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บทที่  1 
 

บทนำ 
 
ความเป็นมา 
 

 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ 1) 
เพ่ือให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด  2) เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 3) 
เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรี ยนรู้ การนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 4) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 5) เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์
เพ่ิมข้ึน การดำเนินงานโครงการมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การรวบรวมสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัย
ทางการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ  
ติดตามและประเมินผล การสังเคราะห์วิเคราะห์วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้มีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาค
ส่วนมาร่วมกันสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งให้สถานศึกษามีร้อย
ละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน  และ
คัดเลือกนวัตกรรมที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ระดับจังหวัด ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
เพ่ือพัฒนาการศึกษา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ กลุ่มเป้าหมายในโครงการ ส่งผลงานนวัตกรรม
ทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 64 ผลงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบผลงาน  
 เพ่ือให้ผลงานนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ กลุ่มเป้าหมายในโครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
มีการเชื่อมโยงเพ่ือนำไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และทำให้ผลงานนวัตกรรมส่งผลไปยังการพัฒนา
การศึกษาอย่างแท้จริง วิธีการที่น่าจะทำให้เกิดผลลัพธ์ในระยะเวลาอันใกล้น่าจะเป็นวิธีการเผยแพร่สรุปผล 
รายงานผลการสังเคราะห์นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้กรอบ what 
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research says เผยแพร่ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ผู้สนใจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพ่ือสรุปรวบรวมผลรายงานการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ กลุ่มเป้าหมายใน
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพื่อให้ผลงานการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ กลุ่มเป้าหมายในโครงการ Innovation 
For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก ได้เผยแพร่ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้สนใจ 
 
วิธีการวิเคราะห์ 
 

 1. ศึกษารายงานการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ กลุ่มเป้าหมายในโครงการ Innovation 
For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก 
 2. สังเคราะห์จัดหมวดหมู่โดยใช้นวัตกรรมเป็นฐานในการจัดหมวดหมู่ 
 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลงานนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ กลุ่มเป้าหมายในโครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
ได้รับการเผยแพร่ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้สนใจได้
นำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
 2. ได้ข้อมูลนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
ที่ได้รวบรวมและจัดหมวดหมู่สำหรับนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลต่อไป 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนา ปรับปรุง
หรือดัดแปลงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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 2. งานวิจัยทางการศึกษา หมายถึง ผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยผ่านกระบวนการแสวงหา
ความรู้ความจริงที่มีระบบและวิธีการที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับ  
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ 
กลุ่มเป้าหมายในโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนา
การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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บทที่  2 
 

ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้  
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 
 ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล สามารถนำเสนอผลการศึกษาไดด้ังนี้ 
  ตอนที่ 1 นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 
  ตอนที่ 2 นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 
  ตอนที่ 3 นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 รายละเอียดแต่ละตอนนำเสนอตามลำดับดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 
 

 นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ในการสังเคราะห์ครั้งนี้มี 3 เรื่อง ซึ่งข้อสรุปทั้งหมดเป็นดังนี้ 
1. นางพเยาว์ ลีลา 
ชื่อผลงาน การบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 5E4รช5 เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
วัตถุประสงค์ 
 เชิงคุณภาพ 
  1. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
    2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน     
วัดแตน          
   3. เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดแตน มีคุณภาพตามมาตรฐานการมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 เชิงปริมาณ 
     1. โรงเรียนวัดแตนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด และมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ,NT, RT สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
    2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษา และคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียน
วัดแตนอยู่ในระดับมาก ขึ้นไป 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 ผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
    1. โรงเรียนวัดแตนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงเป็นลำดับที่ 16 ของเขต และสูงกว่าระดับประเทศ  
ปีการศึกษา 2562 สพฐ. 
  2. โรงเรียนวัดแตนมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ  (O-NET) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 สาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ 
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  3. โรงเรียนวัดแตนมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนรวมเฉลี่ย 2 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ 
  4. โรงเรียนวัดแตนมีผลการทดสอบเพ่ือประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test 

: RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน สูงกว่าระดับ 
ประเทศ 
  5. โรงเรียนวัดแตน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ ปีการศึกษา 2562 – 2563  
  6. รางวัลการประกวด Best Practice รายงานวิจัยการศึกษาความพึงพอใจและความ
ต้องการจำเป็นของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการสถานศึกษา “ระดับยอดเยี่ยม”  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2563 
                 7. มีสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความหลากหลายและเอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
               8. สถานศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและ สภาพสังคมปัจจุบัน  
  9. มีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้ โดยคำนึงถึง
คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
              10. โรงเรียนวัดแตน ได้ผ่านการติดตามการดำรงสภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 
  11. โรงเรียนวัดแตนได้รับรางวัล “ดีมาก” การประกวดวิดีโอคลิป การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ปีการศึกษา 2563 
  12. โรงเรียนวัดแตนเป็นโรงเรียนที่ดำเนินการจัดการขยะ “ระดับดีเด่น” ตามโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2561 – 2562 
  13. โรงเรียนวัดแตนได้ดำเนินกิจกรรม “สร้างจิตสำนึก รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
มีจิตอาสา” ระดับดีเด่น ตามโครงการขับเคลื่อน วงล้อเด็กดี ประจำปี 2561 - 2562 
   14. โรงเรียนวัดแตนประสบความสำเร็จจากการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ปี
การศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการอ่านรู้เรื่อง เป็นอันดับที่ 8 ของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  15. โรงเรียนวัดแตนประสบความสำเร็จจาการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นอันดับที่ 3 ของเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียนวัด
แตนเป็นสถานศึกษาที่จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2563 
         16. โรงเรียนวัดแตน ได้รับโอกาสทางการศึกษา เมื่อคุณครูปิ่นอนงค์ พรมชาติ ข้าราชการ
บำนาญ เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  แต่ยังมาปฏิบัติหน้าที่ ช่วยสอนที่โรงเรียน
วัดแตน ทุกวัน โดยมิได้รับค่าตอบแทน รวมระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน นับเป็นโอกาสและจุดแข็งของ
โรงเรียนวัดแตน ที่ได้รับความอนุเคราะห์และเมตตาจากคุณครูผู้เป็นปูชนียบุคคล และมีจิตวิญญาณความ
เป็นครูอย่างแท้จริง 
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 ผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร  
  1. ได้รับคำสั่งให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การโรงเรียนขนาดเล็กที่
ประสบความสำเร็จ วันที่ 10 – 13 มกราคม 2563 โรงแรมรอยัลเบญจา กทม. 
  2. ได้รับคำสั่งเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแผนการดำเนินการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.วันที่ 4-6 มี.ค. 2563 โรงแรมแกรนด์สาทร 
กทม. 
  3. ได้รับคำสั่งประชุมเพ่ือรับฟังข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand 
Alone) โดยท่านที่ปรึกษา รมต.ศธ. ท่านวราวิช กำภู ณ อยุธยา วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม
จันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 
  4. เป็นคณะทำงานการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
  5. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 ของสมาคมครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอำเภอบางระกำ 
  6. เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน ของโครงการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 
  7. ผ่านการอบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการ
คำนวณ Coding School Director (C4S) 
  8. เป็นคณะทำงาน โครงการประเมินติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็น
ฐาน (Area base) ด้วยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน ซิปป์ (CIPP model) 
  9. โรงเรียนวัดแตน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยใช้ 4E4รช5 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดแตน ในการคัด
สรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค  
  10. ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม อันดับที่ 1 นวัตกรรมการปฏิบัติที่ตี (Best 
Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ระดับจังหวัดตามโครงการ Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 
 ผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับครู 
             1. คณะครูและบุคลากรสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความคล่องตัว
สูงส่งผลให้ได้รับรางวัลจากผลการดำเนินงาน 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความ
คล่องตัวสูง ในการดำเนินงาน ส่งผลให้ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นและได้รับรางวัลจากผลการ
ดำเนินงาน  
   3. ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
  4. นางสาวสาวิตรี วัยฉิมพลี ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม อันดับที่ 2 นวัตกรรม
การปฏิบัติที่ตี (Best Practice) ด้านการการจัดการเรียนรู้ ระดับจังหวัดตามโครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 
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ผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
  1. ปีการศึกษา 2562 – 2563 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้ามายที่กำหนด                 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         2. ปีการศึกษา 2562 – 2563 มีผลการทดสอบการอ่าน (RT) ของนักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 1 และผลการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
        3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา              
ปีที่ 6 เฉลี่ยรวม 4 สาระการเรียนรู้ เป็นลำดับที่ 16 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 จากทั้งหมด 114 โรงเรียน 
 ผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับชุมชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
       ชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรท้องถิ่น ให้การสนับสนุนทางโรงเรียนทุกด้านทั้งงบประมาณ                  
และความช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ และให้ความพึงพอไว้วางใจ และมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการ และ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนเชื่อมั่นในคุณภาพของผู้เรียน โดยมีความเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 
2. นางสุชิพร รักปะกิจ 
ชื่อผลงาน การศึกษาความพึงพอใจต่อโครงการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ของครูโรงเรียนศึกษาลัย ปีการศึกษา 2563 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือประเมินกระบวนการดำเนินโครงการเรี่ยวกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
จำแนกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอนที่ 1 รู้จักปัญหาศึกษาบริบท ขั้นตอนที่ 2 กำหนด เป้าหมาย ขั้นตอน
ที่ 3 วางแผนออกแบบ ขั้นตอนที่ 4 เรียนรู้สู่การปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 5 เรียนรู้สู่การ สะท้อนผล และขั้นตอน
ที ่6 ใส่ใจพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
 2. เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินโครงการด้านบริบท
หรือสภาพแวดล้อม จำนวน 18 คน โดยมีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.77 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ย 0.86 
และมีผลการประเมินอยู่ที่ระดับเหมาะสมมาก 
  2. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินโครงการด้านปัจจัย
นำเข้า จำนวน 18 คน โดยมีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.91 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ย 0.70 และมีผล
การประเมินอยู่ที่ระดับเหมาะสมมาก 
 3. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินโครงการด้าน
กระบวนการ จำนวน 22 คน โดยมีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.91 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ย 0.78 และมี
ผลการประเมินอยู่ที่ระดับคุณภาพมาก 
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 4. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินโครงการด้านผลผลิต 
จำนวน 22 คน โดยมีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.86 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ย 0.75 และมีผลการ
ประเมินอยู่ที่ระดับคุณภาพมาก 
 5. ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินโครงการด้านผลผลิต
เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการที่มีการดำเนินการโครงการนิเทศภายในโรงเรียนศึกษาลัย 
จำนวน 5 คน โดยมีความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.08 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ย 0.66 และมีผลการประเมิน
อยู่ที่ระดับมีความพึงพอใจมาก 
 6. นักเรียนโรงเรียนศึกษาลัย มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้น ป.6 ปี
การศึกษา 2563 สูงกว่า ปีการศึกษา 2562 อันดับ 1 วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 13.18 % 
อันดับ 2 วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 11.76 % อันดับ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 7.71% อันดับ 4 วิชาวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.73 % ตามลำดับ 
 
3. นายชาญ เพิ่มไทย 
ชื่อผลงาน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ โดยใช้กระบวนการ 
OKRs ของโรงเรียนเซนต์นิโกลาส ปีการศึกษา 2563 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบการวางแผนและการวัดผลองค์กร ด้วยกระบวนการ OKRs 
       2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการสอนทางออนไลน์ ในสถานการณ์ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของครู
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 
       3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนทางออนไลน์ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 ผลการวางแผนและการวัดผลองค์กรด้วยกระบวนการ OKRs 
  1) การกำหนดวัตถุประสงค์ (O : Objective) 
  ฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ได้แก่ “เพ่ือพัฒนาศักยภาพการสอน
ออนไลน์ของครูโรงเรียนเซนต์นิโกลาส ในสถานการณ์การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ    
   2) การกำหนดผลลัพธ์หลัก (KRs : Key Results) และกิจกรรมหลัก (KA : Key Activities)   
             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนร่วมกันกำหนดผลลัพธ์หลัก และกิจกรรมหลัก  
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริหารกำหนด ผลลัพธ์หลัก (KRs) ประกอบด้วย     
    KR1 : ร้อยละ 100 ของครูมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย วิธีการ กระบวนการสอนทาง
ออนไลน์ 
    KR2 : ร้อยละ 100 โรงเรียนจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ของครู 
    KR3 : ร้อยละ 100 ของครูระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาร่วมกันสร้างบทเรียน
ออนไลน์และสอนทางออนไลน์ 
    KR4 : ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าร่วมเรียนทางออนไลน์   
    KR5 : ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนทางออนไลน์ ในระดับ
มากที่สุด   
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  แอปพลิเคชัน (Application) ครูร้อยละ 100 ร่วมกันสร้างบทเรียนและสอนทางออนไลน์  
ครูใช้แอปพลิเคชัน Zoom มากที่สุด (ร้อยละ  89.66) รองลงมาคือ การใช้แอปพลิเคชัน Google  
Classroom (ร้อยละ 10.34) 
  จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนทางออนไลน์รวมทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 60.10 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 80 โดยจำแนกเป็น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าเรียนออนไลน์มากที่สุด (ร้อยละ 63.33) รองลงมาได้แก่ นักเรียนระดับ 
ประถมศึกษา (ร้อยละ 56.87) 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนทางออนไลน์ 
  1) ระดับประถมศึกษา 
    สภาพทั่วไปของการเรียนทางออนไลน์ นักเรียนระดับประถมศึกษาเรียนทางออนไลน์ที่
บ้านพัก (ร้อยละ 100) ใช้คอมพิวเตอร์ PC เรียนทางออนไลน์มากท่ีสุด (ร้อยละ 36.98) รองลงมาคือ การ
ใช้โน๊ตบุ๊ก (ร้อยละ 26.05) 
                ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีต่อการเรียนทางออนไลน์ อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจด้านเนื้อหามากที่สุด ( X = 4.53) 
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาตามลำดับ ได้แก่ ด้านการสอนของครู ระดับมาก ( X = 3.59) และด้านมัลติมิ
เดีย  ระดับปานกลาง ( X = 3.32)   
  2) ระดับมัธยมศึกษา 
      สภาพทั่วไปของการเรียนทางออนไลน์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเรียนทางออนไลน์ที่
บ้านพักมากที่สุด (ร้อยละ 93.05) รองลงมาคือ เข้าเรียนทางออนไลน์ที่หอพัก (ร้อยละ 6.95) ใช้
คอมพิวเตอร์ PC เรียนทางออนไลน์มากที่สุด (ร้อยละ 53.28) รองลงมาได้แก่ การใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน  
(ร้อยละ 23.55) 
      ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อการเรียนทางออนไลน์ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเรียนทางออนไลน์อยู่ในระดับมาก ( X = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มีความพึงพอใจด้านเนื้อหามากที่สุด ( X = 3.90) เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาตามลำดับ ได้แก่  
ด้านการสอนของครู ระดับมาก ( X = 3.76) และด้านมัลติมิเดีย ระดับปานกลาง ( X = 3.32)   
  3) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนทางออนไลน์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ดังนี้   
    สภาพทั่วไปของการเรียนทางออนไลน์ พบว่า นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้านพัก มากที่สุด  
(ร้อยละ 95.24) รองลงมาได้แก่การเรียนที่หอพัก (ร้อยละ 4.76) เครื่องมือที่ใช้เรียนทางออนไลน์ เรียน
ด้วยคอมพิวเตอร์ PC มากที่สุด (ร้อยละ 48.15) รองลงมาตามลำดับ ได้แก่ ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (ร้อย
ละ 24.07) ใช้โน๊ตบุ๊ก (ร้อยละ 18.12) และใช้แท็บเล็ต น้อยที่สุด (ร้อยละ 9.66)      
    การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนออนไลน์ นักเรียนระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนทางออนไลน์ในระดับมาก ( X = 3.64) 
ต่ำกว่าเป้าหมายกำหนดไว้ที่ ระดับมากที่สุด ซึ่งจำแนกได้ดังนี้ นักเรียนมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา ใน
ระดับมาก ( X = 3.91) เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาตามลำดับ ได้แก่ ด้านการสอนของครู ( X = 3.68) 
และด้านมัลติมิเดีย ระดับปานกลาง ( X = 3.32)   
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ตอนที่ 2 นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 
 

 นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ในการสังเคราะห์ครั้งนี้มี 41 เรื่อง ซึ่งข้อสรุปทั้งหมดเป็นดังนี้ 
1. นางสาวอรพรรณ พยัฆกุล 
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากการใช้โครงงานเป็นฐาน ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการนวัตกรรมการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยการบูรณาการนวัตกรรมการสอน  
 2. เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนห้องเรียนพัฒนาศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ marketing 
learning model ด้วย Business model canvas ที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. นางสาวภัคภิญญา เนียมนก 
ชื่อผลงาน การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตามรูปแบบ I CARE MODEL 

ที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะและคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ด้านคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในภาษาอังกฤษก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมตามรูปแบบ I care model 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะก่อนและหลังการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ I 
care model 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. ผลการทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังจาก
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ I CARE MODEL เมื่อเปรียบเทียบคะแนนแล้วพบว่าผลการทดสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะก่อนและหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ I CARE MODEL เมื่อเปรียบเทียบคะแนนแล้วพบว่าผลการประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะด้านจิต
สาธารณะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 
3. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา บุญหว่าน 
ชื่อผลงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วงล้อกิจกรรมการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วงล้อกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วงล้อกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 3. เพ่ือนำผลการจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วงล้อกิจกรรมการ
เรียนการสอนมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และนำไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 คะแนนการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วงล้อกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 7.84 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.03 คะแนนสอบ
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 14.55 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.96 และจากการทดสอบค่าสถิติ t – test   
พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วงล้อกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
 
4. นายวิสุทธิพงษ์ ดวงตา 
ชื่อผลงาน Art Podcast 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและมีสมาธิในการ
เรียนออนไลน์ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 18 คน มีความกระตือรือร้นในการเรียน
ออนไลน์ผ่าน Podcast ที่ผู้จัดทำได้สร้างข้ึน อีกทั้งยังมีความพึงพอใจของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่าน Podcast อยู่ในเกณฑ์ด ี
 
5. นายสิทธิโชค บุญยะโรจน ์
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Micro : bit ผ่านการเรียนรู้เมืองจำลอง 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เมืองจำลอง ด้วยการเขียนโปรแกรม Micro:bit ในการ
พัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหาในผู้เรียนห้องสมาร์ทคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียนโดยตรง คือ ผู้เรียนมีความรู้ สามารถแก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลองได้ 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2. ผลที่เกิดภายนอกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์นี้ ยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับปฐมวัย ซึ่งการสร้างแรงขับเคลื่อนให้มีความสนใจใฝ่เรียน 
 
6. นางสาวสาวิตรี วัยฉิมพลี 
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษที่มีสระเสียงสั้น (short vowels) โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะการอ่านสะกดคำโฟนิกส์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดแตน 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษที่มีสระเสียงสั้น (short vowels) โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะการอ่านสะกดคำโฟนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้แบบฝึกกับหลังการใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านสะกดคำด้วยวิธีโฟนิกส์  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำโฟนิกส์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษโดยวิธี 
Phonics สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการปรับปรุงและพัฒนามาแล้วนำมาทดลองใน
สถานการณ์จริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน โรงเรียนวัดแตน อำเภอบางระกำ  
จังหวัดพิษณุโลก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพ่ือวิเคราะห์หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
80/80   
 2. ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนและผลต่างของคะแนนเมื่อเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านสะกดคำโฟนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษ
โดยวิธี Phonics สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 
7. นางขวัญเรือน ปู่ลมดี 
ชื่อผลงาน สรรค์สร้างคนดีศรีท่าทอง 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือช่วยการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ให้เยาวชนมีความศรัทธาในพระพุทธ  
ศาสนา และรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิต 
 2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จนนำไปสู่การ
พัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการ 
 4. เพ่ือให้เยาวชนจรรโลงในความมั่นคงในสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 5. เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกและตระหนักเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตลอดจน
สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดผลต่อตนเองและชุมชน 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. โรงเรียนท่าทองพิทยาคมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบูรณาการการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนา ให้เยาวชนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิต 
 2. นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น จนนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ  
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 3. นักเรียนมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 4. นักเรียนจรรโลงในความมั่นคงในสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 5. นักเรียนจิตสำนึกและตระหนักเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตลอดจนสามารถ
นำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดผลต่อตนเองและชุมชน 
 
8. นางจิราภรณ์ มาส้มซ่า 
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้ผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือช่วยให้เข้าใจและจดจำเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น เพราะจดจำผ่านภาพ ถ้อยคำ หรือข้อความ
สั้น ๆ สรุปใจความสำคัญได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
 2. เพื่อช่วยให้จัดการความคิดเป็นระบบ มองเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของข้อเท็จจริงต่าง 
ๆ ที่ปรากฏในเรื่องท่ีอ่านหรือศึกษาค้นคว้า 
 3. เพ่ือช่วยให้เกิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะผังความคิดสามารถอธิบายขยาย
ความคดิต่อไปได้อีกหลายประเด็น 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. นักเรียนส่วนใหญ่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเขียนผังความคิดไปใช้ได้กับการเรียนรู้ใน
รายวิชาอ่ืน ๆ และหลาย ๆ เรื่อง  เช่น เรื่องการคิด การเรียนรู้ เรื่องงาน เรื่องส่วนตัว และอีกมากมาย    
 2. นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน 
 3. การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน โดยใช้ผังความคิด ทำให้นักเรียนมีสมาธิมากขึ้น มี
ความภาคภูมิใจและชื่นชมในผลงานของตนเอง 
 4. ผลดีจากการใช้ผังความคิด นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดได้มากขึ้น เข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียนง่ายขึ้น  นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการประหยัดเวลาการเรียนรู้ การจด และการจำ ให้ง่าย สะดวก 
สนุก รวดเร็ว ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นให้การเรียนมากยิ่งขึ้น 
 
9. นางวิไลวรรณ อุทธตรี 
ชื่อผลงาน ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
รายวิชาเคมี ด้วยเทคนิควิธี KWDL และรูปแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธี KWDL และ
รูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ของ
นักเรียนโรงเรียนท่าทองพิทยาคม   
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  หลังเรียนสูงขึ้น
กว่าก่อนเรียนด้วยเทคนิควิธี KWDL และรูปแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน   
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10. นางสาวกุลติณีย์ พักเรือนดี 
ชื่อผลงาน การสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเป็นรูปธรรม 
วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนตระหนักและรู้จักคุณค่าของการนำทรัพยากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน 
 2. นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 นักเรียนที่สามารถคิดอย่างมีเหตุมีผล วิเคราะห์ เปรียบเทียบได้อย่างสร้างสรรค์ และนักเรียน
บางคนนำไปใช้ปฏิบัติแล้ว จากคำตอบของนักเรียนประมาณร้อยละ 30 (นักเรียน 25 คน) ทำให้ทราบได้
ว่าผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการสอนให้นักเรียนมีเหตุมีผลในการบริโภคและการใช้จ่าย บางครอบครัวสอน
ลูกให้รู้จักช่วยเหลือตนเองได้ทุกอย่าง สอนให้รู้จักค่าของเงิน สอนให้รู้จักการออม 
 
11. นางสาวชนาพร มาส้มซ่า 
ชื่อผลงาน การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่ใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่ใช้
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่ใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่ใช้
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
สรุปผลการศึกษา 
  1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่ใช้วีการสอนอ่านแบบ SQ3R สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 75 / 75 ที่ตั้งไว้ คือ 87.59 / 87.25 
  2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 14.03 
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 26.18 นอกจากนี้ผลการวิจัยปรากฏว่า มีความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือความเข้าใจก่อนเรียนและ
หลังการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 สาระ
การเรียนรู้พ้ืนฐาน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่ใช้วิธีการสอนอ่านแบบ 
SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจ โดยที่ค่าเฉลี่ยของคะแนน จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 
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  3. ภาพรวมของความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่ใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผล
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27  
 
12. นางสาวพนิดา ทองคำ 
ชื่อผลงาน การใช้เกมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การโปรแกรมอันปลั๊กของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน 
 2. เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง 
การโปรแกรมอันปลั๊ก (unplugged) 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. ได้พัฒนาตนเองโดยการนำปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนมาหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 2. นักเรียนได้ทำกิจกรรมแบบ Active Learning มีความสนใจในการเรียนโดยการมีส่วนร่วม ได้
ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา 
 3. หากพัฒนานวัตกรรมให้ดีขึ้น สามารถเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 
13. นางสาวสุจิตรา สุดเกตุ 
ชื่อผลงาน การใช้ชุดกิจกรรมบิงโกประวัติศาสตร์สากลในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมบิงโกประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมบิงโกประวัติศาสตร์ 
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. ฝ่ายบริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนท่าทองพิทยาคมที่ส่งเสริมให้ผู้สอนได้มี
การพัฒนาด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้ง
สนับสนุนด้านการศึกษาค้นคว้า การให้ความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญ 
 2. ผู้บริหารรับทราบและยอมรับแนวทางการพัฒนาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
 3. ครูเกิดความร่วมมือกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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 4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่มที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมบิงโกประวัติศาสตร์สากล
นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดได้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีดี 
 6. นักเรียนมีการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้และสามารถคิดวิเคราะห์ได้ 
 
14. นางสาวอำภา บุญสืบ 
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยเทคนิค SQ4R 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนอ่านออกและอ่านคล่องมากยิ่งขึ้น 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการอ่านจับใจความที่สูงขึ้น 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. นักเรียนส่วนใหญ่มีมุมมองต่อการอ่านที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น คือ มองว่าการอ่านเป็น
เรื่องสำคัญ คือ นอกจากจะเป็นสิ่งจำเป็นพ้ืนฐานในการเรียนทุกรายวิชาในโรงเรียนแล้ว ยังเป็นส่งสำคัญ   
ในการใช้ชีวิตในสังคมภายนอกอีกด้วย ดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่จึงเปิดใจยอมรับและมีนิสัยรักการอ่าน 
 2. หลังจากท่ีนักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านที่ดี
ยิ่งขึ้น โดยสามารถอ่านคำยาก อ่านถูกต้อง และอ่านคล่องมากยิ่งขึ้น 
 3. เมื่อมีการนำเทคนิคการอ่านแบบ SQ4R มาใช้ในการเรียนการสอนเรื่องการอ่านจับใจความ 
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านทักษะการอ่านจับใจความที่สูงขึ้น 
 4. นักเรียนมีความกระตือรือร้น ให้ความสนใจ พร้อมที่จะทำกิจกรรมในชั่วโมงเรียนมากยิ่งขึ้น 
 
15. นางสุวรรณา ธงไชย 
ชื่อผลงาน การประยุกต์ใช้สารสีจากธรรมชาติในการทดลองเชิงปฏิบัติการเรื่อง กรด-เบส สำหรับการ
เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักนำสิ่งที่มีอยู่และเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
 2. เพ่ือศึกษาสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันว่าสารใดมีสมบัติเป็นกรด-เบส 
 3. เพ่ือศึกษาค่าพีเอชของสารละลายตัวอย่างกรดและเบสโดยใช้อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติเป็ น
ตัวบ่งชี้ 
 4. เพ่ืออธิบายการเปลี่ยนแปลงสีที่เกิดขึ้นของตัวอย่างเมื่อใส่อินดิเคเตอร์ธรรมชาติ5.  เพ่ือฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในการดำรงชีวิต 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างถูกต้องและยั่งยืน 
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16. นางอัญฑิกา โพธิ์ไชยย้อย 
ชื่อผลงาน การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหารูปแบบ 
KWDL เรื่องไฟฟ้าสถิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง 
ไฟฟ้าสถิต โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหารูปแบบ KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหารูปแบบ 
KWDL ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหารูปแบบ KWDL เรื่องไฟฟ้าสถิต
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ คือ ผลคะแนนจากการทดสอบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง 
ไฟฟ้าสถิต คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหารูปแบบ KWDL ค่าเฉลี่ย
แสดงให้เห็นว่า ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหารูปแบบ KWDL ช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
วิชาฟิสิกส์  เรื่อง ไฟฟ้าสถิต  มากขึ้น  โดยวิเคราะห์จากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจชองนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จำนวน 1 ห้องเรียน หลังการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหารูปแบบ KWDL ได้นำผลการตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สรุป
ผลการวิจัยคือนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหารูปแบบ KWDL 
อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
17. นายคณัสนันท์ กันทอง   
ชื่อผลงาน เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา : ประวัติศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ 
 2. เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. ได้พัฒนาตัวเองในด้านการศึกษาข้อมูลเพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะต่อ
ผู้เรียน และแก้ไขปัญหาบางประการของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้เรียนได้เรียนจากสิ่งที่แปลกใหม่กว่าห้องเรียนแบบเดิม และความสนุกสนานในการเรียนรู้
และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง 
 3. หากนวัตกรรมมีการพัฒนาที่ดีขึ้น และมีความหลากหลายของเนื้อหาสาระมากขึ้น ชุมชนจะ
ได้รับสื่อนวัตกรรมเหล่านี้ ไปใช้ในเวลาว่าง หรือเป็นงานอดิเรกในอนาคต 
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18. นายโชคชัย จันทร์ส่ง 
ชื่อผลงาน แผ่นตาข่ายสะท้อนบอล 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้สามารถฝึกซ้อมคนเดียวได้ 
 2. เพ่ือช่วยให้ผู้ฝึกมีทักษะควบคุมทิศทางบอลได้ดีขึ้น 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. ได้เข้าใจในเรื่องการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนทำให้การเรียนการสอนเป็นเรื่อง
ที่ไม่ยากสำหรับการฝึกทักษะทางด้านกีฬาอีกต่อไป 
 2. ผู้เรียนได้เรียนมีเครื่องมีช่วยฝึกทำให้สามารถปฏิบัติทักษะได้เร็วขึ้นพร้อมทั้งไม่น่าเบื่อเหมือน
การเรียนแบบเดิม และความสนุกสนานในการเรียนรู้และฝึกทักษะความสามารถของตนเอง 
 3. หากนวัตกรรมมีการพัฒนาเป็นไปในทางที่ดีขึ้น บุลคลในชุมชนก็สามารถนำนวัตกรรมนี้ไปใช้
ในการออกกำลังกายในยามว่าง และทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย 
 
19. นายบุญชูเกียรติ ผัดผล 
ชื่อผลงาน การฝึกปฏิบัติทักษะการบรรเลงกีตาร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI (Computer 
Assisted Instruction) 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ และมีความสามารถพิเศษในการเล่นดนตรี 
 2. เพ่ือฝึกทักษะการปฏิบัติกีตาร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ในรายวิชา วงสตริง 1  
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีได้คนละ 1 ชนิด 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาได้มากขึ้น 
 3. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีเพ่ิมมากขึ้น 
 
20. นายพิสิษฐ์ สายตา 
ชื่อผลงาน บอร์ดเกมการเรียนรู้เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ (Homon : โฮมอน) 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ 
 2. เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. ได้พัฒนาตัวเองในด้านการศึกษาข้อมูลเพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะต่อ
ผู้เรียน และแก้ไขปัญหาบางประการของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้เรียนได้เรียนจากสิ่งที่แปลกใหม่กว่าห้องเรียนแบบเดิม และความสนุกสนานในการเรียนรู้
และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง 
 3. หากนวัตกรรมมีการพัฒนาที่ดีขึ้น และมีความหลากหลายของเนื้อหาสาระมากขึ้น ชุมชนจะ
ได้รับสื่อนวัตกรรมเหล่านี้ ไปใช้ในเวลาว่าง หรือเป็นงานอดิเรกในอนาคต 
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21. นายสงัด ดาทอง 
ชื่อผลงาน พัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบนด้วยบอลยางยืด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างนวัตกรรมบอลยางยืดเพ่ือฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบนในกีฬาวอลเลย์บอล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 2. เพ่ือนำทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. เป็นแนวทางการพัฒนาแบบฝึกการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบน รายวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  
  2. นักเรียนมีความสามารถและมีทักษะในการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 
 
22. นายเอกพันธ์ ศิริเขตรกรณ์ 
ชื่อผลงาน การไล่สีวรรณะร้อนและวรรณะเย็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือฝึกสมาธินักเรียนจากนักเรียนสมาธิสั่นให้มีสมาธิมากข้ึน 
 2. เพ่ือสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. ได้พัฒนาตัวเองในด้านการศึกษาข้อมูลเพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะต่อ
ผู้เรียน และแก้ไขปัญหาบางประการของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้เรียนได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และความสนุกสนานในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความ  
สามารถของตนเอง 
 3. หากนวัตกรรมมีการพัฒนาที่ดีขึ้น และมีความหลากหลายของเนื้อหาสาระมากขึ้น ชุมชนจะ
ได้รับสื่อนวัตกรรมเหล่านี้ ไปใช้ในเวลาว่าง หรือเป็นงานอดิเรกในอนาคต 
 
23. นางกนกนาถ เฮียงก่อ 
ชื่อผลงาน การใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เพ่ือศึกษาและเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนทั้งในห้องเรียนและที่บ้าน ในรูปแบบการเรียนออนไลน์ ผ่าน
โปรแกรม Zoom ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีการโต้ตอบเนื้อหาตามบทเรียนได้ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนดีขึ้นหลังจากโดยใช้
นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ทำให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งได้ และทำแบบฝึกหัด
ตามท่ีครูมอบหมายได้ตามความเขา้ใจเมื่อผ่านการเรียนรู้มาแล้ว  
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24. นางชฎากาญจน์ กองนิล 
ชื่อผลงาน การประยุกต์องค์ความรู้สถานการณ์จริง สู่การทดลองในห้องเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช 
วัตถุประสงค ์
 1. ได้ศึกษาและสำรวจการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียว 
 2. ฝึกทักษะการสังเกต/ความรับผิดชอบ 
 3. รู้วิธีการปลูกต้นถั่วเขียว และการดูแลต้นถั่วเขียวจนมีดอกและผล (ฝัก) 
 4. ได้ศึกษาส่วนประกอบของดอกถั่วเขียว 
 5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 นักเรียนได้ศึกษาและสำรวจการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียว ได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คือการสังเกต นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ คือมีความรับผิดชอบในการดูแลต้นถั่วเขียว ศึกษา
ส่วนประกอบของดอกต้นถั่วเขียว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
ดีขึ้น 
 
25. นางสาวกุลวรางค์ สนธิเกษตริน 
ชื่อผลงาน การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง “การ
ดำรงชีวิตของพืช” 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเรื่อง “การดำรงชีวิตของ
พืช” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง  “การ
ดำรงชีวิตของพืช” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการทำแบบฝึกทักษะ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดย  
ใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง “การดำรงชีวิตของพืช” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ก่อนเรียนมีค่า เท่ากับ 
13.09 ส่วนหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 15.81 ตามลำดับ  
 2. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง “การ  
ดำรงชีวิตของพืช”ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนรู้ 
 
26. นางสาวนภสร แย้มวัตร 
ชื่อผลงาน นวัตกรรมเกมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สารบริสุทธิ์ (Play-Based Learning) 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนมากขึ้น 
 2. แก้ปัญหาความไม่เข้าใจของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเล่นเกม 
 3. ออกแบบเกมท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
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ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 ผลคะแนนของแบบทดสอบหลังจากการจัดการเรียนการสอนมากกว่าคะแนนของแบบทดสอบ
ก่อนเรียน พัฒนาการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ดีขึ้น ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนผ่านระบบการเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
27. นางสาวปาณิสรา นาคสนิท 
ชื่อผลงาน การประยุกต์ใช้สื่อการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเป็นสื่อที่มีบทบาท
สำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
 2. เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนไม่คลอบคลุมตามเนื้อหาการเรียนรู้ของครูผู้สอน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 ผลการจากการใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณแล้วนั้น คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน 
ด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะ เมื่อนําผลหลังการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย การใช้การทดสอบค่า t (t-test) พบว่า คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้มีค่า
มากกว่าก่อนเรียน และมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเรียนและทำกิจกรรมในบทเรียนออนไลน์ มีเจต
คติท่ีดีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี 
 
28. นางสาวพวงทิพย์ พันอินทร์ 
ชื่อผลงาน การใช้สื่อการสอนโปรแกรม Kahoot Application เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ระบบร่างกายมนุษย์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างแบบทดสอบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ วิชาวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3 โดยใช้โปรแกรม Kahoot Application 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  ก่อน-
หลังใช้สื่อ Kahoot Application 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 การใช้สื่อการสอนโปรแกรม Kahoot Application ในการวัดและประเมินผล เรื่องระบบร่างกาย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2.3 รายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส  
   การทดลองวัดและประเมินผล โดยใช้โปรแกรม Kahoot Application ก่อนเรียน และหลังเรียน 
เรื่องระบบร่างกาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3 รายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส  ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้สื่อการ สอน Kahoot Application 
ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน มี ค่าเฉลี่ย 3.86 และหลังเรียน มี
เฉลี่ยเท่ากับ 6.86 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ มาก 
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29. นางสาวภัทราพร บุตรศรี 
ชื่อผลงาน นวัตกรรมเกมทายตัวเลขกับจำนวนเต็ม (Math Magic Integer) 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนมากข้ึน 
 2. แก้ปัญหาความไม่เข้าใจของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเล่นเกม 
 3. ออกแบบเกมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 ผลคะแนนของแบบทดสอบหลังจากการจัดการเรียนการสอนมากกว่าคะแนนของแบบทดสอบ
ก่อนเรียน พัฒนาการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ดีขึ้น ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนผ่านระบบการเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
30. นางสาวมณฑา สังข์ทอง   
ชื่อผลงาน การใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เพ่ือศึกษาและเรียนรู้ เรื่อง งานประดิษฐ์ที่
เป็นเอกลักษณ์ไทย รายวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนทั้งในห้องเรียนและที่บ้าน ในรูปแบบการเรียนออนไลน์ ผ่าน
โปรแกรม Zoom  ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีการโต้ตอบเนื้อหาตามบทเรียนได้ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนก่อนเรียนและหลัง เรียนดีขึ้นหลังจากโดยใช้
นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ทำให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งได้ และทำแบบฝึกหัด
ตามท่ีครูมอบหมายได้ตามความเข้าใจเมื่อผ่านการเรียนรู้มาแล้ว 
 
31. นางสาวสุนีรัตน์ มั่นสอน 
ชื่อผลงาน การใช้สื่อการสอนแบบ CAI เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบย่อยอาหาร รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทั้งในห้องเรียนและ นอกห้องเรียน ในรูปแบบของกิจกรรม
ช่วยสอน CAI สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 คะแนนเฉลี่ยผลการทำกิจกรรม เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะ เมื่อ
นําผลหลังการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการใช้การทดสอบ 
ค่า t (t-test) พบว่า คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้มีค่ามากกว่าก่อนเรียน และด้านความ ตระหนัก เจตคติ
ที่ดีต่อการดูแลสุขภาพในระบบย่อยอาหารได้เป็นอย่างดี 
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32. นางสาวสุวิชาดา พิมภา 
ชื่อผลงาน นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom วิชาวิทยาการ
คำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาสื่อการสอน วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 โดยใช้นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom  
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อสื่อการสอนโดยใช้นวัตกรรม
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนดีขึ้นหลังจากโดยใช้
นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ทำให้นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง 
ทำแบบฝึกหัดตามท่ีครูมอบหมาย 
 
33. นางสาวอังคณา เชยล้อมขำ                
ชื่อผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3.2 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3.2 วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 สื่อที่พัฒนานี้ยังสามารถพัฒนาต่อไปให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีก โดยการวิเคราะห์กระบวนการที่
นำมาใช้ในรับรู้และส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีแก่นักเรียนตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้                             
    สำหรับครูในการนำสื่อมาใช้ต้องนำสื่อข้อตกลงการใช้และต้องสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และควรเตรียมการสอนล่วงหน้า 
    สำหรับนักเรียนเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่           
และสำคัญต่อนักเรียนที่เคยกับการเรียนรู้ แบบจดจำและครูเคยสั่งให้ทำจำเป็นที่นักเรียนต้องปรับตัว โดย
การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนมาล่วงหน้า กล้าคิด กล้าทำและการกระตือรือร้น  
ในการสืบเสาะแสวงหาความรู้ตามกระบวนการที่ครูจัดเตรียมไว้ 
 
34. นางสาวอังคณา บุณยะมาน 
ชื่อผลงาน นวัตกรรมการเขียนโปรแกรมด้วยเว็บไซต์ Code.org วิชาวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีการคิดและวิเคราะห์เป็นระบบอย่างเป็นขั้นตอน
และสามารถในไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
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ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนดีขึ้นหลังจากโดยใช้นวัตกรรม
การเขียนโปรแกรมด้วยเว็บไซต์ Code.org   
 
35. นางสุนิสา จุลพงษ์    
ชื่อผลงาน การใช้ทักษะคณิตคิดเร็ว ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
 2. ให้นักเรียนสามารถคำนวณได้เร็วและถูกต้อง ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 
 3. นักเรียนร้อยละ 70 ได้ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค22101 ไม่ต่ำกว่าระดับด ี
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 หลังจากการเรียนโดยใช้วิธีสอนโดยทักษะคณิตคิดเร็ว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติ และได้แสดงออก สนุกสนาน  ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน ดังนั้นจึงทำให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 
36. นางอังคณา แสนอุบล 
ชื่อผลงาน การพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทั้งในห้องเรียนและ นอกห้องเรียน ในรูปแบบของกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษา สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 คะแนนเฉลี่ยผลการทำกิจกรรม เรื่อง ระบบนิเวศ ด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะ เมื่อนําผล
หลังการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย การใช้การทดสอบค่า t (t-
test) พบว่า คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้มีค่ามากกว่าก่อนเรียน และด้านความ ตระหนัก เจตคติที่ดีต่อ
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการระดมความคิดต่อการมีส่วนร่วมของนักเรียนในฐานะที่เป็น
ประชาชนในชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหาระบบนิเวศถูกทำลาย หลังการจัดการ  เรียนรู้สูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้ 
 
37. นายณัฐพล กาศคำสุข 
ชื่อผลงาน  การจัดการเรียนการสอนแบบ SSRA (Skimming- Scanning-Read-Analyze) รายวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.1 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอ่าน โจทย์ปัญหา และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 ระดับดี ครั้งที่ 4 นักเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.50 อยู่ในระดับดีมาก ครั้งที่ 5 
นักเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยการส่งเสริมความเข้าใจความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ด้วย
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บัญชีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ในครั้งที่ 1 นักเรียนมีระดับคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 16.33 อยู่ในระดับควรปรับปรุง ครั้งที่ 2 นักเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.33 อยู่ใน
ระดับควรปรับปรุง ครั้งที่ 3 นักเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.83 อยู่ในร้อยละ 78.83 อยู่ในระดับดี
มาก จะเห็นได้ว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนในครั้งที่ 1 และ 2 อยู่ในระดับปรับปรุง 
 
38. นายนิพนธ์ รอดทองดี 
ชื่อผลงาน การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ สูงกว่าก่อน
การใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 การทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 
0.05 นอกจากนี้ ยังพบว่าการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 8.36 ในขณะที่การทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 
23.14 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบก่อนเรียนซึ่งมีค่า 3.39 
ในขณะที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบหลังเรียนซึ่งมีค่า 11.93 ซึ่งเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่
เพ่ิมขึ้น แสดงให้เห็นว่า หลังจากการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ นักเรียนมีคะแนนกระจายกันมาก กล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ การทดสอบหลังเรียนมีค่าการกระจายของคะแนนมากกว่าการทดสอบก่อนเรียน เป็น
เครื่องชี้ว่าการสอนตามแผนการเรียนรู้นี้ สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น แต่ยังไม่สามารถทำ
ให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนไปได้ในระดับที่ใกล้เคียงกันได้ จึงควรหาข้อบกพร่องเพ่ือแก้ไข
ปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 
39. นายพีระพงษ์ นีรพันธ์ 
ชื่อผลงาน ชุดการสอนอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 2 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอนอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชาคณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุดการสอน
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 สื่อที่พัฒนานี้ยังสามารถพัฒนาต่อไปให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีก โดยการวิเคราะห์กระบวนการที่
นำมาใช้ในรับรู้และส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีแก่นักเรียนตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้                             
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    สำหรับนักเรียนเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่           
และสำคัญต่อนักเรียนที่เคยกับการเรียนรู้ แบบจดจำและครูเคยสั่งให้ทำจำเป็นที่นักเรียนต้องปรับตัว โดย
การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนมาล่วงหน้า กล้าคิด กล้าทำและการกระตือรือร้น  
ในการสืบเสาะแสวงหาความรู้ตามกระบวนการที่ครูจัดเตรียมไว้  
 
40. นางสาวศิริวรรณ อุประ 
ชื่อผลงาน การเรียนรู้จากการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
 2. เพ่ือศึกษาการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 3. เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1.ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ และระดับชั้นอ่ืนๆ เพราะการจัด  
การเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
 2. ควรพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเลือกเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับ
นักเรียนที่มีสติปัญญาแตกต่างกัน 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยด้านรูปแบบการสอนหรือวิธีการสอนแบบต่างๆ ร่วมกับการเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมต่อไป 
 4. นักเรียนมีความกระตือรือร้น ให้ความสนใจ พร้อมที่จะทำกิจกรรมในชั่วโมงเรียนมากยิ่งขึ้น 
 5. นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้โปรแกรม Flip Album อย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนมีทักษะ
ในการใช้โปรแกรมมากยิ่งข้ึน โดยสามารถค้นคว้าข้อมูลที่สนใจ ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน 
 
41. นางสาวกมลทิพย์ ธูปคำ 
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่อง การดำเนินการของเซต โดยใช้กระบวนการ CCT Thinking 
School & Tutorial Model ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่อง การดำเนินการของเซต โดยใช้กระบวนการ CCT Thinking 
School & Tutorial ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 
 2. เพ่ือพัฒนาทักษะสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
 3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซตและการดำเนินการของเซต ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ร้อยละ 90 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่อง การดำเนินการของเซต ให้สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
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 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซตและการดำเนินการของเซต ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ร้อยละ 90 
 
ตอนที่ 3 นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 

 นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ในการสังเคราะห์ครั้งนี้มี 20 เรื่อง ซึ่งข้อสรุป
ทั้งหมดเป็นดังนี ้
1. นางเบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์   
ชื่อผลงาน รูปแบบการนิเทศ IQABIS_3A4C เพ่ือเสริมสร้างกรอบคิดวัฒนธรรมนวัตกรรมการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างรูปแบบการนิเทศ IQABIS_3A4C เพ่ือเสริมสร้างกรอบคิดวัฒนธรรมนวัตกรรมการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศ IQABIS_3A4C เพ่ือเสริมสร้างกรอบคิดวัฒนธรรม
นวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
     2.1 ผลผลิต (Output) ที่เกิดจากการนิเทศเพ่ือเสริมสร้างกรอบคิดวัฒนธรรมนวัตกรรม 
     2.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดจากการนิเทศเพ่ือเสริมสร้างกรอบคิดวัฒนธรรมนวัตกรรม 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 ผลผลิต (Output) จากการนิเทศเพื่อเสริมสร้างกรอบคิดวัฒนธรรมนวัตกรรม 
   นวัตกรรมในการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
        1. สถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 25 โรงเรียน มีรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นฐาน (Internal Quality Assurance based Management: 
IQABM) ที่เหมาะสมตามบริบท และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตามมาตรฐานการศึกษาทั้ง 3 ด้าน 
        2. ผลการตัดสินรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นฐาน (Internal Quality Assurance based Management : IQABM)  
            2.1 สถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 25 โรงเรียน ได้รับเกียรติบัตร รางวัล IQA 
AWARD ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 7 โรงเรียน ระดับดีเลิศ จำนวน 13 โรงเรียน และระดับดี จำนวน 5 
โรงเรียน  
            2.2 สถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน  25 โรงเรียน ได้รับการประกาศให้ เป็น
สถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นฐาน ( Internal Quality Assurance based Management: IQABM) คณะ 
กรรมการน้อยเกินไป  
  เครือข่ายระบบประกันคุณภาพการศึกษา (NLC: Network Learning Community) 
  สถานศึกษา 17 โรงเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการขับเคลื่อนในการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นฐาน ( Internal Quality Assurance 
based Management: IQABM) ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือประกาศเกียรติ
คุณให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และเป็นสถานศึกษาที่รับการ
ประเมินภายนอก จาก สมศ. ปีงบประมาณ 2562 สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพตามระบบประกัน
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คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือถ่ายทอดเต็มเติมเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับโรงเรียนเครือข่าย  โดยการทำกิจกรรม
การถอดประสบการณ์การประเมินภายนอก จำนวน 17 เครือข่าย ดังนี้ 

 

เครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนเครือข่าย 
1.อนุบาลพิษณุโลก 1.วัดสระโคล่ 2.บ้านกร่าง 3.วัดบ้านใหม่ 4.วัดจุฬามณี 
2.จ่าการบุญ 1.วัดโป่งหม้อข้าว 2.บ้านร้องยุ้งข้าว 
3.วัดกรมธรรม์ 1.วัดแสงดาว 2.บ้านหัววังกร่าง 3.ชุมชน 14 วัดดอนทอง 

4.บ้านหินลาด 5.บ้านดงวิทยา 6.วัดบ้านไร่ 7.บ้านน้ำดำ 
8.บ้านสะอัก 9.นิคมบางระกำ1 10.วัดวังแร่ 11.วัดสมอแข 

4.วัดศรีวิสุทธาราม 1.วัดเนินมะคึก 
5.สะพานที่ 3 1.วัดอรัญญิก  2.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 
6.ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1.บ้านบึงกระดาน  2.วัดแหลมโพธิ์  3.วัดจอมทอง 4.วัดธรรมเกษตร 
7.วัดยาง (มีมานะวิทยา) 1.บ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 2.บ้านพลายชุมพล  

3.บ้านหนองหัวยาง 4.ตาปะขาวหาย 
8.วัดบางทราย 1.วัดบึงพระ 2.บ้านวังยาง 
9.วัดจันทร์ตะวันออก 1.ไทยรัฐวิทยา8  2.วัดมหาวนาราม  3.วัดคุ้งวารี 
10.วัดยางเอน 1.วัดจันทร์ตะวันตก  2.วัดศรีรัตนาราม  3.วัดสะกัดน้ำมัน 

4.บ้านคลองหนองเหล็ก 5.วัดอินทรีย์ 
11.บ่อวิทยบางระกำ 1.วัดวังเป็ด  2.บ้านพันเสา  3.บ้านหล่ายขานาง  

4.วัดห้วงกระได  5.บ้านดงยาง 6.ตระแบกงาม 
12.บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 1.บางระกำ  2.คลองวัดไร่  3.บ้านคุยยาง 4.บ้านท่านางงาม 

5.บ้านห้วยชัน  6.วัดยางแขวนอู่  7.ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 
8.วัดกรับพวง  9.บางแก้ว 

13.บ้านปลักแรด 1.บ้านหนองแขม  2.บ้านหนองนากวางอ้ัน 3.วัดกลางสุริยวงค์ 
4.วัดดงโคกขาม  5.วัดดอนอภัย 6.วัดทุ่งชา 7.วัดวังอิทก 

14.วัดบ้านดง 1.นิคมบางระกำ2  2.นิคมบางระกำ4  3.นิคมบางระกำ6 
4.บ้านคลองน้ำเย็น  5.บ้านเรียงกระดก 6.บ้านใหม่เจริญธรรม 
7.รัฐราษฎร์สงเคราะห์  8.วัดคุยขวาง  9.วัดคุยม่วง  
10.วัดหนองขานาง  11.วัดหนองพะยอม 12.วัดพรหมเกษร 

15.วัดหนองนาดงกวาง 1.บ้านหนองไผ่  2.วัดบึงกอก 
16.บ้านหนองกุลา 1.วัดปากพิงตะวันตก  2.วัดโพธิ์งาม 3.วัดแหลมเจดีย์ 

4.บ้านคุยมะตูม  5.บ้านใหม่คลองเจริญ 
17.บ้านคลองเตย 1.บ้านย่านใหญ่  2.วัดหนองอ้อ  3.วัดแตน  4.บ้านท่าไม้งาม 

5.บ้านบัวจันทร์  6.บ้านเสวยซุง 7.บ้านหนองกรับ  
8.บ้านหนองตะเคียน  9.วัดบึงบอน  10.วัดปรือกระเทียม 
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  ความพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม 
        1. ผลการประเมินกิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหาร
จัดการ โดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นฐาน ( IQABM) พบว่า ผลการประเมินใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.69, S.D.= .42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการ
ประเมินสูงสุด ได้แก่ การนำเสนอ IQABM เป็นบรรยากาศของเวทีวิชาการ, ท่านจะนำข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการไปปรับปรุงผลงาน, ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเป็นกลุ่มตัวอย่างวิจัยในครั้งนี้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด  
        2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
พบว่า 1) การนำเสนอรูปแบบมีบรรยากาศทางวิชาการมากท่ีสุด เป็นการกระตุ้นสถานศึกษา ผู้บริหารและ
คุณครู 2) เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประโยชน์ทั้งในส่วนแนวคิด วิธีการทำงาน ซึ่งแต่ละ
โรงเรียนสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของตนเองได้ 3) โรงเรียนได้มีโอกาสทบทวนและ
พัฒนางานวิจัยเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา 4) เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อโรงเรียนทุกโรงเรียนมาก 
แต่ละโรงเรียนได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ทั้งประกันคุณภาพภายในและการเตรียมรับการประเมิน
ภายนอก 5) เป็นกิจกรรมที่ทำให้การบริหารในองค์กรเป็นระบบแบบแผนมากขึ้นจากการบริหารแบบเดิม
ที่บริหารตามบริบทและความพร้อมตามสภาพของแต่ละโรงเรียน 6) ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล
ค่อนข้างน้อย รวมถึงเวลาในการนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการน้อยเกินไป 
  นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
        1. ผลการสำรวจความต้องการในการรับการพัฒนาของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความต้องการ
พัฒนาเทคนิค วิธีสอน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 25.44 รองลงมา ได้แก่ 
การจัดเวทีในการประกวดแข่งขันผลงาน จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 และการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.04 
       2. ผลการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นเทคนิค วิธีสอน 
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ พิจารณาจากผลการทดสอบหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการของครูคณิตศาสตร์ 
มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 7.24 คะแนน และเมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งเท่ากับ 7 คะแนน พบว่า ค่า t 
เท่ากับ 2.500 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า ผลการทดสอบหลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการของครูคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  
       3. การประเมินตัดสินและประกาศเกียรติคุณผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เทคนิค 
วิธีการสอน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
โดยมีจำนวน 23 ผลงาน อยู่ในระดับดีเยี่ยม จำนวน 9 ผลงาน อยู่ในระดับดีเด่น จำนวน 6 ผลงาน และอยู่
ในระดับดี จำนวน 8 ผลงาน  
  ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม 
     ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมของครู
คณิตศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D.= .61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) 
ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19, S.D.= .45) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือการประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯ อยู่ในระดับมาก 2) ด้านวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.36, S.D.= .43) ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือความรอบรู้    ในเนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุด 3) ด้านการอำนวยความสะดวก อยู่
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ในระดับมาก ( X = 4.22, S.D.= .39) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เอกสารประกอบการประชุม อยู่ใน
ระดับมาก 4) ด้านคุณภาพการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D.= .61) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านได้แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ
มาก 
 

 ผลลัพธ์ (Outcome) จากการนิเทศเพื่อเสริมสร้างกรอบคิดวัฒนธรรมนวัตกรรม 
   1) ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยได้ดำเนินการส่งเสริมการ
ดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 114 โรงเรียน ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพ 
ดังนี้  
          1.1 ระดับข้ันพื้นฐาน   
                 1) สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐานใน
ภาพรวม ระดับดีขึ้นไป จำนวน 114 แห่ง (สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับขั้นพ้ืนฐาน มีจำนวน
ทั้งสิ้น 114 โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ 100 และสามารถจำแนกผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้ 
      2) สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐานราย
มาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป จำนวน 114 แห่ง (สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับขั้นพ้ืนฐาน มี
จำนวนทั้งสิ้น 114 โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน นำเสนอดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเอง(ระดับคุณภาพ) 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 
1. คุณภาพของผู้เรียน จำนวน 8 56 50 - - 

ร้อยละ 7.0 49.1 43.9 - - 
2. กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
     

จำนวน 20 62 32 - - 
ร้อยละ 17.5 54.4 28.1 - - 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 

จำนวน 18 51 45 - - 
ร้อยละ 15.8 44.7 39.5 - - 

ภาพรวม 
จำนวน 13 57 44 - - 
ร้อยละ 11.4 50.0 38.6 - - 

      
          1.2 ระดับปฐมวัย   
      1) สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยใน
ภาพรวม ระดับดีขึ้นไป จำนวน 112 แห่ง (สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย มีจำนวน
ทั้งสิ้น 112 โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ 100 และสามารถจำแนกผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้ 
      2) สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยราย
มาตรฐานระดับดีขึ้นไป จำนวน 112 แห่ง (สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย มีจำนวน
ทั้งสิ้น 112 โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน นำเสนอดังนี้ 
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มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
ผลการประเมินตนเอง(ระดับคุณภาพ) 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 
1. คุณภาพของเด็ก จำนวน 15 64 33 - - 

ร้อยละ 13.4 57.1 29.5 - - 
2. กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
     

จำนวน 14 58 39 - - 
ร้อยละ 12.5 51.8 34.8 - - 

3. กระบวนการจัดประสบการณ์ทีเ่น้น
เด็กเป็นสำคัญ 

จำนวน 13 61 38 - - 
ร้อยละ 11.6 54.5 33.9 - - 

ภาพรวม 
จำนวน 12 62 38 - - 
ร้อยละ 10.7 55.4 33.9   

    
  2) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ของสถานศึกษา  
         2.1 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบ 4 
(พ.ศ.2562-2563) ของโรงเรียนที่รับการประเมินภายนอกทั้งสิ้น จำนวน 17 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่
ผ่านการเสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม พบว่า อยู่ในระดับดีขึ้นไป จำนวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
100  
 

โรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มฐ.1 มฐ.2 มฐ.3 มฐ.1 มฐ.2 มฐ.3 
1. อนุบาลพิษณโุลก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
2. โรงเรียนจ่าการบุญ ดีมาก ดีมาก ดีมาก - - - 
3. โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
4. โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม  
(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

5. โรงเรียนสะพานที่  3   ดีมาก ด ี ดี ดี ดี ด ี
6. โรงเรียนวัดบ้านดง ดี ด ี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
7. โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ดี ด ี ดี ดี ดี ด ี
8. โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณ
ประดิษฐ ์

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

9. โรงเรียนบ้านคลองเตย ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
10. โรงเรียนวัดยางเอน  
(ประชานุเคราะห์) 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

11. โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก 
12. โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
13. โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวทิยา) ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
14. โรงเรียนวัดจันทร์ตะวนัออก ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
15. โรงเรียนบ้านปลักแรด ดี ด ี ดี ดี ดี ด ี
16. โรงเรียนวัดบางทราย  
(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 

ดี ด ี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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โรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มฐ.1 มฐ.2 มฐ.3 มฐ.1 มฐ.2 มฐ.3 
17. โรงเรียนบ้านหนองกุลา ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
 
         2.2 ผลการประเมินความโดดเด่น จากการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบ 4 (พ.ศ.
2562-2563) มีโรงเรียนที่ได้รับผลการประเมินความโดดเด่น จำนวน 3 โรงเรียน จำแนกเป็น ความโดด
เด่นระดับประเทศ จำนวน 2 โรงเรียน และความโดดเด่นระดับภูมิภาค จำนวน 1 โรงเรียน ดังนี้ 
 

โรงเรียน 
ผลการประเมินความโดดเด่น 

C1 ระดับภูมิภาค C2 ระดับประเทศ C3 ระดับนานาชาติ 
1. อนุบาลพิษณุโลก    
2. โรงเรียนบ้านคลองเตย    
3. โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก    
 

    สถานศึกษาได้รับรางวัล IQA AWARDS ระดับประเทศ ดังนี้ 
 

ขนาดสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือก ระดับรางวัล 
เล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน) 

 โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ยอดเยี่ยม 
กลาง (จำนวนนักเรียน 301 – 1,000 คน) 

 โรงเรียนสะพานที่ 3 ยอดเยี่ยม 
ใหญ่ (จำนวนนักเรียน 1,001 – 2,000 คน) 

 โรงเรียนจ่าการบุญ ยอดเยี่ยม 
ใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียนมากกว่า 2,000 คน) 

 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ยอดเยี่ยม 
   
 และนอกจากนี้สถานศึกษายังได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมในเวทีต่าง ๆ อาทิเช่น 
รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม เป็นต้น  
 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับ
ปฐมวัย และระดับขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ระดับขั้นพ้ืนฐาน 
และมาตรฐานคุณภาพเด็ก ระดับปฐมวัย พบว่า ทุกโรงเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป  
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2. นายวินัย ปานโท้ 
ชื่อผลงาน การประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ทั่วไป 
    เพ่ือศึกษาผลการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพรตฟอร์มเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกใน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
 วัตถุประสงค์เฉพาะ 
 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนในด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
เจตคติที่มีต่อการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 3.  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน 
  1.1 ด้านความรู้การใช้เครื่องมือ Google Classroom และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
  ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องมือ Google Classroom สำหรับสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ และการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามกระบวนการเรียนรู้รวมพลัง 5 ขั้นตอนของครูผู้สอนที่
เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยแบบทดสอบออนไลน์  
 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนผลการทดสอบของครูด้านความรู้ในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 80 
 

คะแนน N คะแนนเต็ม �̅� S.D. t-test Sig. (2-tailed) 
Score 24 20 19.88 0.39 56.192 .000*** 

(df = 23, t .01   =  2.4999)    ** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

  จากตาราง แสดงคะแนนผลการทดสอบของครูเกี่ยวกับความรู้การใช้เครื่องมือ Google 
Classroom และการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเทียบกับเกณฑ์การผ่านร้อยละ 80 (16 คะแนน) พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนสอบของครู สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อทดสอบด้วยสถิติทดสอบ  t  ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 
พบว่า Significant = .000 โดยค่าคำนวณ เท่ากับ  56.192  ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่า t จากตารางที่ df =23   
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          1.2 ด้านทักษะการสร้างห้องเรียนออนไลน์ และการจัดการเรียนการสอนดังตาราง  
       

ตารางที่ 2 สมรรถนะด้านทักษะของครูในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ 
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล ห้องเรียนออนไลน์ 

1 น.ส.รุ่งไพลิน   สุขสิงห์ 
โรงเรียนบ้านพร้าว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
เรื่อง งาน 

 

2 นายเอกสิทธิ์ จำปาแก้ว 
โรงเรียนบ้านพร้าว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น 
สองตัวแปร 

 

 
3 นายณัฐวรรธน์  วรรณารักษ ์

โรงเรียนวัดนาขาม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
เรื่อง โครโมโซมมนุษย์และความ
ผิดปกติทางพันธุกรรม 

 

 
4 น.ส.ประกายรุ้ง ขันทกสิกรรม 

โรงเรียนวัดนาขาม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง อสมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียว 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล ห้องเรียนออนไลน์ 
5 นางนิตยา  สำนวน 

โรงเรียนบ้านชาติตระการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
6 นางสาวปาริฉัตร ทับทิมหิน

โรงเรียนบ้านชาติตระการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง ความคล้าย 

 

 
7 นางสาวเพียรพิณ เรืองรัศมี

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
เรื่อง ระบบสุริยะของเรา 

 

 
8 นางสุภาพรรณ เอมสมบุญโรงเรียน

กัลยาณิวัฒนา 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 

 

 
9 นางดวงพร  ฟ้ันคุ้ม 

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
เรื่อง โครโมโซมและการค้นพบ 
ของเมนเดล 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล ห้องเรียนออนไลน์ 
10 นางสาววิภารัตน์  จักทรโรงเรียน

ชุมชนวัดบ้านดง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง อสมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียว 

 

 
 

11 นางจิตติมา  ทรัพย์สมบูรณ์
โรงเรียนวัดโบสถ ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
เรื่อง พันธุกรรม 

 

 
12 น.ส.นิชาภัทร  ทะนันชัย 

โรงเรียนวัดโบสถ ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง อสมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียว 
 

 

 
13 นางสาวพีรยา ฤกษ์ศิริ 

โรงเรียนผดุงวิทยา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
เรื่อง ระบบนิเวศ 

 

14 นายสัณฐิต  สมัครธัญกิจ 
โรงเรียนผดุงวิทยา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง ปริซึม 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล ห้องเรียนออนไลน์ 
15 นางสายยนต์  บุญเหลือโรงเรียน

วัดเสนาสน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
เรื่อง พันธุกรรม 

 

 
 

16 นางนฤมล  ลุ้ยอุไร 
โรงเรียนวัดเสนาสน ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 
 

 
17 นางจิราภรณ์ อินทับทิมโรงเรียน

ชุมชนวัดย่านขาด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

 
18 น.ส.เยาวลักษณ์ อุ่ยเจริญศักดิ์

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง พ้ีนที่ผิวและปริมาตร 

 

 
19 นางสาวปวีณา  จันลา 

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
เรื่อง โครโมโซมมนุษย์ 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล ห้องเรียนออนไลน์ 
20 นางฐิติรัตน์  วงศรีรักษ์ 

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

เรื่อง อสมการ 
 
 
 

 

 
21 นายพันธกานต์  จงทอง

โรงเรียนวัดสะพานหิน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เรื่อง พันธุกรรม 

 
22 นางสาวจิราภรณ์  กลิ่นโท

โรงเรียนวัดสะพานหิน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

เรื่อง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร 

 

 
23 นางสายรุ้ง ศรีชาทุม 

โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เรื่อง ปรากฏการณ์ข้างขึ้น
ข้างแรม 

 

 
24 นางณัฏยา   ชูประสิทธิ์ 

โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 

เนื้อหา 
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 ด้านทักษะการจัดการเรียนการสอน 
 สมรรถนะด้านทักษะการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เป็นการประเมินการนำห้องเรียนออนไลน์ไปใช้ในการเรียนการสอน 
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะการจัดการเรียนการสอน 

 

ระดับคุณภาพ จำนวนผลงาน ร้อยละ 
ระดับคุณภาพดี           ( คะแนน 24-30 คะแนน)     18  75.00 

ระดับคุณภาพพอใช้     ( คะแนน 15-23 คะแนน)  5  20.83 
ระดับคุณภาพปรับปรุง ( คะแนน 1-14 คะแนน)  1  4.17 

รวม 24  100 
 

 จากตาราง ผลการประเมินทักษะการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) พบว่า ครูส่วนใหญ่สามารถนำดิจิทัลแพลตฟอร์มไปประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกอยู่ในระดับคุณภาพดี (คะแนน 24-30 คะแนน) จำนวน 18 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 75.00  อยู่ในระดับ
คุณภาพพอใช้( คะแนน 15-23 คะแนน) จำนวน 5 ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 20.83 และอยู่ในระดับ
คุณภาพปรับปรุง (คะแนน 1-14 คะแนน) จำนวน 1 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 4.17   
 
  1.3  สมรรถนะด้านเจตคติ 
  ในการประเมินเจตคติของครูกลุ่มตัวอย่าง ที่ประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
 

ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์สมรรถนะด้านเจตคติของครูที่มีต่อการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
(n= 19) 

 

ข้อ รายการ 
ค่าสถิติ 

ระดับเจตคติ 
X  ..DS  

1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเอง              
มากขึ้น 4.37 0.60 

 
มาก 

2 เสริมเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.05 0.62 มาก 
3 ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.53 0.61 มากที่สุด 
4 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงเสริมในการเรียนดีขึ้น 4.26 0.65 มาก 
5 ช่วยให้ผลการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น 3.89 0.66 มาก 
6 ช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อเนื้อหาและบทเรียนมากข้ึน 4.11 0.74 มาก 
7 ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้น 4.16 0.83 มาก 
8 ช่วยแก้ปัญหาความยากง่ายของบทเรียน 3.79 0.92 มาก 
9 ช่วยส่งเสริมการศึกษาเป็นรายบุคคล 4.26 0.81 มาก 
10 ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการสอน 4.16 0.69 มาก 
11 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 4.05 0.71 มาก 
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์สมรรถนะด้านเจตคติของครูที่มีต่อการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
(n= 19) 

 

ข้อ รายการ 
ค่าสถิติ 

ระดับเจตคติ 
X  ..DS  

12 ช่วยให้ผู้สอนเป็นนักวางแผนและนักจัดการที่ดี 4.11 0.57 มาก 
13 ช่วยให้ผู้สอนเกิดความม่ันใจ 4.21 0.71 มาก 
14 ช่วยให้ผู้สอนเตรียมการสอนมากข้ึน 4.47 0.61 มาก 
15 ช่วยให้ผู้สอนแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน 4.53 0.61 มากที่สุด 
 เฉลี่ยรวม 3.91 0.52 มาก 

 

     จากตาราง พบว่า สมรรถนะของครูในด้านเจตคติที่มีต่อการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม   
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 3.91 , ..DS = 0.52) เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อ 3 ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และข้อ 15 ช่วยให้
ผู้สอนแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.53 , ..DS = 
0.61) รองลงมา ได้แก่ ข้อ 14 ช่วยให้ผู้สอนเตรียมการสอนมากขึ้น มีเจตคติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( X = 4.47 , ..DS = 0.61) และ ข้อ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเองมาก
ขึ้น มีเจตคติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.37 , ..DS = 0.60) ตามลำดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
ได้แก่ ข้อ 8 ช่วยแก้ปัญหาความยากง่ายของบทเรียน มีเจตคติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 3.79 
, ..DS = 0.92) 
  จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับความยากง่าย และความสะดวกในการ 
ใช้งาน ข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อยของแพลตฟอร์ม พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า  google 
classroom เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ง่าย มีความสะดวกในการใช้งาน โดยเฉพาะครูผู้สอนรุ่นใหม่ที่มี
ความสามารถด้านเทคโนโลยี สามารถสร้างชั้นเรียนและใช้งานผ่าน google classroom  ได้โดยง่าย ใน
ส่วนของครูผู้สอนที่มีอายุมาก พบว่า การนำ google classroom ไปใช้นั้นมีความสะดวกและง่ายต่อการ
ใช้  มีปัญหาในขั้นตอนของการสร้างชั้นเรียนบ้างแต่ก็สามารถแก้ปัญหาและเรียนรู้ไปกับเพ่ือนครูและ
นักเรียนได้เป็นอย่างดี  
  ในด้านจุดเด่น ข้อดีของการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม google classroom  
พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันคือ เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ง่าย ช่วยกระตุ้นความสนใจ
และทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีความสะดวกขึ้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลายที่ครูผู้สอนได้คัดเลือกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ นักเรียนสามารถกลับไป
ทบทวนเนื้อหาการเรียนด้วยตนเองได้โดยสะดวก 
  ด้านจุดด้อย ข้อเสีย ข้อจำกัดของการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม google 
classroom  พบว่า สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญคือระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้
เป็นเครืองมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์มือถือ 
ข้อจำกัดเกี่ยวกับการเรียนรู้เนื้อหาบางเรื่องที่ยาก นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อที่ครูส่งให้แล้วแต่ยังไม่
เข้าใจ เช่น เนื้อหาทางคณิตศาสตร์และปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์สมการทางคณิตศาสตร์  
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  ประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน
ผ่านแพลตฟอร์ม google classroom ว่าเป็นการช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของครูเป็นไปอย่างเป็น
ระบบเพ่ิมขึ้น เพราะครูได้มีการวางแผนออกแบบและเตรียมการสอน สืบค้นและคัดเลือกสื่อต่ าง ๆ มาให้
นักเรียนได้เรียนรู้ พร้อมทั้งจัดลำดับขั้นตอนในการสอนไว้ล่วงหน้า เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน
ของครู และยังทำให้ครูได้พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีของตนเองไปด้วย 
 ตอนที่ 2  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม จากการสัมภาษณ์ครู
และนักเรียน พบว่า นักเรียนมีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบในการส่งงาน
เพ่ิมขึ้น มีความกระตือรือร้น สนใจในการเรียนและมีส่วนร่วมเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่เรียนดีขึ้น เป็นวิธีการเรียนรู้ที่นักเรียนชอบ  
 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 

ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนที่มีการเรียนโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (n= 333 คน) 
 

ข้อ รายการ 
ค่าสถิติ 

ระดับเจตคติ 
X  ..DS  

1 การเรียนโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์เป็นสิ่ง
ที่น่าสนใจ 4.03 0.79 มาก 

2 การเรียนโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์
สามารถลดการเข้าชั้นเรียนได้ 3.84 0.83 มาก 

3 นักเรียนคิดว่าสามารถเรียนรู้การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ห้องเรียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 3.85 0.86 มาก 

4 นักเรียนคิดว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์สามารถ
เรียนรู้ได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 4.12 0.93 มาก 

5 การเรียนโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์
สามารถแก้ปัญหาการเรียนแบบกลุ่มใหญ่ได้ 3.93 0.84 มาก 

6 การเรียนโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ทำให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 3.57 1.02 มาก 

7 การเรียนโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ทำให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจดีขึ้น 3.57 1.02 มาก 

8 การเรียนโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ทำให้
นักเรียนได้ข้อมูล แหล่งเรียนรู้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ 4.08 0.86 มาก 

9 การเรียนโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์เป็นสิ่ง
ที่เรียนรู้ได้ง่าย 3.95 0.91 มาก 

10 ภาพรวมนักเรียนพึงพอใจกับการเรียนโดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ 4.17 0.94 มาก 

 เฉลี่ยรวม 3.55 0.54 มาก 
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 จากตาราง พบว่า สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของนักเรียนในด้านเจตคติที่มีต่อการ
ประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยภาพรวมมีเจตคติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 3.55 ,               

..DS = 0.54) เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อ 10 ภาพรวมนักเรียนพึงพอใจ            
กับการเรียนโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์  มีเจตคติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ                     
( X = 4.17 , ..DS = 0.94) รองลงมา ได้แก่ ข้อ 4 ท่านคิดว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์สามารถ
เรียนรู้ได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่มีเจตคติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.12 , ..DS = 0.93) 
และ ข้อ 8 การเรียนโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ทำให้นักเรียนได้ข้อมูล แหล่งเรียนรู้
ทันสมัย ทันเหตุการณ์  มีเจตคติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.08 , ..DS = 0.86) ตามลำดับ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ข้อ 6 การเรียนโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ทำให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น และข้อ 7 การเรียนโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ทำ
ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจดีข้ึน มีเจตคติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 3.57 , ..DS = 1.02) 
 จากการสัมภาษณ์นักเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่าน google classroom                                                                                                                                                                                                                                                       
ว่าเป็นวิธีการเรียนที่น่าสนใจ สนุกตื่นเต้น ใช้งานได้ง่ายและสะดวก สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และมีความรับผิดชอบในการส่งงาน
เพ่ิมข้ึน  
 ด้านจุดเด่น ข้อดีของการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม google classroom  พบว่า 
นักเรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันกับครูผู้สอนคือ เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ง่าย ช่วยกระตุ้นความ
สนใจและทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีความสะดวกขึ้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยสื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย สามารถกลับไปทบทวนเนื้อหาการเรียนได้โดยสะดวก 
  
3. นางสาวนุชรี วงค์แก้ว     
ชื่อผลงาน การนิเทศการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเลขคล่อง ชั้นประถม  
ศึกษาปีที่ 3 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการเรียนการสอนของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้แนวทาง 
การสอนซ่อมเสริมการคิดเลขคล่อง ประถมศึกษาปีที่ 3   
 2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดเลขคล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้แนว
ทางการสอนซ่อมเสริมการคิดเลขคล่อง ประถมศึกษาปีที่ 3   
 3. ความพึงพอใจของครูต่อคู่มือครู แนวทางการสอนซ่อมเสริมการคิดเลขคล่อง ชั้นประถม  
ศึกษาปีที่  3    
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 ผลการนิเทศติดตามครั้ งที่1 พบว่าครูได้นำแนวทางการสอนซ่อมเสริมการคิดเลขคล่อง 
ประถมศึกษาปีที่ 3 ไปจัดการเรียนการสอนในภาพรวม  คิดเป็นร้อยละ 90.16 เครือพัฒนาการศึกษาข่าย
วังทอง 1 และ เครือพัฒนาการศึกษา วังทอง 3 มีการนำแนวทางการสอนซ่อมเสริมการคิดเลขคล่อง ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่เครือพัฒนาการศึกษาบางกระทุ่ม 2 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็น 93.00 เปอร์เซ็นต ์
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4. ว่าที่ร้อยตรี วิวัฒน์ กระทู้ 
ชื่อผลงาน การนิเทศการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดพิษณุโลก 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือนิเทศการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพ่ือนำข้อมูลจากการนิเทศการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
จังหวัดพิษณุโลกรายงานข้อมูลต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 ได้ดำเนินการนิเทศการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด
พิษณุโลก ตามกรอบนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 
21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งนำผลการนิเทศการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดพิษณุโลกรายงานข้อมูลต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

5. นายวันชัย แจ่มนาม 
ชื่อผลงาน การตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. เพ่ือนำข้อมูลจากการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
จังหวัดพิษณุโลก รายงานข้อมูลต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน
ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน และวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งมีการบริหารจัด
การศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งมีข้อมูล
จากการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก รายงาน
ข้อมูลต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
6. นายศรัณย์ ศรีท้วม 
ชื่อผลงาน การนิเทศออนไลน์การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. เพ่ือนำข้อมูลจากการนิเทศ ติดตามผลเชิงนโยบายไปใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา และรายงานข้อมูลต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 กลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษาที่รับการนิเทศ ได้แก่ โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 21 โรง , โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการ 
ศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 6 โรง และวิทยาลัยสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 8 วิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัด
การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบรรลุมาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวง  
ศึกษาธิการอย่างดียิ่ง 
 
7. นายเดชา พลกันยิ้ม 
ชื่อผลงาน การนิเทศการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อนิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. เพ่ือนำข้อมูลจากการนิเทศ ติดตามผลเชิงนโยบายไปใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา และรายงานข้อมูลต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 กลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษาที่รับการนิเทศ ได้แก่ โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 21 โรง, โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการ 
ศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 2 โรง และวิทยาลัยสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 8 วิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และ
บรรลุมาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างดียิ่ง 
 
8. นางสาวปรรฎฐมพรรณ พามา 
ชื่อผลงาน การนิเทศออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams/Google Hangouts Meet/Zoom 
Clound Meetings/โปรแกรม OBS/Line/Facebook Live ตามความเหมาะสม 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือนิเทศ ติดตาม ผ่านระบบออนไลน์และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด 2019  
 2.  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
การใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
 3. เพื่อเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศด้านความรู้ผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มต่าง ๆ 
กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 การนิเทศออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams/Google Hangouts Meet/Zoom 
Cloud Meetings/โปรแกรม OBS/Line/Facebook Live ตามความเหมาะสม เป็นการนิเทศออนไลน์
เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างรวดเร็ว ระบบการ  สื่อสารไร้พรมแดน สังคมเปลี่ยน 
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เป็นสังคมยุคดิจิทัลปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตและวิถีการทำงานของบุคคล เพื่อมุ่งตอบสนอง
ความต้องการที่รวดเร็ว ทันเวลา เพ่ือขจัดปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเวลา และระยะทางอันจะส่งผลต่อ
ความสำเร็จของงาน จุดเด่นของการติดต่อสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลที่สามารถทำได้เพียงเสี้ยววินาที ทำให้
เกิดรูปแบบการทำงานแบบใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ และเกิดขึ้นในหลากหลาย  สาขาวิชา อาทิเช่น ด้าน
การแพทย์เริ่มมีการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการรักษาพยาบาลคนไข้ท่ีอยู่สถานที่ห่างไกลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางและใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในการทำงานเป็นทีมที่ต้องใช้สหวิทยาการ  และบุคคลเหล่านั้น 
ที่อยู่คนละพ้ืนที่ เช่น มีระบบการผ่าตัดด้วยระบบกลไกหุ่นยนต์ ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางที่
หลากหลายสาขาในการทำงาน ทางด้านการศึกษาก็มี  เครื่องมือการนิเทศออนไลน์ การจัดกิจกรรม 
การพัฒนาครูผู้สอนโดยสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย และสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มให้ครูผู้สอนสามารถใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ิม
มากขึ้น โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Teams/Google Hangouts Meet/Zoom Cloud Meetings/
โปรแกรม OBS/Line/Facebook Live ตามความเหมาะสม ซื่งปัจจุบันดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการสอนมีหลากหลายให้ครูได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
และความถนัดของครูผู้สอน 
 
9. นางสาววรากร ขวัญเมือง 
ชื่อผลงาน การนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษและสะท้อนผลการนิเทศโดยยึดหลักการสอนแบบ Active 
Learning และ Communicative Approach; 3P1C (presentation /practice /production) โดยใช้
คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
 2. เพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยผู้เรียนสำคัญที่สุดในห้องเรียน 
 3. เพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางภาษาอังกฤษ มีแนวทางในการสอนโดย
ใช้คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในการจัดกิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 ข้าพเจ้าดำเนินการจัดทำนวัตกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู 
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา นิสิตนักศึกษา และบุคคลที่สนใจ จำนวน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
  รูปแบบที่ 1 ชุดข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 6 ชุด โดยมีเนื้อหาความรู้ ข้อสอบ 
และเกียรติบัตร โดยผู้ที่ทำแบบทดสอบออนไลน์จะได้รับเกียรติบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 
นวัตกรรมแบบทดสอบออนไลน์ของข้าพเจ้าสามารถเรียนรู้ได้ทางอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ใช้
กระดาษ และสามารถนำเกียรติบัตรงานของข้าพเจ้าไปใช้เพ่ือแสดงถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง 
โดยมีผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าลงนามรับรอง  
  รูปแบบที่ 2 คู่มือการพัฒนาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 เล่ม จากการที่ข้าพเจ้าออกนิเทศ                   
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน สัปดาห์ละ 3 วัน ได้พบปัญหาในการจัดการเรียนการ
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สอน และความต้องการของคุณครู (ครูจบเอกและครูไม่จบเอกภาษาอังกฤษ) และพัฒนานวัตกรรม
รูปแบบการนิ เทศแบบกระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็น พ่ี เลี้ ยง (Coaching and 
Mentoring) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 จึงจัดทำคู่มือการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง 3 เล่ม มอบให้ทุกโรงเรียนในสังกัดและผู้สนใจ
จากหน่วยงานอ่ืน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ นักเรียน นักศึกษานำไปใช้ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
           ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเผยแพร่งานข้อสอบออนไลน์และประชาสัมพันธ์ผ่านทางแอปพลิเคชั่นกลุ่ม
ไลน์ครูภาษาอังกฤษ แอปพลิเคชั่นกลุ่มไลน์ของสมาคนศึกษานิเทศก์จังหวัดพิษณุโลก เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ จนทำให้มี่ผู้สนใจมาศึกษาหาความรู้จำนวนมากทั้งในและนอกจังหวัดพิษณุโลก           
และข้าพเจ้าได้เผยแพร่งานเล่มเอกสารของตนเองได้แก่ เล่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อย เล่มบัญชี
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ “English Word Bank” เล่มคู่มือการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสำรอง สามัญ และ
สามัญรุ่นใหญ่  (ฉบับบูรณาการทางลูกเสือให้เป็นสากล) Manual The camp of the Boy Scouts 
Integrate for international program  เล่มคู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 กลุ่มงานศึกษานิเทศก์ แอปพลิเคชั่นกลุ่มไลน์ครูภาษาอังกฤษ แอปพลิเคชั่นกลุ่มไลน์ของ
สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดพิษณุโลก เฟสบุ๊คและเพจเฟสบุ๊ค “ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.1  
           ข้าพเจ้ามีข้ันตอนการพัฒนา สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
            1. นำครู Boot Camp ในเขตพ้ืนที่ จำนวน 30 คน เป็นวิทยากรให้ความรู้กับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในสังกัดจำนวน เช่น โดยได้ดำเนินการจัดทำคลังคำศัพท์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดย
แยกเป็นระดับชั้นแต่ละระดับชั้นพร้อมคำอ่าน อิงจากตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางและคำศัพท์ตาม 
Oxford มีทีมวิทยากรครูผู้สอนภาษาอังกฤษของเขตพ้ืนที่เป็นผู้พิสูจน์อักษร สนับสนุนผลักดันให้ครู
นำไปใช้พัฒนานักเรียนเพ่ือเพ่ิมคลังคำศัพท์ในตัวนักเรียนตลอดชีวิต สนับสนุนให้ครู เป็น “ครูมืออาชีพ” 
ใช้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริม กระตุ้นให้ครูใช้สื่อ ICT เพ่ิมมากขึ้นตามความ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย การใช้เกม เพลง สื่อบัตรภาพ บัตรคำ ใช้คำสั่งภาษาอังกฤษ หรือสื่อกระดาษ
แผ่นเดียวให้เพ่ิมมากข้ึน  
           2. จัดกลุ่มครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ากลุ่มแอปพลิเคชั่นไลน์ เพ่ือสะความในการบริหารงาน                       
การประสานงาน ขอข้อมูล ประชุม หรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผ่าน
ช่องทางกลุ่มไลน์  English PLK 1  ผ่านช่องทาง Facebook  ของเขตพ้ืนที่ ทางกลุ่มไลน์โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1   
           3. จัดตั้งชมรมวิทยากรภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สนับสนุนสื่อฯ ออนไลน์จาก
แหล่งต่าง ๆ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในโรงเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง กิจกรรมการคัดลายมือ                              
ในโรงเรียน เพ่ิมประสบการณ์ด้านภาษากับชาวต่างชาติ โดยนำครูต่างชาติในโครงการ English for All  
จำนวน 5 คน ให้ความรู้กับครูในกลุ่มไลน์ เรื่อง การใช้กิจกรรม เกม เพลง การสอนภาษาอังกฤษด้วย 
Phonics  ครูที่มีประสบการณ์การเป็นกรรมการตัดสินรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาชี้แนะ
แนวทางในการพัฒนานักเรียนสู่การแข่งขัน เช่น การพูดภาษาอังกฤษ การเล่านิทาน  การแข่งขัน 
Crossword เป็นต้น เพ่ือนำไปใช้ฝึกฝนนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มีการกิจกรรม
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นิเทศติดตามครู Boot Camp และค้นหาครูต้นแบบเพ่ือเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียน การสอนแบบ 
Active Learning ที่มีคุณภาพและมีกระบวนการสอนแบบ Communicative Approach ครบขั้นตอน
การสอน Boot Camp (3P; presentation/practice/production) ตามนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ด้านภาษาอังกฤษของสำนักงาน-เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
           ข้าพเจ้าทำงานด้วยกระบวนการกลุ่ม ประสานงาน วางแผนการดำเนินงานด้านวิชาการกับ
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสะพานที่ 3 โครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ (English for All) โดยโรงเรียน
เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จุดประสงค์ของโครงการคือ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล เพราะภาษาอังกฤษต้องเริ่มสอนให้เร็วที่สุดเด็กจะมี
พัฒนาการทางภาษาได้ดี ตามนโยบายของโครงการคือ “ต้องเริ่มเรียนภาษาตั้งแต่เล็ก ยิ่งเล็กยิ่งดีเน้นการ
สอนให้สามารถสื่อสารได้ ครูต้องพูดภาษาได้จริง ต้องมีเวลาเรียนที่เพียงพอจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ภาษา และครูคนไทยต้องปรับวิธีการสอนควบคู่กันไปด้วย การเรียนภาษาต่างประเทศให้ได้ผลดี
ควรเรียนกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ครูต้องมีความหลากหลายในการสอนภาษาอังกฤษ แม่นยำใน
เนื้อหา ใช้สื่อการสอนหลากหลาย” ซึ่งโครงการนี้นอกจากนักเรียนจะได้ภาษาแล้วยังได้ความกระตือรือร้น 
ตื่นตัวกับการรับรู้ เกิดทักษะการคิดจากครูชาวต่างชาติซึ่งมีผลดีต่อการเรียนรู้แบบ Active Learning กับ
ทุกวิชาที่นักเรียนเรียนด้วย ครูใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนสำคัญที่สุดในห้องเรียน แบบ 
Active Learning  ครูชาวต่างชาติสามารถดำเนินการสอนตามขั้นตอน  Presentation-Practice-
Production  โดยนำวิธีการสอนในหลักสูตรครู Boot Camp มาบูรณาการ ทั้งวิธีการจัดการเรียนการ
สอนและ แผนการสอน ผลที่เกิดกับชุมชน คือ ผู้ปกครองยอมรับในพัฒนาการด้านภาษาของนักเรียน ส่ง
บุตรหลานมาเรียนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับโรงเรียนและ ช่วยสนับสนุนส่งเสริม
นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น โครงการนี้มีความแตกต่างจาก English Program ในโรงเรียนขนาด
ใหญ่ที่มีชื่อเสียง เป็นโครงการที่ลดความเหลื่อมล้ำ เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ครอบครัวที่มีฐานะยากจนได้
เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ มีชั่วโมงเรียนวิชาภาษอังกฤษมากว่าการเรียนในระบบปกติ และ
เรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
           ปัจจุบัน โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานงบจ้างครูต่างชาติทำการสอน จำนวน 5 คน และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานจากหลายหน่วยงาน       
เช่น โรงเรียนระดับปฐมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนสังกัดเอกชน โรงเรียนสังกัดเทศบาล เป็นต้น    
เมื่อมีหน่วยงานมาขอศึกษาดูงานข้าพเจ้าจะเป็นวิทยากรบรรยายขั้นตอนการดำเนินโครงการ การ
ดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Communicative Approach ด้วย 
3P: presentation / practice / production การจัดทำสื่อการสอน การจัดทำแผนการสอน ของครูชาว
ไทยและชาวต่างชาติในโครงการ                         
 
10. นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว 
ชื่อผลงาน การนิเทศแบบสอนแนะ (Coaching) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัด
พิษณุโลก 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศแบบสอนแนะ (Coaching) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก 
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 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้กระบวนการนิเทศแบบสอนแนะ (Coaching) เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. กระบวนการนิเทศแบบสอนแนะ (Coaching) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 เตรียมความรู้ก่อนการนิเทศ ขั้นที่ 2 วางแผน
และออกแบบการนิเทศ ขั้นที่ 3 นิเทศด้วยกระบวนการสอนแนะ และข้ันที่ 4 ประเมินผลหลังการนิเทศ  
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ พบว่า ครูทุกคนสามารถนำความรู้ในการวิเคราะห์ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไปวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ 
 3. ครูมีความพึงพอใจต่อการนิเทศแบบสอนแนะ (Coaching) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในระดับมาก 
 
11. นางวิลันดา วรรณาดิเรก 
ชื่อผลงาน การนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศ PIDREO เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุ โลก 
เขต 1 ผู้รับการนิเทศ ที่มีต่อการนิเทศแบบ PIDREO  
 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 จากการนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศ PIDREO เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2563 ใน
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย และรวม 2 ความสามารถ มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ / สังกัด / ศึกษาธิการภาค และจังหวัด 
 
12. นางสาวพิชาภรณ์ อิ่มกระจ่าง   
ชื่อผลงาน แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเทคนิค วิธีการสอน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สำหรับครู  
ผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นเทคนิค วิธีสอน นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 2. เพ่ือให้ครูพัฒนาเทคนิค วิธีการสอน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
 3. เพ่ือประเมินตัดสินและประกาศเกียรติคุณผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เทคนิค วิธีการ
สอน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
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ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. ผลการสำรวจความต้องการในการรับการพัฒนาของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความต้องการ
พัฒนาเทคนิค วิธีสอน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 24.56 รองลงมา ได้แก่ 
การจัดเวทีในการประกวดแข่งขันผลงาน จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68 และการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 2. ผลการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นเทคนิค วิธีสอน 
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
     2.1 ผลการทดสอบหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการของครูวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
7.24 คะแนน และเมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งเท่ากับ 7 คะแนน พบว่า ค่า t เท่ากับ 2.500 และมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า ผลการทดสอบหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการของครู
คณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  
  2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการของครูวิทยาศาสตร์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D.= .61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านกระบวนการ 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19, S.D.= .45) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ อยู่ใน
ระดับมาก 2) ด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก ( X = 4.36, S.D.= .43) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือความ
รอบรู้ในเนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุด 3) ด้านการอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก ( X = 4.22, S.D.= 
.39) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เอกสารประกอบการประชุม อยู่ในระดับมาก 4) ด้านคุณภาพการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D.= .61) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านได้แนว
ทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมาก 
 3. การประเมินตัดสินและประกาศเกียรติคุณผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เทคนิค วิธีการ
สอน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ โดยมี
จำนวน 27 ผลงาน อยู่ในระดับดีเยี่ยม จำนวน 11 ผลงาน อยู่ในระดับดีเด่น จำนวน 11 ผลงาน และอยู่ใน
ระดับดี จำนวน 5 ผลงาน 
 
13. นางปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์   
ชื่อผลงาน การนิเทศแบบร่วมพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโดยรูปแบบ 
SHARE Model ของโรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการนิเทศแบบร่วมพัฒนาในการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมของโรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบ SHARE Model ในการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบ 
เรียนรวมของโรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนจัดการ
เรียนรวมในสังกัด ที่มีต่อการนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
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ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 ผลให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอน 
  1. มีแนวทางในการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และตรงตามสภาพปัญหาของ
นักเรียน โดยมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่เข้าใจง่าย   
  2. มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือนักเรียนแต่ละกลุ่ม และสามารถช่วยเหลือ พัฒนาได้
ตรงกับสภาพปัญหา และความต้องการของโรงเรียน 
  3. มีการพัฒนาตนเอง เพื่อหาวิธีการที่หลากหลายในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความแตกต่าง
อย่างหลากหลาย  
  4. มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการวางแผนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
ที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล 
 ผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
  1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับการดูแล ป้องกัน ส่งเสริม พัฒนาและได้รับการช่วยเหลือ
ตามกระบวนการที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล 
  2. นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการช่วยเหลือทางการศึกษาตามกระบวนการที่ ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพตรงกับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล 
  3. นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการประเมิน/วินิจฉัยอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ผลการคัด
กรองสามารถคัดแยกนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือ
ทางการศึกษา และได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา 
 ผลให้เกิดประโยชนต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  1. ผู้บริหารมีแนวทางการดำเนินงานเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวมอย่างเป็นระบบ 
  2. ผู้บริหารมีข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียนที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล 
  3. สถานศึกษาที่มีเด็กพิการเรียนรวม มีแนวทางการบริหารจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพ 
มีการคัดกรองนักเรียนอย่างชัดเจน เชื่อถือได้ 
  4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยมีหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมใน
การสนับสนุน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีเครือข่ายในการพัฒนาช่วยเหลือนักเรียน 
  5. มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือนักเรียนแต่ละกลุ่ม และสามารถช่วยเหลือ พัฒนาได้
ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน 
 ผลให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
  1. สถานศึกษามีแนวทางการการดำเนินงานการจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาระบบงานการศึกษาพิเศษของโรงเรียนให้เป็นระบบและเข้มแข็ง 
  2. สถานศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคนทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการจำเป็นของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 ผลให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  มีแนวทางการนิเทศ
เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโดยใช้รูปแบบ SHARE Model โดยใช้การนิเทศแบบ
ร่วมพัฒนา เพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนจัดการเรียนรวมใน
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สังกัดให้มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างและแนวทางแก่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ ที่สนใจ
ได ้
 ผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
 โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพส่งผลเป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนา
นักเรียนที่ครอบคลุมนักเรียนทุกคนและชุมชนให้ความไว้วางในในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในชุมชน 
 ผลเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
 การนิเทศแบบร่วมพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโดยรูปแบบ SHARE 
Model ของโรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน คือ ส่งผลให้เกิดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 บรรลุตามวัตถุประสงค์และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นกำลังใจให้กัน ส่งผลให้การ
ประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ระดับ
คุณภาพภาพรวม ดีมาก  และมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพ ข้อง 
4.1 เด็กพิการเรียนรวม ระดับ ดีเยี่ยม   
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14. นางกชวิมล ไชยะโสดา 
ชื่อผลงาน การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
(Area base) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ด้วยการประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมิน ซิปป์ (CIPP model) ผ่านกระบวนกัลยาณมิตรนิเทศ ปีการศึกษา 2563 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการใช้แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ด้านบริบท  
 2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการใช้แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ด้านปัจจัยนำเข้า  
 3. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการใช้แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563
ทด้านกระบวนการ  
 4. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการใช้แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563 
ด้านผลผลิต 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 - วิจัยการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
(Area base) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ด้วยการประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมิน ซิปป์ (CIPP model) ผ่านกระบวนกัลยาณมิตรนิเทศ ปีการศึกษา 2563 
 - คู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 
 - คู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 - คู่มือการใช้แบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฯ 
 - รายงานวิจัยการประเมินและติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน(Area 
base) ด้วยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน ซิปป์ (CIPP model) ของโรงเรียนในสังกัดเผยแพร่ให้ทุก
โรงเรียนในสังกัดรายงานผลการใช้แบบประเมนหลักสูตรสถานศึกษา ตามความสมัครใจ มีโรงเรียนส่ง
ผลงานเพ่ือรับเกียรติบัตรการพัฒนาหลักสูตรครบวงจรจำนวน 12 แห่ง ดังนี้ 1. โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
2. โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 3. โรงเรียนวัดบ้านไร่4. โรงเรียนนิคมบางระกำ 15. โรงเรียนวัดไผ่ค้อม6. 
โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว7. โรงเรียนวัดแตน8. โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก9. โรงเรียนบ้านพันเสา10. 
โรงเรียนวัดหนองอ้อ11. โรงเรียนวัดอรัญญิก12. โรงเรียนบ้านแม่ระหัน เป็นต้น (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  
  
15. นางอมรรัตน์ ทิพย์ชื่น 
ชื่อผลงาน การใช้รูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือ (Cooperative Supervision) เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณา
การวิทยาการคำนวณในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ COLA Model และ
กระบวนการ PLC ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือ (Cooperative Supervision) โดยนำแนวคิดจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) มาประยุกต์ใช้ในการนิเทศการศึกษา 
     2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา  
     3. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู  
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     4. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการอบรมการทดสอบความรู้ของผู้บริหารสถานโรงเรียน 
การอบรมในโครงการการใช้รูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือ (Cooperative Supervision) เพ่ือขับเคลื่อน
การบูรณาการวิทยาการคำนวณในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ COLA Model 
และกระบวนการ PLC   
 

รายการ ค่าเฉลี่ย
คะแนน 

ก่อนการอบรม 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ยคะแนน 
หลังการอบรม 

ร้อยละ 

ผู้บริหารโรงเรียน 6.5 65.00 8.5 85.00 
  
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการอบรมผลการทดสอบความรู้ของครูผู้สอนที่เข้ารับการ
อบรมในโครงการใช้รูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือ (Cooperative Supervision)เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณา
การวิทยาการคำนวณในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ COLA Model และ
กระบวนการ PLC    
 
 

รายการ ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ก่อนการอบรม 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ยคะแนน 
หลังการอบรม 

ร้อยละ 

ครูผู้สอน 7 70.00 9 90.00 
  
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินตนเองของครูผู้สอนด้านทักษะ 
และเจตคติก่อนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการใช้รูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือ (Cooperative Supervision) 
เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาการคำนวณในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ 
COLA Model และกระบวนการ PLC     
 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 
1. มีการวางแผนและมีลำดับขั้นตอนในการทำงาน 3.63 0.69 มาก 
2. ใช้การสอนเชิงรุกในการจัดการเรียนการสอน 3.52 0.73 มาก 
3. เป็นผู้ให้ข้อชี้แนะแก่เพ่ือนร่วมงาน 3.15 0.58 ปานกลาง 
4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน 3.06 0.83 ปานกลาง 
5. นำข้อเสนอแนะของเพ่ือนร่วมงานมาปรับปรุงการทำงานของตน 2.99 0.47 ปานกลาง 
6. การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ 3.61 0.49 มาก 
7. การสอนเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาชั้นเรียนได้ 3.49 0.71 ปานกลาง 
8. การสะท้อนคิดของเพ่ือนร่วมงานช่วยปรับปรุงงาน 3.70 0.65 มาก 
9. การ PLC และการนิเทศแบบร่วมมือสามารถแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนได้ 3.33 0.85 ปานกลาง 
10. การ PLC และการนิเทศแบบร่วมมือทำให้ได้พัฒนาตนเอง 3.00 0.68 ปานกลาง 

รวม 3.35 0.67 ปานกลาง 

X
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 ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินตนเองของครูผู้สอนด้านทักษะ 
และเจตคติหลังเข้าร่วมกิจกรรมโครงการใช้รูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือ (Cooperative Supervision) 
เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาการคำนวณในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ 
COLA Model และกระบวนการ PLC      
 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 
1. มีการวางแผนและมีลำดับขั้นตอนในการทำงาน 4.78 0.58 มากที่สุด 
2. ใช้การสอนเชิงรุกในการจัดการเรียนการสอน 4.40 0.70 มาก 
3. เป็นผู้ให้ข้อชี้แนะแก่เพ่ือนร่วมงาน 4.49 0.64 มาก 
4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน 4.39 0.70 มาก 
5. นำข้อเสนอแนะของเพ่ือนร่วมงานมาปรับปรุงการทำงานของตน 4.57 0.50 มากที่สุด 
6. การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ 4.65 0.48 มากที่สุด 
7. การสอนเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาชั้นเรียนได้ 4.59 0.61 มากที่สุด 
8. การสะท้อนคิดของเพ่ือนร่วมงานช่วยปรับปรุงงาน 4.11 0.59 มาก 
9. การ PLC และการนิเทศแบบร่วมมือสามารถแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนได้ 4.66 0.48 มากที่สุด 
10. การ PLC และการนิเทศแบบร่วมมือทำให้ได้พัฒนาตนเอง 4.72 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.57 มากที่สุด 
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านทักษะและเจตคติก่อนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการใช้รูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือ (Cooperative  
Supervision) เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาการคำนวณในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้โดยใช้ COLA Model และกระบวนการ PLC  
     

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 
1. มีวางแผนและมีลำดับขั้นตอนในการทำงาน 3.64 0.69 มาก 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนทำงานเป็นทีม 3.53 0.71 มาก 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนเชิงรุก 3.18 0.60 ปานกลาง 
4. เป็นผู้ให้ข้อชี้แนะแก่ครูผู้สอน 3.07 0.54 ปานกลาง 
5. ใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมมือเพ่ือการนิเทศภายใน 3.04 0.51 ปานกลาง 
6. การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ 3.63 0.48 มาก 
7. การสอนเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาชั้นเรียนได้ 3.52 0.71 มาก 
8. การสะท้อนคิดของครูผู้สอนช่วยแก้ปัญหาชั้นเรียน 3.74 0.64 มาก 
9. การนิเทศแบบร่วมมือช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  3.38 0.83 ปานกลาง 
10. การ PLC และการนิเทศแบบร่วมมือทำให้ได้พัฒนาตนเอง 3.04 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.64 ปานกลาง 
 

X

X



55 
 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา
หลังเข้าร่วมกิจกรรมโครงการใช้รูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือ (Cooperative Supervision) เพ่ือ
ขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาการคำนวณในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ COLA 
Model และกระบวนการ PLC      
 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 
1. มีวางแผนและมีลำดับขั้นตอนในการทำงาน 4.73 0.60 มากที่สุด 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนทำงานเป็นทีม 4.39 0.68 มาก 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนเชิงรุก 4.46 0.64 มาก 
4. เป็นผู้ให้ข้อชี้แนะแก่ครูผู้สอน 4.33 0.70 มาก 
5. ใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมมือเพ่ือการนิเทศภายใน 4.54 0.50 มากที่สุด 
6. การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ 4.61 0.49 มากที่สุด 
7. การสอนเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาชั้นเรียนได้ 4.55 0.61 มากที่สุด 
8. การสะท้อนคิดของครูผู้สอนช่วยแก้ปัญหาชั้นเรียน 4.10 0.58 มาก 
9. การนิเทศแบบร่วมมือช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  4.61 0.49 มากที่สุด 
10. การ PLC และการนิเทศแบบร่วมมือทำให้ได้พัฒนาตนเอง 4.67 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.58 มาก 
 
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินผู้เรียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการใช้รูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือ (Cooperative Supervision) เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการ
วิทยาการคำนวณในการจัดการเรียนการสอนทุกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ COLA Model และ
กระบวนการ PLC       
 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 
1.  ผู้เรียนมีรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3.49 0.78 ปานกลาง 
2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา 3.10 0.79 ปานกลาง 
3.  ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับจัดการเรียนการสอนเชิงรุก 3.40 0.67 ปานกลาง 
4.  ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้ด้วยตนเอง 3.00 0.85 ปานกลาง 
5.  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.94 0.57 ปานกลาง 
6.  ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 3.50 0.64 ปานกลาง 
7.  ผู้เรียนมีการวางแผนและลำดับขั้นตอนในการทำงาน 3.37 0.77 ปานกลาง 
8.  ผู้เรียนทำงานเป็นทีม 3.59 0.76 มาก 
9.  ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น 3.24 0.87 ปานกลาง 
10.ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมทีม 2.92 0.74 ปานกลาง 
11.ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม 3.52 0.85 มาก 
12.ผู้เรียนชื่นชอบกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก 3.06 0.48 ปานกลาง 
13.ผู้เรียนนำสิ่งที่เพ่ือนร่วมทีมสะท้อนคิดมาปรับปรุงงานของตน 3.40 0.65 ปานกลาง 

X

X



56 
 

ตารางที่ 7 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 
14.ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน 3.06 0.48 ปานกลาง 
15.ผู้เรียนให้ความสนใจในการเรียน 2.57 0.50 ปานกลาง 

รวม 3.21 0.69 ปานกลาง 
 
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินผู้เรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการใช้รูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือ (Cooperative Supervision) เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการ
วิทยาการคำนวณในการจัดการเรียนการสอนทุกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ COLA Model และ
กระบวนการ PLC      
 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 
1. ผู้เรียนมีรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 4.80 0.54 มากที่สุด 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา 4.42 0.60 มาก 
3. ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับจัดการเรียนการสอนเชิงรุก 4.53 0.62 มากที่สุด 
4. ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้ด้วยตนเอง 4.37 0.73 มาก 
5. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.58 0.50 มากที่สุด 
6. ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4.67 0.47 มากที่สุด 
7.  ผู้เรียนมีการวางแผนและลำดับขั้นตอนในการทำงาน 4.60 0.61 มากที่สุด 
8.  ผู้เรียนทำงานเป็นทีม 4.11 0.61 มาก 
9.  ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น 4.67 0.47 มากที่สุด 
10.ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมทีม 4.73 0.44 มากที่สุด 
11.ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม 4.03 0.64 มาก 
12.ผู้เรียนชื่นชอบกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก 4.11 0.69 มาก 
13.ผู้เรียนนำสิ่งที่เพ่ือนร่วมทีมสะท้อนคิดมาปรับปรุงงานของตน 4.11 0.69 มาก 
14.ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน 4.11 0.69 มาก 
15.ผู้เรียนให้ความสนใจในการเรียน 4.03 0.64 มาก 

รวม 4.39 0.60 มาก 
 
 
 
 
 
 
 

X

X
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 ทั้งนี้จากการผลการขับเคลื่อนและนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการฯ ส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับ     
เกียรติบัตรจากคุรุสภาเพ่ือรับรองชั่วโมง PLC  จำนวนทั้งสิ้น 750 ฉบับ 
 

                                                                                                
 
        นอกจากนั้นโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ยังได้รับเกียรติบัตรเครือข่ายนวัตกรรมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
จากการ จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 ระดับภูมิภาค 
“2020 PLC Regional Award” 
 

 
 
        และในการจัดทำโครงการฯเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคุรุสภาครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้รับเกียรติบัตรผู้ประสานงานโครงการจากคุรุสภา 
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16. นางนราภรณ์ สโรดม 
ชื่อผลงาน การนิเทศเชิงบูรณาการความร่วมมือเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. ผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 3 วิชา ได้แก่ วิชา
ภาษาไทย สูงขึ้นร้อยละ 19.14 วิชาภาษาอังกฤษ สูงขึ้นร้อยละ 10.06 และวิชาวิทยาศาสตร์ สูงขึ้นร้อยละ 
3.49 ตามลำดับ 
 2. ผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3  มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 2 วิชา ได้แก่ วิชา
ภาษาอังกฤษ สูงขึ้นร้อยละ 0.23 และวิชาวิทยาศาสตร์ สูงขึ้นร้อยละ 0.41 ตามลำดับ 
  
17. นางสาวสุภาพร แสนแทน 
ชื่อผลงาน การพัฒนาคู่มือพัฒนาคุณภาพการศึกษา “PLK 3 วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สำหรับให้ผู้บริหารสถาน  
ศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสำหรับผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดรับทราบนโยบาย
และแนวทางในการจัดการศึกษา และนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่เขตพ้ืนที่
การศึกษากำหนด 
 2. ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์มีคู่มือเพ่ือใช้ในนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษาในสังกัด 
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18. นางมาราศรี มีโชค 
ชื่อผลงาน รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผู้เรียน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ 2R3C Plus 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เชิ งรุก 
สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผู้เรียน ด้วย
กระบวนการนิเทศแบบ 2R3C Plus 
 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับครู
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผู้เรียน ด้วยกระบวนการ
นิเทศแบบ 2R3C Plus 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 ผลการพัฒนานวัตกรรม สรุปได้ดังนี้ 
 

ระยะการพัฒนา รายละเอียดกิจกรรมตามรูปแบบฯ 
ระยะที่ 1 

 
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครู 
   1. ศึกษาความต้องการพัฒนาและร่วมทำความร่วมมือในการพัฒนาครูและทำ
บันทึกตกลงความร่วมมือ (ตอบ) 
   2. ประชุมชี้แจงและพัฒนาความรู้ความเข้าใจประเด็นที่จะพัฒนาการกำหนด
เป้าหมายการสร้างคุณค่าและการให้ความสำคัญในการพัฒนา 
   3. ร่วมวางแผนและแนวทางการดำเนินงานสู่การพัฒนาครูในสถานศึกษา 

ระยะที่ 2 
 

ขั้นที่ 1 ร่วมสร้างกลุ่มและวิเคราะห์ปัญหาจากผลการเรียนรู้ 
   1.1 ผู้อำนวยการการประชุมกลุ่มใหญ่จากหัวหน้างาน เพ่ือชี้แจงเป้าหมายของ
สถานศึกษาและชี้แจงปัญหาที่สำคัญขององค์กรหรือสถานศึกษาจากผลลัพธ์ที่ไม่
บรรลุเป้าหมาย 
   1.2 ครูดำเนินการรวมกลุ่มกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือจัดตั้งกลุ่ม
ในการดำเนินงานโดยแจ้งหัวหน้างานหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาเพ่ือจัดทำคำสั่ง
และบทบาทหน้าที่ 
   1.3 สมาชิกกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผ่านมา ของงาน
หรือกลุ่มที่รับผิดชอบถึงปัญหาของผลลัพธ์ หรือปัญหาผลลัพธ์ การเรียนรู้ไม่บรรลุ
เป้าหมายหรือมาตรฐานการเรียนรู้ และสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ
สถานศึกษาหรือองค์กร 
   1.4 กลุม่สมาชิกจัดเรียงปัญหาเรียงลำดับปัญหาจากความสำคัญมากไป น้อย
หรือภารกิจผลลัพธ์ที่เร่งด่วนและลงมติกลุ่มในการแก้ปัญหาในผลลัพธ์ 
 

ขั้นที่ 2 วางแผนกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 
   2.1 หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุม่สมาชิกดำเนินการวางแผนงานระดับองค์กรเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทาง 
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ระยะการพัฒนา รายละเอียดกิจกรรมตามรูปแบบฯ 
ระยะที่ 2 

 
   2.2 จัดทำแผนระยะเวลาการปฏิบัติในภาพรวมของแผนงานในการดำเนิน 
กิจกรรมของกลุ่มสมาชิก กิจกรรมที่ร่วมดำเนินการ ระยะเวลาการพบกันในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามมติของกลุ่ม 
   2.3 นำเสนอแผนการดำเนินการต่อหัวหน้าองค์กรหรือผู้อำนวยการโรงเรียน 
   2.4 สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ 
เครือข่ายออนไลน์ เครือข่ายแบ่งปันข้อมูล ฯลฯ 
 

ขั้นที่ 3 สร้างองค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
   3.1 สมาชิกกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันวิเคราะห์แนวทางแก้ไข
ปัญหาตามประเด็นของกลุ่มและสรุปแนวทางวิธีการแก้ปัญหา 
   3.2 สมาชิกกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือร่วมสร้าง
กิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียน 
   3.3 วางแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มหรือต่างกลุ่มระหว่างปฏิบัติงานและร่วม
สะท้อนผลการดำเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงานระหว่างสมาชิกจนครบทุกคน 
   3.4 ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนในระหว่างปฏิบัติการ หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชั้นเรียนตามแผนการการดำเนินงานของกลุ่มจนครบสมาชิก
ในกลุ่ม โดยดำเนินสมาชิกผู้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะต้องเตรียมเครื่องมือในการ
พัฒนาผู้เรียนนำเสนอ จากนั้นเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียน 
และสะท้อนผลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละคนที่เข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือนำผลการแลกเปลี่ยนไปใช้ในครั้งต่อไป 
 

ขั้นที่ 4 ร่วมสะท้อนจากผลลัพธ์ 
   4.1 ผู้แทนสมาชิกกลุ่มรายงานผลการพัฒนาของกลุ่ม โดยชี้ถึงเป้าหมายของ
กลุ่มท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร กระบวนการดำเนินการของกลุ่มสมาชิก 
ผลลัพธ์การดำเนินงานของกลุ่ม ในรูปแบบนำเสนอในองค์กรและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แต่ละกลุ่ม 
   4.2 สมาชิกร่วมสะท้อนผลการปฏิบัติของกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เมื่อสิ้นสุด ผลการดำเนินการด้วยกิจกรรมวงกลมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือวิธีการ
อ่ืนๆที่เหมาะสม 
   4.3 ทำการบันทึกสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสมาชิก และสิ่งที่จะดำเนิน 
การในครั้งต่อไปหรืออาจเป็นผลลัพธ์เดิมแต่การปฏิบัติแนวใหม่เพ่ือให้บรรลุผล
ลัพธ์ที่สูงขึ้นในครั้งต่อไปเพ่ือการายงานผลสู่วงรอบใหม่ 

ระยะที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) สู่สาธารณะ 
   1. กำหนดแผนการดำเนินงานนำเสนอผลงานและรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   2. นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการนำเสนอและรูปแบบนิทรรศการ 
   3. สรุปและถอดบทเรียนจากการดำเนินงาน 
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19. นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนา 
ชื่อผลงาน การนิเทศออนไลน์ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 2. เพ่ือนำข้อมูลที่ได้จากการนิเทศไปใช้วางแผนและพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ผลที่ได้/ข้อค้นพบ 
 1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร้อยละ 95 มีการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ครบทุกประเด็นทุกมาตรฐาน 
 2. จากผลการนิเทศ พบว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบางแห่งยังขาดการบูรณาการการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ ซึ่งต้นสังกัด
ควรส่งเสริมและจัดอบรม พัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อไป 
 
20. นางอรพินท์ พิมพ์เขตต์ 
ชื่อผลงาน การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนเอกชนด้วยชุดนิเทศการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านวิชาการ           
ของโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมิน และสามารถ             
นำไปปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลทีไ่ด้/ข้อค้นพบ 
 1. ศึกษานิเทศก์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักสูตรฐานสมรรถนะ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมิน  
 2. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีเอกสารชุด
นิเทศการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน สำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านวิชาการของ
โรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมิน และสามารถ             
นำไปปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่  3 
 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 
สรุปข้อค้นพบ 
 ผลการสังเคราะห์นวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 64 เรื่อง พบนวัตกรรม 3 ลักษณะใหญ่ คือ 
  1. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 
  2. นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 
  3. นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 ข้อสรุปทั้งหมดเก่ียวกับลักษณะผลงานนวัตกรรม สามารถนำเสนอได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 สรุปข้อค้นพบเกี่ยวกับลักษณะผลงาน 
 

ที ่ ลักษณะผลงาน จำนวน (เรื่อง) 
1 พัฒนานวัตกรรม 

   - นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
   - นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
   - นวัตกรรมการนิเทศ 

64 
3 
41 
20 

2 ผลการใช้นวัตกรรม 64 
3 เปรียบเทียบผลการใช้นวัตกรรมกับการสอนปกติ 0 

 

 จากตารางที่  1 พบว่า นวัตกรรมทางการศึกษาภายใต้โครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ (41 เรื่อง) รองลงมา คือ 
นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล (20 เรื่อง) และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ  (3 เรื่อง) 
ตามลำดับ โดยมีลักษณะเป็นรายงานผลการใช้นวัตกรรม (64 เรื่อง) 
 
ตารางที่ 2 สรุปข้อค้นพบเกี่ยวกับประเภทกลุ่มตัวอย่าง 
 

ที ่ ประเภทกลุ่มตัวอย่าง จำนวน (เรื่อง) 
1 ผู้บริหารสถานศึกษา  6 
2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 
3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 
4 ผู้ปกครองนักเรียน 1 
5 ผู้เรียน 45 
6 ศึกษานิเทศก์ 2 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ประเภทกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ส่วนใหญ่เป็น
ผู้เรียน (45 เรื่อง) รองลงมา คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (14 เรื่อง) และผู้บริหารสถานศึกษา (6 
เรื่อง) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 3 สรุปข้อค้นพบเกี่ยวกับจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

ที ่ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน (เรื่อง) 
1 ไม่ระบุ 1 
2 ต่ำกว่า 40 29 
3 41 – 80 3 
4 81 – 120 2 
5 121 – 160 5 
6 มากกว่า 160 24 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า จำนวนกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ส่วนใหญ่มี
จำนวนต่ำกว่า 40 คน (29 เรื่อง) รองลงมา คือ มีจำนวนมากกว่า 160 (24 เรื่อง) และมีจำนวน 121 – 
160 (5 เรื่อง) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4 สรุปข้อค้นพบเกี่ยวกับระดับชั้นของผู้เรียนในการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 
 

ที ่ จำนวนระดับชั้น จำนวน (เรื่อง) 
1 ปฐมวัย 0 
2 ประถมศึกษา 8 
3 มัธยมศึกษา 33 
4 ไม่เจาะจง 0 

 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับชั้นของผู้เรียนในการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ส่วน
ใหญ่เป็นผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา (33 เรื่อง) รองลงมา คือ เป็นผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา (8 
เรื่อง) 
 
ตารางที่ 5 สรุปข้อค้นพบเกี่ยวกับปีพ.ศ.ที่เผยแพร่ผลงาน 
 

ที ่ ปีพ.ศ.ที่เผยแพร่ผลงาน จำนวน (เรื่อง) 
1 2564 64 

 

 จากตารางที่  5 พบว่า นวัตกรรมทางการศึกษาภายใต้โครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เผยแพร่ผลงานในปี พ.ศ. 2564 (64 เรื่อง) 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการศึกษาไปใช ้
 สำหรับโรงเรียน 
  ควรนำผลการพัฒนานวัตกรรมไปพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครอง/ชุมชนในการดูแล 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานระดับจังหวัด 
  1. ควรนำผลการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ไปพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงกับการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 
  2. ควรจัดให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และจัดเวทีวิชาการ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมมือร่วมใจพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3. แนวทางที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรม ควรนำไปศึกษาวิจัยต่อไป ว่าแนวทางดังกล่าว
สามารถนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มากน้อยเพียงใด 
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แบบสรุปนวัตกรรมการบรหิารจัดการ การจัดการเรียนรู้  
การนิเทศ ตดิตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา ระดับจังหวัด 

ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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2. ช่ือนวัตกรรม....................................................................................... .....................................................   
............................................................................................................................. ..........................................   
............................................................................................................................. ..........................................   
 

3. ประเภทของนวัตกรรม  
 การบริหารจัดการศึกษา  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศการศึกษา 

 

4. ลักษณะของนวัตกรรม  
 ผลการใช้นวัตกรรม   เปรียบเทียบผลการใช้นวัตกรรมกับการสอนปกติ 

 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................ ................ 
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 ผู้บริหารสถานศึกษา  ครแูละบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน 

 

 ผู้เรียน   ศึกษานิเทศก์    อ่ืน ๆ (ระบุ)............................... 
 

2. จำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
 ไม่ระบุ   ต่ำกว่า 40    41-80  

 

 81-120   120-160    มากกว่า 160 
 

3. ระดับชั้นของผู้เรียนในการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 
 ปฐมวัย   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา 

 

 ไม่เจาะจง   อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................................................... 
 

4. วัตถุประสงค์............................................................................................................................................   
............................................................................................................................. ..........................................   
...................................................................................... .................................................................................   
............................................................................................................................. ..........................................   
............................................................................................................................... ........................................   
........................................................................................ ...............................................................................   
............................................................................................................................. ..........................................   
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.......................................................................................................................................................................   
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............................................................................................................................. ..........................................   
............................................................................................................................. ..........................................   
...................................................................................... .................................................................................   
............................................................................................................................. ..........................................   
............................................................................................................................... ........................................   
........................................................................................ ...............................................................................   
............................................................................................................................. ..........................................   
................................................................................................................................. ......................................   
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คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 

นายลือชัย ชูนาคา  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 
คณะทำงาน 

ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ กระทู้    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

นายเดชา พลกันยิ้ม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
นายวันชัย แจ่มนาม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
นายศรัณย์ ศรีท้วม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
นางอรพินท์ พิมพ์เขตต์  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนา   ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
นางสาวปรรฏฐมพรรณ พามา   ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 
ผู้สังเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำเล่ม 

นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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เอกสารลำดับที่ ๒1/2564 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

รายงานผล 
การสังเคราะห์นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรยีนรู้  

การนิเทศ ตดิตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา ระดับจังหวัด 
ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา  

เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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คำนำ 
 
 รายงานผลการสังเคราะห์นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือสังเคราะห์วิเคราะห์วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มเป้าหมายในโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้
กรอบ what research says เผยแพร่ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และผู้สนใจ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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