/แนวทางทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
และการบริหารการจัดการศึกษา อย่างน้อยด้านละ ๓ รูปแบบ/แนวทาง
๔. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีแบบรายงานวิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมด้านการจัดการ
เรียนรู้ การบริหารจัดการ และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๕. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภำพ
๑. ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการวิจัยในระดับจังหวัด มีความครอบคลุม ชัดเจนเป็น
ปัจจุบัน สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. สถานศึกษาต้นแบบมีแนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. สถานศึกษาต้นแบบมีแนวทางทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลและการบริหารการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
แต่ละวิชา ผ่านกว่าเกณฑ์เพิ่มขึ้น
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ระยะเวลำดำเนินงำน
ตุลาคม ๖๓ – กันยายน ๖๔
พื้นที่เป้ำหมำย/กลุ่มเป้ำหมำย : หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย (สพป.,สพม. สช. กศน.
ตชด. ท้องถิ่น และพระปริยัติธรรม)
งบประมำณ
ได้รับจัดสรรจากสานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน ๒๘๔,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่น
สี่พันบาท)
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑. ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนดาเนินการ
๒. การกาหนดแนวทางดาเนินการเกิดจากความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนและทั่วถึง
๔. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
๕. มีแผนการกากับ และติดตามอย่างมีส่วนร่วมและชัดเจน
กำรวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
๑. ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการวิจัยใน
ระดับจังหวัด มีความครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. สถานศึกษาต้นแบบมีแนวทางการพัฒนานักเรียน
หรือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล และการบริหารการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละ
วิชา ผ่านกว่าเกณฑ์เพิ่มขึ้น
๔. เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีกำรวัดและประเมินผล
๑. การนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ
๒. การประเมินคุณภาพ
(Best Practice)

เครื่องมือที่ใช้วัด
๑. แบบนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบ
๒. แบบประเมิน
คุณภาพ (Best
Practice)
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
บุคลากรในทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
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ตอนที่ ๒ กำรดำเนินงำน
ตอนที่ ๒ กำรดำเนินงำน
ในการดาเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางให้กับสานักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านั กงานศึกษาธิการจังหวัดดาเนินไปตามวั ตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เสนอแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้

กรอบแนวคิดโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE)
นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๔
Coaching

TFE

teams

นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
Innovation for Thai Education (IFTE)

กำรบริหำรจัดกำร

กำรพัฒนำกำรจัด
กำรเรียนกำรสอน

กำรนิเทศ ติดตำม
ประเมินผล

คุณภำพผู้เรียน

ศตวรรษที่ ๒๑

ทักษะอำชีพ

ทักษะชีวิต
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แผนภำพแสดงควำมสอดคล้อง ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ แผนปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล และ แผนยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงรำย
โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย

ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้
แผนย่อยที่ ๓.๑ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบำยรัฐบำล นโยบายหลักข้อที่ ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย นโยบายเร่งด่วน ที่ ๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
ยุทธศำสตร์สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพ
ยุทธศำสตร์สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จัดการศึกษาเพื่อให้มีทักษะอาชีพที่สนองต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยวและชายแดน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการศึกษา เพื่อโอกาสและความเสมอภาคที่เท่าเทียม
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(Situation:
S)

๑. สร้างความเข้าใจร่วม : คณะศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ ระดับ ศธจ.
๒. สร้างทีมงาน : แต่งตั้งคณะกรรมการทางาน ระดับ ศธจ.
๓. ค้นพบตนเอง : ศึกษาสภาพปัจจุบัน Google Form

(Plan: P)

๑. การจัดทาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา
ระดับจังหวัด
๒. การส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล และการบริหารการจัดศึกษา
๓. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล และการบริหารการจัดการศึกษา
๔. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Do: D)

๑. ประชุมชี้แจงโครงการและวางแผนดาเนินโครงการ
๒. นาเสนอผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน
๓. แต่งตั้งคณะทางาน ประกอบด้วย สพป., สพม., สช., กศน. ตชด. ท้องถิ่น
และ พระปริยัติธรรม
๔. กาหนดกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานการศึกษาละ ๓ ด้าน ด้านละ ๑ คน
๕. ชี้แจงกรอบแนวทางการดาเนินงาน และเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม

Check: C)

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานนวัตกรรม ประกอบด้วย
คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย และตัวแทนจาก สพป., สพม., สช., กศน.
ตชด. ท้องถิ่น และพระปริยัติธรรม
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ

Act: C)

๑. จัดกิจกรรมการสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลการขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
๒. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ ต่อ ภาคที่ ๑๖ และสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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กระบวนกำรขับเคลื่อนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE)
นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๔
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษำสภำพปัจจุบัน (Situation: S)
กลุ่มเป้ำหมำย คณะศึกษานิเทศก์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ระยะเวลำ ๑๘ ม.ค.๖๔
วิธีดำเนินกำร
๑. รับแนวทางการดาเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ประชุมชี้แจงแนวดาเนินโครงการให้กับคณะศึกษานิเทศก์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระดับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย
ศึ ก ษานิ เ ทศก์ เพื่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในจัง หวัด เชีย งราย ตามค าสั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
๔. ศึกษาสภาพปัจจุบันการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิก ารจังหวัด และหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ๑) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
๑ – ๔ ๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ๓) สานักงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
เอกชน ๔) ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เชี ย งราย ๕)
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ๓๒ ๖) สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย และ
๗) สานักงานพระพุทธศาสนาเชียงราย โดยใช้แบบสารวจออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่ น Google Form
ประเด็นที่ศึกษา ดังนี้
๔.๑. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู้
๔.๒. การส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
๔.๓. การวิเคราะห์ วิจัย แนวทาง การนิเทศ ติดตามและประเมินผล และการบริหารการ
จัดการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
๔.๔. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔.๕. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
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ขั้นตอนที่ ๒ วำงแผนกำรเนินงำน (Plan: P)
กลุ่มเป้ำหมำย ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย
ระยะเวลำ ๒๙ ม.ค.๖๔
วิธีดำเนินกำร
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ และวางแผนดาเนินโครงการ แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ๑) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต ๑ – ๔ ๒) ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเชีย งราย ๓) ส านักงานส่ งเสริ มการจั ด
การศึกษาเอกชน ๔) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เชียงราย ๕)
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ๓๒ ๖) สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย และ
๗) สานักงานพระพุทธศาสนาเชียงราย เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายนาเสนอภาพรวมของการศึกษาสภาพปัจจุบันการ
ดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษ ในจังหวัด
๓. แต่ ล ะหน่ ว ยงานการศึ ก ษาน าเสนอผลข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา
๔. แต่งตั้งคณะทางาน ประกอบด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
๑ – ๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สานักงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เชียงราย กองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน ๓๒ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เชี ย งราย และ ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาเชียงราย ดังนี้
๔.๑. คณะกรรมการจัดทาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทาง
การศึกษาระดับจังหวัด
๔.๒. คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และการ
บริหารการจัดการศึกษา
๔.๓. คณะกรรมการคัด เลื อกนวัต กรรม การพัฒ นาการจัด การเรียนรู้ การนิเ ทศ
ติดตามและประเมินผลและการบริหารการจัดการศึกษา
๔.๔. คณะกรรมการวิเคราะห์ วิจัยแนวทางการจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล และการบริหารการจัดการศึกษา
๔.๕. คณะกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. กาหนดกลุ่มเป้าหมาย รับสมัครผู้ร่วมพัฒนาจากหน่วยงานทางการศึกษา ใน ๔ ประเภท
นวัตกรรม ประกอบด้วย นวัตกรรมด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมด้านการนิเทศภายใน
สถานศึกษา นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ นวัตกรรมด้านการบริหารการจัด
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การศึกษา ประกอบด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ – ๔ จานวน ๑๒
คน ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึ กษาเชียงราย จานวน ๓ คน ส านักงานส่ งเสริมการจั ด
การศึกษาเอกชน จานวน ๓ คน สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เชียงราย จานวน ๓ คน กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ๓๒ จานวน ๓ คน สานักงานส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย จานวน ๓ คน และ สานักงานพระพุทธศาสนาเชียงราย จานวน ๓
คน รวมทั้งสิ้น จานวน ๓๐ คน เป็นกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินงาน
๖. ชี้แจงกรอบแนวทางการดาเนินงาน และเครื่องมือการนิเทศ ติดตามการดาเนินงาน ตาม
กรอบแนวทางดาเนินการที่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษากาหนด ประกอบด้วย
๖.๑. การจั ดทาข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา และการวิจัยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้
๖.๒. การส่ งเสริ มการพัฒ นาการจัด การเรีย นรู้ และถ่ายทอดองค์ ความรู้เ กี่ ย วกั บ
รูปแบบ แนวทางการพัฒนาการจัด ด้านการเรียนรู้ ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ด้านการ
นิเทศภายในสถานศึกษา และด้านการบริหารการจัดการศึกษา
๖.๓. การวิ เ คราะห์ วิ จั ย แนวทาง ด้ า นการเรี ย นรู้ ด้ า นการนิ เ ทศ ติ ด ตามและ
ประเมินผล ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา และด้านการบริหารการจัดการศึกษา
๖.๔. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖.๕. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
ขั้นตอนที่ ๓ ดาเนินการตามแผน (Do: D)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ – ๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สานักงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สานักงาน
ส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย เชียงราย กองบัญชาการตารวจตระเวน
ชายแดน ๓๒ สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย และ สานักงานพระพุทธศาสนา
เชียงราย)
ระยะเวลา ม.ค. – ก.พ. ๖๔
วิธีดาเนินการ
๑. การจัดทาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด
๑.๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทาง
การศึกษาระดับจังหวัด
๑.๒. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา โดยใช้ แบบสารวจ
ออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่น Google Form
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๑.๓. ประชุมคณะกรรมการจัดทาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทาง
การศึกษาระดับจังหวัด สรุป สังเคราะห์ และบันทึกข้อมูล
๑.๔. เผยแพร่และนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑.๕. รายงานข้อมูลให้กับสานักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. การส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ ความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบแนวทาง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ การบริหารการจัดการศึกษา
๒.๑ ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับรูป แบบ แนวทางการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
และการบริหารการจัดการศึกษา
๒.๑.๑ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา สภาพปัจจุบันของสถานศึกษาที่
เป็นลุ่มเป้าหมาย
๒.๑.๒ กาหนดวิธีการ แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและ การพัฒนา
นวัตกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
๒.๑.๓ กาหนดแนวทางนิเทศ ติดตามการการสร้างและการพัฒนานวัตกรรม
๒.๒. นาเสนอกิจกรรมให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายทราบ
๒.๓. ดาเนินการพัฒนาองค์ความรู้ให้ลุ่มเป้าหมาย
๒.๔. กลุ่มเป้าหมายดาเนินการพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษาของตนเอง
๓. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล การนิเทศภายในสถานรศึกษา และการบริหารการจัดการศึกษา
๓.๑. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล และการบริหารการจัดการศึกษาวางแผนการการคัดเลื อก นวัต กรรม เพื่อ
กาหนดวิธีการ แนวทางและเครื่องมือในการคัดเลือกนวัตกรรม
๓.๒ จั ดกิจ กรรมการคัดเลื อกนวัตกรรมด้านการพัฒ นาการจัด การพัฒ นาการจัดการ
เรี ย นรู้ การนิ เทศ ติดตามและประเมินผล การนิเทศภายในสถานรศึกษา และการบริห ารการจั ด
การศึกษา
๓.๓ ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมระดับจังหวัด
๓.๔ รายงานผลการคัดเลือกนวัตกรรมให้นักงานศึกษาธิการภาค ๑๖
๓.๕ ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วิจัยแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล การนิเทศภายในสถานรศึกษา และการบริหารการจัดการศึกษา
๓.๕.๑ ดาเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การ
นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผล การนิ เ ทศภายในสถานรศึ ก ษา และการบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษา
๓.๕.๒ สรุปผลการ สังเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม
๓.๖ นาเสนอผลการสังเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม
และประเมิ น ผล และการบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในจั ง หวั ด ต่ อ ระดั บ ภาคและ
ระดับประเทศต่อไป

13

๔. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประชุมสร้างการรับรู้ สร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน (Partnership agreement & Action planning)
ประกอบด้วย
o ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
o รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
o ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
o ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
o ตัวแทนจากหน่วยงานทงการศึกษา ๑๘ หน่วยงาน
o ผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรมทั้ง ๔ ด้าน
๔.๒ คณะกรรมการสร้ างเครื อข่า ยความร่ว มมื อในการพัฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาและ
เครือข่ายร่วมดาเนินงานพัฒนาคุณการศึกษา
ขั้นตอนที่ ๔ การติดตาม และตรวจสอบ (Check : C)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรการศึกษาในจังหวัดเชียงราย จานวน ๓๐ คน (สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑–๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
สานักงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเชียงราย กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ๓๒ สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นเชียงราย และ สานักงานพระพุทธศาสนาเชียงราย)
ระยะเวลา ก.พ. ๖๔ – มิ.ย. ๖๕
วิธีดำเนินกำร
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประกอบด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สานักงานศึกาธิการ
เชียงราย และตัวแทนจากหน่วยงานการศึกษา
๑.๑.๑ ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เพื่อวางแผนการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ
เครื่องมือการนิเทศ
๑.๑.๒ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงปรับรูปแบบกิจกรรมการดาเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดเชียงราย โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั้น
Line Meeting
๑.๑.๓ สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
๑.๒.๑ กาหนดเครื่องมือการติดตามการดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
๑.๒.๒ ติดตามการดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
๑.๒.๓ สรุปผลการติดตามการดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
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ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินผล ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา (Act: A)
กลุ่มเป้า หมาย ผู้ บ ริ ห าร คณะครู และบุคลากรการศึกษาในจังหวัดเชียงราย จานวน ๕๐ คน คน
(ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต ๑–๔ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเชียงราย สานักงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเชียงราย กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ๓๒ สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย และ สานักงานพระพุทธศาสนาเชียงราย)
ระยะเวลา ก.พ. ๖๔ – มิ.ย. ๖๕
วิธีดาเนินการ
๑. จัดกิจกรรมการสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลการขับเคลื่อนโครงการ
Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๑ รายงานสรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๑.๒ รายงานสรุปผลการติดตามการดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
๑.๓ สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
๑.๔ กาหนดแนวทางแก้ไขและการพัฒนาต่อยอด
๒. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE )
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อ สานักงานศึกษาธิการภาค
๑๖ และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ตอนที่ ่ ๓๓ ผลกำรด
ผลกำรดำเนิ
ำเนินนงำน
งำน
ตอนที
การดาเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ
พัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ดาเนินการ
ตามกิจกรรม แผนงานโครงการ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนมา
ร่ ว มกั น สร้ า งนวั ต กรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ในด้ า นกระบวนการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนใน
ด้านทักษะการเรี ยนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งนี้มีผลของการดาเนิ นงาน
ตามลาดับของการดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษำสภำพปัจจุบัน (Situation: S)
ขั้นตอนที่ ๒ วำงแผนกำรเนินงำน (Plan: P)
ประกอบด้วยกิจกรรม จานวน ๓ กิจกรรม และมีผลการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
โครงการฯ ข้อที่ ๑ ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับจังหวัด และ วัตถุประสงค์โครงการ ข้อที่ ๒ เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑. สร้ำงควำมเข้ำใจร่วม
ดร.ดวงคิด จรเอ้กา ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตราฐานและประกันคุ ณภาพ
การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สรุปรายงานการ
ประชุ ม แนวทางการด าเนิ น งานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวั ต กรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้
คณะศึกษานิเทศก์ ในการประชุมของกลุ่มศึกษานิเทศก์สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้าง
ความเข้าใจรับรู้ร่วมกัน
นายวีรัตน์ สานุมิตร ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ได้รายงานแนวดาเนินการ
โครงการฯ ต่อ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผู้อานวยกลุ่มทุกกลุ่ม ใน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมที่ ๒. สร้ำงทีมงำน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ ดาเนินการ แต่งตั้งคณะทางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด ตามประกาศ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๖ ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนมา
ร่ ว มกั น สร้ า งนวั ต กรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ในด้ า นกระบวนการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
ประกอบด้ ว ย ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งราย รองศึ ก ษาธิ ก ารเชี ย งราย ผู้ อ านวยกลุ่ ม ทุ ก กลุ่ ม คณะ
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ศึกษานิเทศก์สานักงานศึกษาธิกาจังหวัดเชียงราย และ บุคคลาการทางการศึกษาจากหน่วยงานทาง
การศึกษา จานวน ๑๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต ๑ - ๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงราย กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เชีย งราย ส านั กงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย จังหวัดเชียงราย และ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชีย งราย โดยมีหน้าที่ ดาเนินงาน รวบรวม จัดทาศูนย์กลางข้ อ มูล
สารสนเทศนวัตกรรมและการวิจัย ทางการศึกษาระดับจังหวัด ให้ เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ ให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ได้ประชุมการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

เชียงราย ในวันที่ กุมภาพันธ์ 2546 ณ ห้องประชุมเรือนหงส์ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อาเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย และได้ดาเนินการ สรุป สังเคราะห์ และบันทึกข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม
และการวิจั ย ทางการศึ ก ษาระดั บ จั ง หวัด เชีย งรายในโครงการ (Innovation for Thai Education :
IFTE) นวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้ได้รับสมัครผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรมจากทุกสังกัด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการพัฒนานวัตกรรม และเป็นต้นแบบนวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ ๓. ค้นพบตนเอง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดาเนินงานตามกิจกรรมการค้นพบตนเอง โดยแจ้งเป็นหนังสือ
ราชการ ที่ ศธ ๐๒๖๘/677 เรื่อง การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา
ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัดเชีย งราย ขอความร่ว มมือจากหน่ว ยงานทางการศึ กษา จานวน ๑๐
หน่ ว ยงานที่ จั ด การศึ ก ษาในจั ง หวั ด เชี ย งราย น าเสนอข้ อ มู ล จาการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ของการ
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ดาเนินงานด้านสารสนเทศ ของหน่วยงานทางการศึกษาที่ผ่ านมา โดยใช้ระบบออนไลน์ ( Google
Form ) ในการรวบรวมข้อมูล และประชุมชี้แจงแนวดาเนินโครงการให้กับคณะศึกษานิเทศก์ สังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
๓.๑. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานโครงการ ประกอบด้ ว ย ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ส านั ก งาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งราย ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ป ระสานงานกั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ - ๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงราย และ ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
๓.๒. ดาเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านนวัตกรรมและวิจัยทางการศึกษา จาก ๑๐
หน่ ว ยงานการศึกษาในจั งหวัดเชีย งราย ประกอบด้ว ย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต ๑ - ๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย และ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
ผลจากการดาเนินงานตามกิจกรรมแผนงานในโครงการ Innovation For Thai Education
(IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษา
สภาพปัจจุบัน (Situation: S) และขั้นตอนที่ ๒ วางแผนการเนินงาน (Plan: P) มีดังนี้
๑. ศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำน ผลกำรทดสอบแห่งชำติ
เป็ น แหล่ ง ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล ผลการทดสอบการสอบโอเน็ ต O-NET (Ordinary National
Educational Test) น าเสนอข้ อ มู ล สรุ ป ภาพรวมของส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งราย ในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ถึงปีการศึกษาปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๖๓) และ ผลการทดสอบการสอบประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) การประเมินคุณภาพของการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ถึงปีการศึกษาปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๖๓)
๒. ศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและกำรวิจัย กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
เป็ น แหล่ ง รวบรวมข้ อ มู ล งานวิ จั ย นวั ต กรรมทางการศึ ก ษา ซึ่ ง น าเสนอข้ อ มู ล ในรูป แบบ
ออนไลน์ที่สามารถสืบค้นได้ ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยเครือข่ายความ
ร่วมมือจาก ๑๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย กอง
ก ากั บ การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 32 ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เชี ย งราย
ส านั กงานส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย จั งหวัด เชีย งราย และ ส่ งเสริม
การศึ ก ษาเอกชนจั ง หวัด เชีย งราย ร่ ว มมื อ ในการด าเนิน งาน รวบรวม จั ด ท าเป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อมูล
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สารสนเทศนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด เพื่อให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้
ใช้ข้ อมูล เพื่อพัฒ นาการศึกษา ซึ่งข้อมูล ที่ได้เกิดการการศึกษา วิจัย ในสภาพบริบทที่เหมือน หรือ
คล้ายคลึง บริบทของพื้นที่ ความเชื่อ วิถีชีวิต และวัฒธรรม

๒. เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
จากการดาเนินในกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม ในขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาสภาพปัจจุบัน (Situation: S)
และขั้นตอนที่ ๒ วางแผนการเนินงาน (Plan: P) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานการศึกษา
ของจังหวัดเชียงราย จานวน ๑๐ หน่วยงานที่จัดการศึกษา ประกอบด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ - ๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน
ที่ 32 สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย และ ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย ผู้ร่วม
พัฒนานวัตกรรมจากทุกสังกัด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นต้นแบบนวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยมีผู้
ร่วมพัฒนานวัตกรรมทั้ง ๔ ด้าน จานวน 52 คน
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามประกาศของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีหน้าที่ ดาเนินงาน รวบรวม จัดทาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมและการ
วิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด (ภาคผนวก ข หน้า ๔๙ )
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ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินกำรตำมแผน (Do: D)
ประกอบด้วยกิจกรรม จานวน 2 กิจกรรม และ มีผลการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
โครงการ ข้อที่ ๓ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่า ยทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบ แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑. กำรดำเนินกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ให้ลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่ มงานพัฒ นามาตราฐานและประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษา กลุ่ มนิเทศติด ตาม ประเมิ น ผล
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งราย ได้ ด าเนิ น การตามกิ จ กรรมของโครงการ ในขั้ น ตอนที่ ๓
ดาเนิ น การตามแผน (Do: D) กิจ กรรมการดาเนินงาน การส่ งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดองค์ ความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล และ การบริหารการจัดการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดดาเนินการ
จัดส่งหนังสือราชการ ที่ ศธ. ๐๒๖๘/๒๓๘๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การดาเนินการ
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ ๑๐ หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย แจ้งบุคลากรในสังกัดเข้ารับ
การพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบ แนวทางการพัฒนานวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ปรับรูปแบบการพัฒนาเป็นการ
พัฒนาบุคลากรแกนนา ผ่านระบบออนไลน์ Line Meeting ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กลุ่มเป้าหมายในการดาเนินการพัฒนาองค์ความรู้ครั้งนี้ มีผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรมจากทุกสังกัด
สมัครเช้าร่วมเป็นบุคลากรแกนนาการพัฒนานวัตกรรม ใน ๔ ประเภทนวัตกรรรม ซึ่งจะดาเนินงานใน
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ที่ผู้ร่วมพัฒนาปฏิบัติหน้าที่อยู่ บนพื้นฐานการออกแบบนวัตกรรม
ทีม่ ีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพสามารถวัดและประเมินผลได้ ตามกรอบเกณฑ์
การคัดเลือกนวัตกรรมทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
นิเทศภายใน และด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล ทั้งนี้มุ่งผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
การพัฒนาบุคลากรแกนนาได้จัดดาเนินการ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้สมัครเข้าร่วม
พัฒนานวัตกรรม จาก ๑๐ หน่วยงานทีจ่ ัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ร่วมการพัฒนานวัตกรรมทั้ง ๔
ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการศึกษา จานวน 8 นวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้ จานวน 13
นวัตกรรม ด้านการนิเทศภายใน จานวน 7 นวัตกรรม และด้านการนิเทศติดตามและประเมิ นผล
จานวน 7 นวัตกรรม รวมทั้งหมด จานวน 35 นวัตกรรม ทุกนวัตกรรมมีเป้าหมายในการดาเนินงาน
เพื่อ พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น ในทุกนวัตกรรมที่ดาเนินการ
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กิจกรรมที่ ๒. ดำเนินกำรจัด ประชุมคณะกรรมกำรดำเนิน งำนส่งเสริ มกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ดาเนินงานการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต ๑ – ๔ ศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ศึกษานิเทศก์ สานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย นักวิชาการศึกษาสานักงาน
พระพุทธศาสนาจั งหวั ดเชีย งราย นั กวิช าการศึกษาส านั กงานส่ งเสริ ม การปกครองท้ องถิ่ นจั ง หวั ด
เชียงราย และ ตารวจนิเทศกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 การประชุมได้ดาเนิน การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาสภาพของสถานศึกษาที่เป็นลุ่มเป้าหมาย และกาหนด
วิธีการ แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและ การพัฒนานวัตกรรม แนวทางการนิเทศ
ติดตาม การการสร้ างและการพัฒ นานวัตกรรม ให้ แก่ ผู้ ร่ว มพัฒ นานวัตกรรมจากทุกสั งกัด และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลและการบริหารการจัดการศึกษา
เนื่องจากการดาเนินงานโครงการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงปรับรูปแบบกิจกรรมการดาเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของจังหวัดเชียงราย ได้ นาส่งหนังสือราชการเพื่อให้คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ที่
ศธ ๐๒๖๘/ 2080 ลงวันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๖๔ เชิญคณะกรรมการดาเนินงานรายชื่อตามประกาศ
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สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย เข้าร่วมประชุม ออนไลน์ Line meeting ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน
๒๕๖๔ เพื่อรับทราบและร่วมวางแผนการดาเนินงานส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้ เกี่ยวกับรูปแบบ แนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ ๔ กำรติดตำม และตรวจสอบ (Check : C)
ประกอบด้วยกิจกรรม จานวน ๓ กิจกรรม มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมทื่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม กำรนิเทศ ติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ส านั กงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจึง ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
บุคลากรนาร่องพัฒนานวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษา การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ผ่านระบบออนไลน์ ดูแลและช่วยเหลื อ
ตลอดจนเพื่ อ สร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยคณะนิ เ ทศจาก ๑๐ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา
ประกอบด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต ๑ - ๔ ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเชียงราย ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด เชี ย งราย ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาจั งหวัดเชีย งราย กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๒ และกลุ่ มส่ งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมที่ ๒ กำรดำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตาม
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม บุคลากรนาร่องพัฒนานวัตกรรม ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๒ สิงหาคม 2564 ในแต่ละประเภทนวัตกรรมทั้ง ๔ ประเภท คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา และการนิเทศ ติดตาม
และประเมิน ผล เพื่อวางแผนการนิ เทศ กาหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดทา
เครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ทั้ง ๔ ประเภทนวัตกรรม
กิจกรรมทที่ ๓ กำรนิเทศ ติดตำม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ดาเนินกิจกรรมการนิเทศติดตาม การพัฒนานวัตกรรม
โดยนาส่งหนังสือราชการ ที่ ศธ ๐๒๖๘/๒๗๑๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง กาหนดการการนิเทศ
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวั ต กรรมการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ได้แนบเอกสาร ๑.)ประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม บุคลากรนาร่องพัฒนารูปแบบ แนวทางการพัฒนา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา และการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ๒.)ปฏิทินการนิเทศออนไลน์
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การดาเนินงานนเทศติดตามในครั้งนี้ได้ปรับ รูปแบบการนิเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็ น การนิ เ ทศแบบออนไลน์ โดยได้ จั ด
ดาเนินการนิเทศ ในวันที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์ในการนิเทศ เพื่อเป็นการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานความก้าวหน้าของผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศครั้งนี้
คือ แบบนิเทศติดตามผลการดาเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมเป็นผู้นิเทศ
นิเทศจาก ๑๐ หน่วยงานทางการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการ ผู้รับการนิเทศประกอบด้วย ผู้สมัครเข้า
ร่วมเป็นบุคลากรแกนนาการพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการศึกษา จานวน 8
นวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้ จานวน 13 นวัตกรรม ด้านการนิเทศภายใน จานวน 7 นวัตกรรม
และด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล จานวน 7 นวัตกรรม รวมทั้งหมด 35 นวัตกรรม

ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินผล ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนำ (Act: A) กำรสะท้อนคิด แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ประกอบด้วยกิจกรรม จานวน ๓ กิจกรรม มีผลการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ
ข้อที่ ๔ การ วิเคราะห์ วิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาใน
ระดับจังหวัด วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๕ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กำรคัดเลือกนวัตกรรม
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ได้ดาเนินการจัดทาประกาศของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ
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คัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ การบริหารการศึกษา การนิเทศ ลงวันที่ วันที่ ๑๓
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย ได้ขอความอนุเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จานวน ๓ ท่าน คือ
รศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดีด้านการจัดการศึกษา ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี
ด้านพัฒนานักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และ ผศ.ดร.จารัส กลิ่น
หนู และศึกษานิเทศก์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน ๖ ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา
๑.๒. ส านั กงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จัด ดาเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลื อก
นวัตกรรม ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเรือนหงส์ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท โดยมี
นายอภิวัฒ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้
มีผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรมส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นต้นแบบระดับจังหวัด แบ่งตามประเภทนวัตกรรม
จาก ๑๐ หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย จานวน ๒๓ นวัตกรรม คือ ด้านการจัดการเรียนรู้
จานวน ๑๑ นวัตกรรม การบริหารการศึกษา จานวน ๔ นวัตกรรม การนิเทศภายในสถานศึกษา จานวน
๓ นวัตกรรม และ ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ๕ นวัตกรรม คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน
นวัตกรรมตามได้ร่วมกันวางแผนการการคัดเลือกนวัตกรรม กาหนดวิธีการ แนวทาง เครื่องมือในการ
ประเมินผลงาน
๑.๓. ดาเนินการคัดเลือก
๑.๓.๑. ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งราย ได้ ด าเนิ น งานตามแผนงานโครงการ
ตามลาดับของ ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินผล ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา (Act: A) การสะท้อนคิด แลกเปลี่ยน
โดยแจ้ ง กาหนดการคัดเลื อกนวัตกรรมทางการศึกษา ให้ บุคลากรแกนนาพัฒ นานวัตกรรม ทั้ง ๑๐
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ผ่านระบบงานสารบัญรับส่งเอกสานทางราชการ นาส่ง
หนังสือราชการ ที่ ศธ ๐๒๖๘/ว ๒๙๕๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้บุคลากรแกนนาส่งรายงาน
ผลการพั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษา พร้ อ มวี ดี ทั ศ น์ น าเสนอผลงาน มายั ง กลุ่ ม นิ เ ทศติ ด ตามและ
ประเมินผล สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะกรรมการ
ประเมินคัดเลือกผลงาน
๑.๓.๒. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ดาเนินการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา
จากผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรมที่ส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก จาก ๑๐ หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัด
เชีย งราย คือ ด้านการจั ดการเรี ย นรู้ จานวน ๑๑ นวัตกรรม ด้านการบริห ารการศึกษา จานวน ๔
นวัตกรรม ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา จานวน ๓ นวัตกรรม และ ด้านการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล จานวน ๕ นวัตกรรม รวมทั้งสิ้น จานวน ๒๓ นวัตกรรม
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ภายไต้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ได้ป รั บ กิจ กรรมการคัดเลื อ ก จากรู ปแบบการประเมินจากผลงานดาเนิน งานของผู้ เ ข้าร่ว มพั ฒ นา
นวั ต กรรมในโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวั ต กรรมการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นา
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งกาหนดให้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้ร่วมพัฒนา
ปรับกิจกรรมเป็นการประเมินผลงานจากรายงานการพัฒนานวัตกรรม และ นาเสนอผลงานพัฒนา
นวัตกรรมในรูปแบบวิดีทัศน์ โดยทาการประเมินคัดเลือกผลงานในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง
ประชุมเรือนหงส์ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมทื่ ๒ ประกำศผลกำรคัดเลือก
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งราย ได้ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กนวั ต กรรม ใน ๔ ประเภท
นวัตกรรม คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ การบริหารการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา และ ด้านการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล หลังดาเนินงานเสร็จสิ้นเเรียบร้อยแล้ว ได้นาส่งหนังสือราชการ ที่ ศธ
๐๒๖๘/ว๓๐๖๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา เพื่อ
พั ฒ นาการศึ ก ษาประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๔ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งราย แจ้ ง ๑๐
หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย มีผลการคัดเลือก ดังนี้
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ประเภทนวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ว่าที่ ร.ต.หญิง เกศยา กล้าณรงค์
นายอุดร แก้วเลิศ
นางสาวกฤติณา จินธะนู
ด.ต.วีรชัย คาแก้ว
นางสาวศิริมาศ หมูก้อน
นางวาสนา ศรีทา
นางสาวจุฑามาศ พุทธรักษา
นางเกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ
นางสาวภรณ์ทิพย์ วงศ์ทิพย์
นางสาวเกสร นามดี
นางสาวชัชญาณินท์ ขัดสุทะ

ประเภทนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ
๑ นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล
๒ นายประกอบ สนมฉ่า
๓ นายสุริยา สมฤทธิ์
๔ นางสมหมาย ดีทิพย์

สพป.ชร. เขต ๒
สพป.ชร. เขต ๑
กศน.จังหวัดเชียงราย
กก.ตชด.๓๒
สพป.ชร. เขต ๔
สนง.ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
สนง.ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สพป.ชร. เขต ๑
สพป.ชร. เขต ๒
สพป.ชร เขต ๔
กศน.จังหวัดเชียงราย

ชนะเลิศ อันดับ ๑
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชนะเลิศ อันดับ ๑
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
ชมเชย

ประเภทนวัตกรรม ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา
๑ นางศิริรัตน์ เขือนข่าย
สพป.ชร เขต ๒
๒ นางวาสนา หาญจริง
สนง.ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
๓ นางสาวศรานันท์ มีหวัง
กศน.จังหวัดเชียงราย

ชนะเลิศ อันดับ ๑
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
รองชนะเลิศ อันดับ ๒

ประเภทนวัตกรรม ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๑ นางสาวประภัสสร ฟังช้า
สพป.ชร เขต ๔
๒ นางณภัทร นวลจีน
สพป.ชร เขต ๒
๓ นางนภสร ใจอิ่นคา
กศน.จังหวัดเชียงราย
๔ นางธัญญรัตน์ คาสุรันทร์
สนง.ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
๕ นายปกรณ์ พันสุภะ
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย

ชนะเลิศ อันดับ ๑
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
ชมเชย
ชมเชย
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กิจกรรมที่ ๓ รำยงำนผลกำรคัดเลือกนวัตกรรมให้นักงำนศึกษำธิกำรภำค
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ ดาเนินการสรุปผลการ สังเคราะห์ ผลการคัดเลือก
นวัตกรรม ใน ๔ ประเภท นวัตกรรม คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการ
นิเทศภายในสถานศึกษา และ ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ในระดับจังหวัดพร้อมทั้งนาเสนอ
ผลการคัดเลือก และจัดส่งผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมระดับจังหวัด
ให้ศึกษาธิการภาร ภาค ๑๖ ดาเนินการคัดเลือกในระดับภาค และระดับประเทศ
ผลการคัดเลือกนวัตกรรมในระดับภาค ตามประกาศของสานักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้ซึ่งมี
นวั ต กรรม ทั้ ง ๔ ประเภทนวั ต กรรมที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และ จังหวัดน่าน เข้ารับการคัดเลือกเป็น
ผลงานระดับภาค ซึ่งมีผลการคัดเลือกนวัตกรรมระดับภาค ใน ๔ ประเภทนวัตกรรม ได้รับรางวัล ดังนี้
๑. รำงวัล ระดับดีมำก อันดับ ๑ ด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ
นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล
โรงเรียนบ้านปางคึก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาเชียงราย เขต ๑
นวัตกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ FIVE MODEL เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านปางศึก
๒. รำงวัลระดับดีเยี่ยม อันดับ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้
ว่าที่ ร.ต.หญิง เกศยา กล้าณรงค์
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจาปา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
นวัตกรรม CAT KSY MODEL ยกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิตวิทยาศาสตร์ ด้วยสะเต็มศึกษา
๓. รำงวัล ระดับดีเยี่ยม อันดับ ๑ ด้ำนกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ
นางศิริรัตน์ เขือนข่าย
โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
นวัตกรรมรูปแบบและแนวทางการนิเทศภายใน TAKOE S MODEL & PIDRER
๔. รำงวัล ระดับดี อันดับ ๑ ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
นางสาวประภัสสร ฟังช้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาเชียงราย เขต ๓
นวัตกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมคิดพาทา
ด้ว ยรู ป แบบ 7TQ&S Supervision Approach (7 steps To Quality of Education & Smart Area
Supervision Approach)
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กิจกรรมที่ ๔ กำรสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีผลการดาเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ ข้อที่ ๕ การส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนา ให้นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
เพิ่มขึ้น ดังนี้
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดาเนินการตามแผนงานโครงการ จัดกิจกรรมการสะท้อน
คิด แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และนาเสนอผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดดาเนินการ
ธุ ร การหนั ง สื อ ราชการที่ ศธ ๐๒๖๘/๓๒๓๗ ลงวั น ที่ ๖ กั น ยายน ๒๕๖๔ เรื่ อ ง การประชุ ม ถอด
ประสบการณ์ สะท้อนคิด แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลการขับเคลื่ อนการยกระดับ คุณภาพ
การศึกษา (IFTE) ประสานงาน ๑๐ หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมถอด
ประสบการณ์ ส ะท้ อ นคิ ด แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ และน าเสนอผลการขั บเคลื่ อ นการยกระดั บคุ ณ ภาพ
การศึกษาพร้อมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการคัดเลือกนวัตกรรม
ระดับ จั งหวัด ๔ ประเภทนวัตกรรม คือ ๑.)ด้านการพั ฒ นาการจั ด การเรี ยนรู้ ๓.)ด้านการบริ ห าร
การศึกษา ๒.)ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา และ ๔.)ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อม
ทั้งมอบโล่ เงินรางวัล และเกียรติบัตร ให้กับผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
จากการดาเนินงานตามกิจกรรม หน่วยงานทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรแกน
นาพัฒนานวัตกรรมจากทุกสั งกัด เกิดองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ ยน ร่วมแสดงความคิดเห็น และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ วิจัยแนวทาง
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบิหารการศึกษา และการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพการศึกษา กาหนดแนวทางแก้ไขและการพัฒนาต่อยอด ในการดาเนินงานในครั้ง
ต่อไป
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ตอนที
ตอนที่ ่ ๔๔ สรุ
สรุปปผล
ผล ปัปัญญหำ
หำ และข้
และข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ
การดาเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ
พั ฒ นาการศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๔ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งราย ครั้ ง นี้
มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการวิจัยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในระดับจังหวัด ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่า ยทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบ
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ วิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การ
บริหารการจัดการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
การดาเนิ น งานครั้ งนี้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการได้ใช้กระบวนการ SPDCA ประกอบไปด้ว ย ๕
ขั้นตอน (Situation : Plan : Do : Check : Act ) หรือ ศึกษาสภาพปัจจุบัน วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ
ปรับปรุง เป็นกระบวนการที่ใช้ป รับ ปรุงการทางานขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่ อ
แก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือ ผู้บริหาร และบุคลากร
หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมพัฒนานวัตกรรมทั้ง ๔ ประเภท ด้านการ
บริหารจัดการศึกษา จานวน ๘ นวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้ จานวน ๑๓ นวัตกรรม ด้านการ
นิเทศภายใน จานวน ๗ นวัตกรรม และด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล จานวน ๗ นวัตกรรม
รวมทั้งหมด จานวน ๓๕ นวัตกรรม ทุกนวัตกรรมมีเป้าหมายในการดาเนินงาน เพื่อ พัฒนาส่งเสริม
สนับสนุน ให้นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
เพิ่มขึ้น ในทุกนวัตกรรมที่ดาเนินการ
การพัฒนาบุคลากรแกนนาการพัฒนานวัตกรรม จากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเชียงราย
โดยมีเนื้อหาในการพัฒนาการพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับ รูปแบบ แนวทางการพัฒนานวัตกรรม ด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้านการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ได้ปรับรูปแบบการพัฒนาเป็นการพัฒนาบุคลากรแกนนา ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ๑) แบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานโครงการ
Innovation For Thai Education (IFTE) นวั ต กรรมการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒) แบบรายงานการสร้างนวัตกรรม ๓) เกณฑ์การคัดเลือกนวัตกรรม
โดยการนิเทศ ติดตาม และเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE Meeting)
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และแบบเก็บข้อมูล google from
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การดาเนินการคัดเลือกนวัตกรรมระดับจังหวัด ดาเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือก
นวั ต กรรมจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย และคณะกรรมการจากศึ ก ษานิ เ ทศก์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นาเสนอผลการคัดเลือกต่อสานักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ และ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สรุสรุ
ปผลกำรด
ำเนิำเนิ
นงำน
ปผลกำรด
นงำน
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กำรศึกษำสภำพปัจจุบัน (Situation :S)
ขั้นตอนที่ ๒ กำรวำงแผน (Plan : P)
ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑. สร้างความเข้าใจร่วม นาเสนอแนวทางการดาเนินงานโครงการ Innovation For
Thai Education (IFTE) นวั ต กรรมการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๔
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รองศึกษาธิการเชียงราย ผู้อานวย
กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
กิ จ กรรมที่ ๒. สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว ม ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งราย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะทางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด เพื่อสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมที่ ๓. ค้นพบตนเอง จัดทาข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจาก ๑๐ หน่วยงานการศึกษาที่จัด
การศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดยใช้รูปแบบออนไลน์ ( Google Form ) ในการรวบรวมข้อมูล แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
จากการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ ข้อที่ ๑ ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาและการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด และ ข้อที่ ๒ เครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๑. ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับ
จังหวัด ประกอบด้วย
๑.๑. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้านผลการทดสอบ
๑.๒. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
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ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินกำรตำมแผน (Do: D)
ประกอบด้วยกิจกรรม จานวน 2 กิจกรรม และมีผลการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
โครงการ ข้อที่ ๓ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่า ยทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบ แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑. การดาเนินการพัฒนาองค์ความรู้ให้ลุ่มเป้าหมาย สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย ได้ดาเนินการส่งเสริมพัฒนาการ และถ่ายทอดองค์ ความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบ และ แนวทางการ
พัฒนานวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ด้าน
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ปรับรูปแบบการพัฒนาเป็นการพัฒนาบุคลากรแกนนา ผ่านระบบออนไลน์
กลุ่ ม เป้ า หมายด าเนิ น การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ คื อ ผู้ ร่ ว มพั ฒ นานวั ต กรรมจากทุ ก สั ง กั ด ใน
หน่วยงานทางการศึกษา ๑๐ หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ร่วมการพัฒนานวัตกรรมทั้ง
๔ ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการศึกษา จานวน 8 นวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้ จานวน 13
นวัตกรรม ด้านการนิเทศภายใน จานวน 7 นวัตกรรม และด้านการนิเทศติดตามและประเมิ นผล
จานวน 7 นวัตกรรม รวมทั้งหมด จานวน 35 นวัตกรรม
กิจกรรมที่ ๒. ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ – ๔
ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเชี ย งราย ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย นักวิชาการศึกษาสานักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดเชียงราย นักวิชาการศึกษาสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และ
ตารวจนิเทศกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 ดาเนินการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนา สภาพของสถานศึกษาที่เป็นลุ่มเป้าหมาย และกาหนดวิธีการ แนวทางการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและ การพัฒนานวัตกรรม แนวทางการนิเทศ ติดตาม การการสร้างและการ
พัฒนานวัตกรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ปรั บ เปลี่ ย นกิจ กรรมการด าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกับ มาตรการป้ อ งกัน การแพร่ ร ะบาดของจั ง หวั ด
เชียงราย โดยจัดดาเนินการประชุมแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Line meeting
ขั้นตอนที่ ๔ กำรติดตำม และตรวจสอบ (Check : C)
ประกอบด้วยกิจกรรม จานวน ๓ กิจกรรม มีผลการดาเนินงานดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และผล การดาเนินงานโครงการ บุคลากร
นาร่องพัฒนานวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ ติดตาม ดูแลและช่วยเหลือ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญ
กาลังใจ ให้การพัฒนานวัตกรรม มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งประกอบด้วยคณะ
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นิเทศจาก ๑๐ หน่วยงานทางการศึกษา คือ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต ๑ - ๔ ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเชี ย งราย
สานักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงราย สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน
ที่ ๓๒ และ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมที่ ๒ การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เพื่อวางแผนการนิเทศ กาหนดปฏิทิน
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดทาเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ทั้ง ๔ ด้าน คือ
ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศภายใน และด้านการนิเทศติดตาม
และประเมินผล
กิจกรรมที่ ๓ การนิเทศ ติดตาม บุคลากรนาร่องพัฒนานวัตกรรม การดาเนินงานในครั้งนี้ได้
ปรับรูปแบบการนิเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19) เป็นการนิเทศแบบออนไลน์ โดยได้จัดดาเนิน การ ในวันที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เครื่องมือที่ใช้
ในการนิ เ ทศ ในครั้ ง นี้ คื อ แบบนิ เ ทศติ ด ตามผลการด าเนิ น งานโครงการ Innovation For Thai
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมี
คณะกรรมการร่ว มเป็นผู้ นิเทศนิเทศจาก ๑๐ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็น
คณะกรรมการนนิเทศ ผู้รับการนิเทศประกอบด้วย บุคลากรแกนนาร่วมการพัฒนานวัตกรรม ด้านการ
บริหารจัดการศึกษา จานวน ๘ นวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้ จานวน ๑๓ นวัตกรรม ด้านการ
นิเทศภายใน จานวน ๗ นวัตกรรม และด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล จานวน ๗ นวัตกรรม
รวมทั้งหมด จานวน ๒๕ นวัตกรรม
ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินผล ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนำ (Act: A) กำรสะท้อนคิด แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ประกอบด้วยกิจกรรม จานวน ๓ กิจกรรม มีผลการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ
ข้อที่ ๔ การ วิเคราะห์ วิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาใน
ระดับจังหวัด วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๕ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น ดังนี้
กิ จ กรรมที่ ๑ การคั ด เลื อ กนวั ต กรรม ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งราย ได้ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา ได้รับความความอนุเคราะห์จาก ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย จานวน ๓ ท่าน คือ รศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดีด้านการจัดการศึกษา ผศ.
ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ผศ.ดร.จารัส กลิ่นหนู รอง
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อธิการบดีด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศฯ และ และคณะศึก ษานิเ ทศก์ ส านักงานศึกษาธิก ารจั ง หวั ด
เชียงราย จานวน ๖ ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา
ดาเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรม ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง
ประชุมเรือนหงส์ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีรองศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย นายอภิวัฒ กันศรีเวียง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้มีผู้ร่วมพัฒนา
นวัตกรรมส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นต้นแบบระดับจังหวัด แบ่งตามประเภทนวัตกรรม จาก ๑๐
หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการได้ร่วมกันวางแผนการการคัดเลือกนวัตกรรม
กาหนดวิธีการ แนวทางพร้อมทั้งเครื่องมือในการประเมินผลงาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ดาเนินการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา จากผู้ร่วม
พัฒนานวัตกรรมที่ส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก จาก ๑๐ หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย คือ
ด้านการจัดการเรียนรู้ จานวน ๑๑ นวัตกรรม ด้านการบริหารการศึกษา จานวน ๔ นวัตกรรม ด้าน
การนิเทศภายในสถานศึกษา จานวน ๓ นวัตกรรม และ ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จานวน
๕ นวัตกรรม รวมทั้งสิ้น จานวน ๒๓ นวัตกรรม เครื่งมือที่ใช้ครั้งนี้ คือ แบบประเมินนวัตกรรม ทั้งนี้ได้
ปรับรูปแบบการประเมิน ภายไต้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ซึ่งกาหนดให้ มีการจั ดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้ร่ว มพัฒ นา ปรับเปลี่ ยนเป็นการ
ประเมินผลงานจากรายงานการพัฒนานวัตกรรม และ นาเสนอผ่านวีดิทัศน์ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเรือนหงส์ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมที่ ๒ ประกาศผลการคัดเลือก สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ดาเนินการ
ประกาศผลคัดเลือกนวัตกรรมระดับจังหวัด ใน ๔ ประเภท นวัตกรรม คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ การ
บริหารการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา และ ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีผลการ
คัดเลือก ดังนี้
ชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทนวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้
ว่าที่ ร.ต.หญิง เกศยา กล้าณรงค์
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจาปา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
นวัตกรรม CAT KSY MODEL ยกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิตวิทยาศาสตร์ ด้วยสะเต็มศึกษา
ชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ
นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล
โรงเรียนบ้านปางคึก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาเชียงราย เขต ๑
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นวัตกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ FIVE MODEL เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านปางศึก
ชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทนวัตกรรม ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา
นางศิริรัตน์ เขือนข่าย
โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
นวัตกรรมรูปแบบและแนวทางการนิเทศภายใน TAKOE S MODEL & PIDRER
ชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทนวัตกรรม ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
นางสาวประภัสสร ฟังช้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาเชียงราย เขต ๓
นวัตกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมคิดพาทา
ด้วยรูปแบบ 7TQ&S Supervision Approach (7 steps To Quality of Education & Smart Area
Supervision Approach)
กิจกรรมที่ ๓ รายงานผลการคัดเลือกนวัตกรรมให้นักงานศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการ
จั ง หวั ด เชี ย งราย ได้ ด าเนิ น การสรุ ป ผลการ สั ง เคราะห์ ผ ลการคั ด เลื อ กนวั ต กรรม ใน ๔ ประเภท
นวัตกรรม รายงานและนาเสนอผลการคัดเลือก ให้ศึกษาธิการภาร ภาค ๑๖ ผลการคัดเลือกนวัตกรรม
ในระดับภาค มีผลดังนี้ ได้รับรางวัล ระดับดีมากอันดับ ๑ ด้านการบริหารการศึกษา รางวัลระดับดีเยี่ยม
อันดับ ๑ ด้านการจัดการเรียนรู้ รางวัลระดับดีเยี่ยมอันดับ ๑ ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา และ
รางวัลระดับดีอันดับ ๑ ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ ๔ การสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลการขับเคลื่อน การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา มีหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ร่วมการประชุมถอดประสบการณ์
สะท้ อ นคิ ด แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก าหนดแนวทางแก้ ไ ข พั ฒ นาต่ อ ยอด ในการด าเนิ น งาน และจั ด
นิทรรศการแสดงผลงานของผู้ที่ได้รับรางวั ลชนะเลิศจากการคัดเลือกนวัตกรรม ในวันที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๖๔ ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย
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ญหำอุปอุสรรค
ปสรรคและแนวทำงแก้
และแนวทำงแก้
ปัญปัหำ
ไขไข
ปัญหำและอุปสรรค
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ทาให้การดาเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ เช่น ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ การนิเทศติดตาม
ผู้เข้าร่วมพัฒนานวัตกรรม การจัดแสดงผลงาน และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทำงแก้ไข
ปรับรูปแบบกิจกรรมการดาเนินงานในแผนงานโครงการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดย
ลดกิจกรรมที่มีการรวมตัวคนจานวนมาก เช่น กิจกรรมการจัดประชุม การนิเทศติดตาม การจัดแสดงผล
งาน และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ปรับกิจกรรมเป็นนิเทศแบบออนไลน์ นอกจากนี้การดาเนินกิจกรรม
คัดเลือกนวัตกรรม ได้ปรับกิจกรรมการคัดเลือกจาก รูปเล่มรายงานและวีดิทัศน์
ข้อข้เสนอแนะและควำมต้
องกำรในกำรพั
ฒนำ
อเสนอแนะและควำมต้
องกำรในกำรพั
ฒนำ
การด าเนิ น งานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวั ต กรรมการศึ ก ษา
เพื่อพัฒนาการศึกษา ควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ควรมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่มีวิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้ง แบบผสมผสาน (On Site) ร่วมกับรูปแบบอื่น ได้แก่ จัดการเรียนการสอนแบบ
มีใบงานหรือแบบฝึกหัดให้นักเรียนนาไปเรียนรู้เองที่บ้าน (On Hand) จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
(Online) จัดการเรียนการสอนผ่านแอปพริเคชั่นต่างๆ (On Demand) และจัดการเรียนการสอนแบบเรียน
ผ่าน TV (On air) ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ผู้สอนจึงเป็นบุคคลที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะออกแบบการเรียนรู้ให้มีลักษณะดังกล่าว ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายเป็นอย่าง
มาก
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ภำคผนวก

36

ภำคผนวก ก
โครงกำร
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39

40

41

42
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45

46

47

48

49

50

51

52

ภำคผนวก ข
ประกำศ / คำสั่ง สำนักงำนศึกษำธิกำร

53

54

55

56

57

58

59

60

61

ภำคผนวก ค
เครื่องมือในกำรดำเนินงำน
ในการดาเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนา
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงได้กาหนดเครื่องมือในการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. แบบเก็บข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา
2. แบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานโครงการ
3. แบบรายงานการพัฒนานวัตกรรม
4. แบบวิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนานวัตกรรม
๕. กรอบเกณฑ์การคัดเลือกนวัตกรรม
มีรายละเอียดดังนี้

62
ระดับภาคและระดับจังหวัด

แบบเก็บข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรม และงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด.....................................................สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
1. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนในจังหวัด / ภำค
จานวนโรงเรียนทั้งหมด................แห่ง
1.1 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
สังกัด/
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
กลุ่มสำระ 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

สพป.
สพม.
สช.
อปท.
พศ.
ตชด.
อื่นๆ....
รวม/
เฉลี่ย
1.2 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
สังกัด/
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
กลุ่มสำระ 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

สพป.
สพม.
สช.
อปท.
พศ.
ตชด.
อื่นๆ ....
รวม/
เฉลี่ย
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1.3 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

1.4 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
สังกัด/กลุ่ม
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สำระ

สพป.
สพม.
สช.
อปท.
พศ.
ตชด.
อื่นๆ ......
รวม/เฉลี่ย

2560

2561

2562

2560

2561

2562

2560

2561

2562

2562

2561

2560

สังคมศึกษำ

2562

2561

ภำษำอังกฤษ

2560

2562

2561

2560

วิทยำศำสตร์

2562

2561

2560

คณิตศำสตร์

2562

2561

ภำษำไทย

2560

สังกัด/
กลุ่ม
สำระ
สพป.
สพม.
สช.
อปท.
พศ.
ตชด.
อื่นๆ
รวม/
เฉลี่ย

ภำษำอังกฤษ
2560

2561

2562
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1.5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
สังกัด/กลุ่ม
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562
สำระ
สพป.
สพม.
สช.
อปท.
พศ.
ตชด.
อื่นๆ .......
รวม/เฉลี่ย
1.6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
2562

2561

สังคมศึกษำ

2560

2562

2561

ภำษำอังกฤษ

2560

2562

2561

วิทยำศำสตร์

2560

2562

2561

2560

คณิตศำสตร์

2562

2561

ภำษำไทย

2560

สังกัด/
กลุ่ม
สำระ
สพป.
สพม.
สช.
อปท.
พศ.
ตชด.
อื่นๆ
...
รวม/
เฉลี่ย

65

2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร

Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ในจังหวัด / ภำค
จานวนโรงเรียนทั้งหมด.....................แห่ง
2.1 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่
6
สังกัด/
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
กลุ่มสำระ 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562
สพป.
สพม.
สช.
อปท.
พศ.
ตชด.
อื่นๆ .....
รวม/เฉลี่ย

2.2 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 3
สังกัด/
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
กลุ่มสำระ 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562
สพป.
สพม.
สช.
อปท.
พศ.
ตชด.
อื่นๆ ....
รวม/เฉลี่ย
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2562

2561

2560

2562

2561

2560

2562

2561

2560

2562

2561

2560

2562

2561

2560

2.3 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
สังกัด
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
สังคมศึกษำ
/กลุม่
สำระ
สพป.
สพม.
สช.
อปท.
พศ.
ตชด.
อื่นๆ
รวม/
เฉลี่ย

2.4 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
สังกัด/
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562
กลุม่
สำระ
สพป.
สพม.
สช.
อปท.
พศ.
ตชด.
อื่นๆ .....
รวม/
เฉลี่ย
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2.5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
สังกัด/
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562
กลุม่
สำระ
สพป.
สพม.
สช.
อปท.
พศ.
ตชด.
อื่นๆ ...
รวม/
เฉลี่ย

2562

2561

2560

2562

2561

2560

2562

2561

2560

2562

2561

2560

2562

2561

2560

2.6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
สังกัด
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
สังคมศึกษำ
/กลุม่
สำระ
สพป.
สพม.
สช.
อปท.
พศ.
ตชด.
อื่นๆ .
รวม/
เฉลี่ย
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3. นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ชื่อนวัตกรรม หน่วยงาน/
โรงเรียน

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้
ชื่อนวัตกรรม หน่วยงาน/
โรงเรียน

ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ
ชื่อนวัตกรรม หน่วยงาน/
โรงเรียน

4. กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ชื่องานวิจัย
หน่วยงาน/
โรงเรียน

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้
ชื่องานวิจัย
หน่วยงาน/
โรงเรียน

ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ
ชื่องานวิจัย
หน่วยงาน/
โรงเรียน

69

แบบนิเทศ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE)
นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
……………………………………………………
คำชี้แจง
แบบติ ดตามนี้ ใช้ ในการติ ดตามและประเมิ นผลการด าเนิ นงานโครงการ Innovation For Thai
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
โครงการของสถานศึกษา
*******************************
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถำนศึกษำ.......................................................................... สังกัด............................................
เปิดทาการสอนในระดับชั้น ............................................. ถึงระดับชั้น ............................................
จานวนนักเรียนทั้งหมด............. คน
ชาย................คน
หญิง................... คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวนครูทั้งหมด ................................ คน ชาย............... คน หญิง............. คน
จานวนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด ...........คน ชาย............... คน หญิง............. คน
ตอนที่ 2 กำรติดตำมผลที่เกิดกับกำรดำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education
(IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1) สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงการดาเนินการโครงการ
 มี
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ................................
 ไม่มี เนื่องจาก
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2) สถานศึกษามีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการฯ
 มี
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจาก
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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3) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการ
 ชื่อนวัตกรรม
................................................................................................................................................. ..................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจาก
........................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... .....................
4) สถานศึกษามีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
 ชื่อนวัตกรรม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจาก
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5) สถานศึกษามีนวัตกรรมด้านการนิเทศภายใน
 ชื่อนวัตกรรม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจาก
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ................
บันทึกเพิ่มเติม / จุดเด่น / ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................
(...................................................)
ผู้นิเทศ
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แบบรำยงำนกำรสร้ำงนวัตกรรม
....................................

1. ชื่อนวัตกรรม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. ชื่อผู้สร้ำง
ชื่อ.............................................. นามสกุล…................................ตาแหน่ง.............................................
โรงเรียน.....................................เขต/อาเภอ…….....................จังหวัด….........................โทร..................
มือถือ................................................E-mail address................................................................
3. แนวทำงกำรคิดค้นนวัตกรรม
แสวงหานวัตกรรม/แบบอย่างที่ดีจากแหล่งต่างๆ ที่เคยมีผู้สร้างหรือ ทาไว้แล้ว แล้วนามาปรับปรุงหรือ
พัฒนาใหม่
การสร้างนวัตกรรมใหม่
4. ประเภทของนวัตกรรม
การบริหารจัดการศึกษา
การจัดการเรียนรู้
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
6. วัตถุประสงค์
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ................................
7. กลุ่มเป้ำหมำย
ประชำกร / กลุ่มตัวอย่ำง
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
8. หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
9. กำรออกแบบนวัตกรรม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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10. วิธีดำเนินกำร
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
11. ผลกำรสร้ำงหรือพัฒนำนวัตกรรม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
12. กำรเผยแพร่นวัตกรรม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................
(...................................................)
ผู้รายงาน.
ตาแหน่ง................................................................
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แบบวิเครำะห์องค์ประกอบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้
กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ตำมโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE)
นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา.......................................................................... สังกัด.......................................................
รายงานการวิจัยนวัตกรรม เรื่อง……………………………………………………………………………………………………
บทสรุปผู้บริหาร
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการ
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตการดาเนินงาน
1.4 กิจกรรมดาเนินงาน
1.5 ระยะเวลาดาเนินการ
1.6 งบประมาณ
ส่วนที่ 2 แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
3.1 ผลการใช้นวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม
และประเมินผล (ผลที่เกิดต่อผู้บริหาร,ครู,นักเรียน)
3.2 ความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การ
นิเทศติดตามและประเมินผล (ความพึงพอใจของผู้บริหาร , ศึกษานิเทศก์, ครู , นักเรียน)
ภาคผนวก
คาสั่ง
ภาพกิจกรรม
นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ตามโครงการ เครื่องมือ ฯลฯ
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(ตัวอย่ำง)
แบบวิเครำะห์นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด/สำนักงำนศึกษำศึกษำธิกำรภำค
ที่
1
2
3
4
5

6

องค์ประกอบ
รูปแบบ/แนวทำง
รายงานการวิจัย/รูปแบบ เรื่อง
หลักการ/ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
กิจกรรมดาเนินงาน
ผลการใช้รูปแบบ/แนวทางการ
บริหารจัดการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล (ผลที่เกิดต่อ
ผู้บริหาร,ครู,นักเรียน)
ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ/
แนวทาง การบริหารจัดการศึกษา
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
(ความพึงพอใจของผู้บริหาร ,
ศึกษานิเทศก์, ครู , นักเรียน)

กำรบริหำร
จัดกำร

กำรจัดกำร
เรียนรู้

กำรนิเทศติดตำม
และประเมินผล

หมำยเหตุ

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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แบบวิเครำะห์นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล
องค์ประกอบ
กำรบริหำร กำรจัดกำร กำรนิเทศติดตำม
ที่
รูปแบบ/แนวทำง
จัดกำร
เรียนรู้
และประเมินผล
1 รายงานการวิจัย/รูปแบบ เรื่อง
2 หลักการ/ความเป็นมา
3 วัตถุประสงค์
4 กิจกรรมดาเนินงาน
5 ผลการใช้รูปแบบ/แนวทางการ
บริหารจัดการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล (ผลที่เกิดต่อ
ผู้บริหาร,ครู,นักเรียน)
6 ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ/
แนวทาง การบริหารจัดการศึกษา
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม
และประเมินผล (ความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร , ศึกษานิเทศก์, ครู ,
นักเรียน)

หมำยเหตุ

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

76

กรอบเกณฑ์กำรคัดเลือกนวัตกรรม
โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
ส่วนที่ 1 กำรประเมินนวัตกรรมของสถำนศึกษำนำร่อง
ประกอบด้วย องค์ประกอบการประเมิน จานวน 3 ด้าน 17 ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนควำมสำคัญของนวัตกรรม จานวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 ความเป็นมาและสภาพของปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและหรือการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 3 ประโยชน์และความสาคัญ
องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม จานวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 2 หลักการ ทฤษฎี แนวคิดในการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 3 การออกแบบและแนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 5 การนาไปใช้
ตัวชี้วัดที่ 6 การประเมินและการปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 3 ด้ำนผลที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินงำนตำมนวัตกรรม
3.1 ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาและผู้บริหาร
ตัวชี้วัดที่ 1 มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2 มีการดาเนินงาน/การบริหารจัดการของสถานศึกษา/การจัดการเรียนรู้/
การนิเทศติดตามและประเมินผล อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดที่ 3 การมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 การยอมรับที่มีต่อสถานศึกษา
3.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน
ตัวชี้วัดที่ 1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 4 การวัดและการประเมินผล
3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
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ส่วนที่ 2 กำรนำเสนอผลงำนนวัตกรรม
ด้ำนกำรนำเสนอผลงำนและสื่อเอกสำรประกอบกำรนำเสนอ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านความถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุม
ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านความเหมาะสมของการนาเสนอ
ตัวชี้วัดที่ 3 ด้านการตอบประเด็น/ข้อซักถาม
ส่วนที่ 1 กำรประเมินรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
องค์ประกอบการประเมิน จานวน 3 ด้าน 19 ตัวชี้วัด คะแนนรวม 100 คะแนน
องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนควำมสำคัญของรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
จานวน 3 ตัวชี้วัด (20 คะแนน)
ที่
ตัวชี้วัด
1. ความเป็นมา
และสภาพ
ปัญหา

2.

แนวทาง
การแก้ไข
ปัญหาและ
การพัฒนา

3.

ประโยชน์/
ความสาคัญ

รำยกำร
1) วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล
เพื่อกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทาง
2) นาเสนอความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาที่จะแก้ไข/พัฒนา
3) มีการวิเคราะห์ปัญหาและจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
4) ศึกษา/วิเคราะห์ ปัจจัยภานใน ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาคุณภาพตามบทบาทของสถานศึกษา
5) เลือกปัญหาที่มีความเป้นไปได้ในการแก้ไข/พัฒนา
1) บุคลากรและผู้เกีย่ วข้องมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการ
แก้ไข/พัฒนา
2) กาหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจนและเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
3) มีการเสนอแนวคิด ทฤษฏี ที่จะนามาใช้ในการแก้ไข/พัฒนา
4) มีความเชื่อมโยงและความถูกต้องของแนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
5) มีการกาหนดรูปแบบในการแก้ไข/พัฒนา
1) รูปแบบ/แนวทางการพัฒนามีความชัดเจนสาหรับสถานศึกษา
ในการดาเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศและงานวิชาการ
2) สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยน/พัฒนาแนวทางการบริหาร
จัดการ บุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3) บุคลากรสามารถนารูปแบบไปพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4) กระบวนการในการบริหารจัดการตามรูปแบบสอดคล้องกับ
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) กระบวนการจัดการเรียนรู้ออกแบบได้ตรงตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
จานวน 6 ตัวชี้วัด (40 คะแนน)
ที่
ตัวชี้วัด
รำยกำร
1. วัตถุประสงค์ 1) วัตถุประสงค์สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ
และเป้าหมาย ในการพัฒนา
การพัฒนา
2) วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
3) กาหนดวัตถุประสงค์ที่มีความเป็นไปได้
4) ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างชัดเจน สามารถวัด
และประเมินผลได้
5) วัตถุประสงค์และเป้าหมายแสดงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน
2. หลักการ
1) ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎี
2) มีการสังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่จะนามาใช้ในการแก้ไข
แนวคิดในการ ปัญหา
พัฒนา
3) นาเสนอ ระบุ หลักการ ทฤษฎี แนวคิดที่สอดคล้องกับรูปแบบใน
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ
4) สามารถอธิบายเนื้อหา/แนวทาง ในการพัฒนาได้ชัดเจน ครบถ้วน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
5) มีการระบุหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่มีความเป็นไปได้ ในการพัฒนา
รูปแบบ/แนวทางให้สมั ฤทธิ์ผล
3. การออกแบบ 1) มีการนาผลการสังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
แนวทางการ มาใช้ในการออกแบบแนวทางการพัฒนา
พัฒนา
2) มีการออกแบบนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนา
3) บุคลากรและผู้เกีย่ วข้องมีส่วนร่วมในการออกแบบ
นวัตกรรมการพัฒนาที่ชัดเจน
4) มีการสร้างนวัตกรรมการพัฒนา โดยกาหนดขั้นตอนและกิจกรรม
ที่ชัดเจน
5) มีการตรวจสอบความเป็นไปได้ของนวัตกรรมการพัฒนาก่อนนาไปใช้
4. การมีส่วนร่วม 1) ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม
ในการพัฒนา 2) ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม
3) นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม
4) คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม
5) ชุมชนและหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน
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ที่
ตัวชี้วัด
5. การนาไปใช้

6.

การประเมิน
และการ
ปรับปรุง

รำยกำร
1) มีการจัดทาเอกสารคู่มือ แนวทางการดาเนินงานตามนวัตกรรม
ที่ชัดเจน
2) มีการชี้แจง ทาความเข้าใจกับผูเ้ กี่ยวข้องที่นานวัตกรรม ไปใช้
3) มีการสนับสนุนทรัพยากรหรืองบประมาณ ในการนานวัตกรรมไปใช้
4) มีการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือระหว่างการนานวัตกรรมไปใช้
5) มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียน
1) มีเครื่องมือประเมินที่มีคณ
ุ ภาพและเที่ยงตรง
2) มีการประเมินที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3) มีการประเมินความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการพัฒนาศึกษา
4) มีการสรุปผลการประเมินนวัตกรรมการพัฒนาศึกษา
5) นาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

องค์ประกอบที่ 3 ด้ำนผลที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินงำนตำมรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้
จานวน 12 ตัวชี้วัด (40 คะแนน)
ที่
ตัวชี้วัด
รำยกำร
1. ผลที่เกิดขึ้นกับสถำนศึกษำ
1. ข้อมูล
1) มี ส ารสนเทศและผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางการศึ ก ษาในระดั บ
สารสนเทศ
สถานศึกษาและระดับห้องเรียน
ของ
2) จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานได้ครบถ้วนครอบคลุมการ
สถานศึกษา ใช้ ง านและสารสนเทศที่ จั ด เก็ บ ไว้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง สมบู ร ณ์
และเป็นปัจจุบัน
3) จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และสารสนเทศอย่ า งเป็ น ระบบทั น สมั ย ทั น ต่ อ
การใช้งานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
4) นาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการงาน
ของสถานศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์
คุ้มค่า
5) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และกิจกรรมในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการที่
หลากหลายและน่าสนใจมีผลงานปรากฏชัด
2. การ
1) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนวัตกรรมการพัฒนา
ดาเนินงาน/ 2) กาหนดผู้รับผิดชอบการดาเนินงาการออกแบบและจัดการเรียนรู้
การบริหาร
ครอบคลุมรายวิชาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
จัดการของ
3) กาหนดห้วงเวลาการดาเนินงาน การจัดการเรียนรู้เสริม การนิเทศ
สถานศึกษา ติดตามและประเมินผล ตามปฏิทนิ การพัฒนานวัตกรรม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน
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ที่

ตัวชี้วัด

รำยกำร
4) สถานศึกษามีการดาเนินการตามแผนงานและมีระบบการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง
5) ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพนักเรียนอย่างครบถ้วน
3. การมีส่วน
1) บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
ร่วมกับ
ในการวางแผน ดาเนินการตรวจสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษา 2) ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ดาเนินการตรวจสอบและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
3) ผู้บริหาร/สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ให้มีความเข้มแข็ง
4) สถานศึกษามีการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรูค้ าแนะนาอย่างสม่าเสมอ
5) ผู้บริหาร/สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผล
การพัฒนาโรงเรียน ให้ผมู้ ีส่วนได้สว่ นเสียได้รับทราบ
4. การยอมรับที่ 1) ผู้บริหารยอมรับและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
มีต่อ
2) ครูยอมรับและให้ความร่วมมือในการดาเนินการพัฒนาตาม
สถานศึกษา นวัตกรรม
3) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4) ชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามนวัตกรรม
5) ความพึ ง พอใจของครู นั ก เรี ย น และผู้ มี ส่ ว นร่ ว มทุ ก ภาคส่ ว น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน
1. การออกแบบ 1) มีการนาผลวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET มาตรฐานตัวชี้วัด
การจัดการ
แต่ละรายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแนวทาง
เรียนรู้
การทดสอบ O-NET พร้อมทั้งข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้
2) กาหนดเป้าเหมายการจัดการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ทักษะ
กระบวนการตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และยึดรายละเอียดจาก Test
Blueprint ของการทดสอบO-NET กาหนดแผนการจัดการเรียนรู้
3) มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา
4) ใช้หลักการ เทคนิคการสอนต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม
5) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบ ครบถ้วนสมบูรณ์และผ่าน
การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนการนาไปใช้

เกณฑ์กำรให้คะแนน

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน
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ที่
ตัวชี้วัด
2. การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้

รำยกำร
1) จัดกิจกรรมการเรียนรูhตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3) ใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
4) มีการนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
5) มีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. การพัฒนาสื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีให้มีคุณภาพสะดวก
การเรียนรู้
ต่อการใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ เลือกใช้ ผลิตและพัฒนาคุณภาพ
ของสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
3) สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และกิจกรรมการเรียนรู้
4) มีการประเมินสื่อ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
5) น าผลการประเมิ น มาใช้ ใ นการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สื่ อ การเรี ย นรู้
ให้มีคุณภาพ
4. การวัดและ
1) เลือกเครื่องมือ/วิธีการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ประเมินผล
ของนวัตกรรม
2) ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วั ด
และประเมินผลได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ
3) กาหนดเกณฑ์การประเมินได้อย่างชัดเจน
4) ใช้ ผ ลของการวั ด และประเมิ น ผลเพื่ อ ออกแบบวางแผน
และดาเนินการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ทั้งด้านการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
5) วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จาก การวัดและประเมินผล นาเสนอ
ต่อนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อรับทราบพัฒนาการ
3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน
1. ผู้เรียนมี
1) มีผลการทดสอบ O-NET ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล
คะแนน ผล 2) มีจานวนนักเรียนที่มีผลการ ทดสอบ O-NET เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ขึ้น
การทดสอบ ไป
ทางการศึกษา 3) มีการวิเคราะห์ข้อมูล O-NET มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ระดับชาติขั้น 4) ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นเพิ่ม ขึ้นในกลุ่ม สาระการเรียนรู้
พื้นฐาน(O- ที่มีการสอบ O-NET
5) ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การเรี ย นการสอนตามนวั ต กรรม
NET) แต่ละ
ของจังหวัด

วิชาผ่านเกณฑ์
เพิ่มขึ้น

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน
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วิธีกำรประเมิน
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาเพื่อพิจารณาหลักฐาน/ผลงานและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ เช่น แผนปฏิบัติการประจาปี/แผนพัฒนา
สถานศึกษา, รายงานผลการทดสอบ O-NET ของ สทศ., แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET, แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ, รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงาน,
คาสั่ง/ประกาศ, รายงานผลความสาเร็จ/ความพึงพอใจของโครงการ/กิจกรรม, สื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้,
ทะเบียนสื่อ/เทคโนโลยี/รายงานการใช้สื่อเทคโนโลยี,บันทึกการปฏิบัติงาน/บันทึกการ ประชุม/การนา
ผลการรายงานไปใช้/เอกสารการประชุม, บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้, ผลงาน/ชิ้นงานจากการศึกษา
ค้นคว้า/นวัตกรรมของผู้เรียน, นิทรรศการ/เอกสารวารสารประชาสัมพันธ์,เกียรติบัตร โล่รางวัล ผลงาน
จากการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ฯลฯ
2) สัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 กำรนำเสนอผลงำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ องค์ประกอบการประเมิน
จานวน 2 ด้าน 7 ตัวชี้วัด
คะแนนรวม 100 คะแนน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของคะแนนรวม)
องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนนิทรรศกำร จานวน 4 ตัวชี้วัด (50 คะแนน)
ที่
ตัวชี้วัด
1. เนื้อหาการ
นาเสนอ

2.

3.

4.

รำยกำร
1) เนื้อหามีความสอดคล้องกับเรื่องที่นาเสนอ
2) เนื้อหามีความครบถ้วน ครอบคลุม
3) มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้อย่างชัดเจน
4) มีความน่าเชื่อถือ
5) มีประโยชน์ต่อผู้เข้าชมนิทรรศการ
รู ป แ บ บ ก า ร 1) มีความริเริ่มสร้างสรรค์
นาเสนอ
2) บอร์ดนิทรรศการ การตกแต่ง สื่อประกอบรูปแบบการ
นาเสนอมีความต่อเนื่องสอดคล้อง
3) ชิ้นงาน/ผลงาน/เอกสาร มีจุดเด่น สื่อสารเข้าใจง่าย
4) ผลงานมีความน่าเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างการปฏิบัติได้
5) จัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต
การใช้พื้นที่
1) การใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า
นาเสนอได้
2) ใช้พื้นที่ตรงตามที่กาหนด
อย่างเหมาะสม 3) ใช้พื้นที่อย่างสร้างสรรค์
4) ความเหมาะสมของวัสดุกับขนาดพื้นที่
5) การใช้พื้นที่/แบ่งสัดส่วนได้อย่างเหมาะสม
การมีส่วนร่วม 1) สร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าชมนิทรรศการเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ของผู้เข้าชม
นิทรรศการ
นิทรรศการ
2) มีกิจกรรมให้ผู้ชมนิทรรศการมีส่วนร่วม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
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3) มีสื่อ เอกสารเผยแพร่ให้ผู้ชมนิทรรศการมีส่วนร่วม
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
4) มีการตอบประเด็นข้อซักถามให้แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการ
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน
5) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมนิทรรศการแสดงความคิดเห็น/ความ
พึงพอใจต่อนิทรรศการ

องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนกำรนำเสนอบนเวที จานวน 3 ตัวชี้วัด (50 คะแนน)
ที่
ตัวชี้วัด
รำยกำร
1. ด้านความถูก 1) การนาเสนอตรงประเด็น
ต้อง ชัดเจน
2) เนื้อหามีความครอบคลุม ครบถ้วน
และครอบคลุม 3) นาเสนอเนื้อหาตามลาดับ/ขั้นตอน
4) เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย
5) นาเสนอเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม
2. ด้านความ
1) นาเสนอเนื้อหาภายในเวลาที่กาหนด
เหมาะสมของ 2) ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
การนาเสนอ
3) สื่อในการนาเสนอมีความเหมาะสม ทันสมัย
4) ขนาดและรูปแบบตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย
5) สื่อ/ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและน่าสนใจ
ที่
ตัวชี้วัด
รำยกำร
3. ด้านการตอบ 1) ตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นคาถาม
ประเด็น/ข้อ
2) สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทางานได้อย่างชัดเจน
ซักถาม
3) แสดงให้เห็นถึงความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่ทา
4) มีความมั่นใจในการตอบคาถาม
5) แสดงไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 รายการ ได้ 5 คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 รายการ ได้ 4 คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 รายการ ได้ 3 คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 รายการ ได้ 2 คะแนน
ปฏิบัติได้ 1 รายการ ได้ 1 คะแนน

วิธีกำรประเมินและแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการฯ ประเมินการนาเสนอผลการดาเนินงานและ
การจั ดแสดงนิ ทรรศการ ในการจั ดเวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาค
1. พิจารณาจากการนาเสนอผลการดาเนินงาน และการตอบประเด็นข้อซักถาม
2. พิจารณาจากสื่อที่นาเสนอ
กำรวัดและประเมินผล
เมื่อคณะกรรมการฯ แต่ละคนให้คะแนนตามรายการในแบบประเมินของตนและรวมคะแนนแต่
ละส่วนไว้แล้ว ให้ประธานและคณะกรรมการประเมินอภิปรายร่ว มกันให้ ได้ข้อยุติ และสรุปผลการ
ประเมินในแบบสรุปผล (ภาคผนวก ข) โดยมีขั้นตอนการจัดทา ดังนี้
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1. หาผลรวมคะแนนแต่ละส่วนของคณะกรรมการ
2. ตรวจสอบผลรวมคะแนนแต่ละส่วนของกรรมการแต่ละคน
3. หาคะแนนเฉลี่ยแต่ละส่วนของกรรมการทั้งชุด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
4. นาค่าเฉลี่ยแต่ละส่วน (ผลจากข้อ 3) คูณค่าน้าหนักร้อยละแต่ละส่วน
5. รวมผลคะแนนที่ได้ตามข้อ 4 คิดเป็นคะแนนรวม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
6. นาผลคะแนนรวมมาเทียบเกณฑ์ การประเมินระดับคุณภาพเพื่อหาระดับคุณภาพของการ
ดาเนินงาน
7. นาผลการประเมินของสถานศึกษาแต่ละแห่งมาพิจารณาจัดลาดับคะแนนจากสูงไปต่าเพื่อ
คัดเลือกเป็นสถานศึกษานาร่อง ที่มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับภาค ตาม
โครงการ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
ตามแบบสรุป
8. เสนอผลการคัดเลือก ให้ศึกษาธิการภาค พิจารณาลงนามในประกาศผลการคัดเลือก
เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพ
คะแนน 80.00 ขึ้นไป หมายถึง
ดีเยี่ยม
คะแนน 70.00 – 70.99 หมายถึง
ดีมาก
คะแนน 60.00 – 69.99 หมายถึง
ดี
ข้ อ 6
คะแนน 50.00 – 59.99 หมายถึง
พอใช้
คะแนน น้อยกว่า 50.00 หมายถึง
ปรับปรุง
จากตาราง พบว่า สถานศึกษา ก มีคะแนนผลการประเมิน เท่ากับ 88.56 มีผลงานดาเนินงานอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม
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คณะทำงำน
ที่ปรึกษำโครงกำร
1. นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

คณะทำงำน
๑. นายวีรัตน์ สานุมิตร
๒. นางดวงคิด จรเอ้กา
๓. นายสะอาด คาตัน
๔. นายอนุรักษ์ พรมเลข
๕. นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ
๕. นายไกรพงษ์ จินดาคา

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

กลุ่มงำนที่รับผิดชอบโครงกำร
กลุ่มงานพัฒนามาตฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผู้เขียนรำยงำนโครงกำร
นายอนุรักษ์ พรมเลข
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
บรรณำธิกำรกิจ
นางดวงคิด จรเอ้กา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

๕๗/๓๓ หมู่ ๒๒ ถ.เวียงบูรพา ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

Website
http://cri.moe.go.th

โทรศัพท์/โทรสาร
๐๕๓-๗๑๙๔๘๑, ๐๕๓-๗๑๙๔๘๔

