
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)  
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  

****************************** 
 
ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ผู้ประสานงาน นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ โทรศัพท์  ๐๙-๖๖๖๐-๐๐๒๘ 
 
ประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ 
1. ขั้นตอน/กระบวนการ/แนวทาง/กิจกรรมการดำเนินโครงการฯ ของจังหวัดพิษณุโลก 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. จัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา ตามโครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ได้แก่ รายงานผลการเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของทุกโรงเรียน ทุกสังกัดในจังหวัดพิษณุโลก จำแนกขนาดโรงเรียน และรายวิชา  

๓. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1  

๕. จัดการอบรม “การสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล” ตามโครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมมณียา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 
จังหวัดพิษณุโลก 

๖. จัดการอบรม “การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้” ตามโครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมพิมาณรัตน์ โรงแรมโมราจ จังหวัด
พิษณุโลก 

๗. จัดประชุมเตรียมดำเนินการนิเทศเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามโครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา  

๘. จัดประชุมเตรียมการนิเทศเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามโครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก 

๙. จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาทั้งในด้านกระบวนการบริหารจัด
การศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศการศึกษา ตามโครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย  

๑๐. นิเทศเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย  
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๑๑. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา ระดับจังหวัด ตามโครงการ 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา  

๑๒. รายงานผลการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับจังหวัด ต่อสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๗ 

๑๓. เข้าร่วมประชุมเพ่ือคัดเลือกนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับภาค โครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Google Meet  

๑๔. สังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ 
และด้านการนิเทศการศึกษา ระดับจังหวัด 

๑๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1๖. รายงานผลการดำเนินโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจัดส่งรายงานต่อสำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗  
 

๒. ผลการดำเนินโครงการของจังหวัดพิษณุโลก 
 ๒.๑ ผลการดำเนินงานโครงการ  

๑) ผู้รับผิดชอบโครงการผ่านการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ Innovation 
For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ *23-
25 ธันวาคม 2563 

๒) ได้เล่มรายงานข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา ตามโครงการ Innovation 
For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ได้แก่ รายงานผลการเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของทุกโรงเรียน ทุกสังกัดในจังหวัดพิษณุโลก จำแนกขนาดโรงเรียน และรายวิชา เอกสารลำดับ
ที่ 2/2564  *29 มกราคม 2564 

๓) ผู้บริหารและคณะครูของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย และศึกษานิเทศก์หน่วยงานต้นสังกัดของ
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา *2 กุมภาพันธ์ 2564 

๔) ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และศึกษานิเทศก์หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ร่วม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1 ครบทั้ง ๖ โรงเรียน *๑๑-2๔ กุมภาพันธ์ 2564 

๕) ผู้บริหารและคณะครูของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าร่วมการอบรม “การสร้างเครื่องมือการ
วัดและประเมินผล” โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 203 คน จากผู้ตอบรับเข้าร่วมการอบรม จำนวน 208 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.60 มีผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การอบรม จำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 93.60 มีคะแนนเฉลี่ยของผล
การทดสอบก่อนการอบรม 12.67 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบหลังการอบรม 20.49 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน *2๐ มีนาคม 2564 
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6) ผู้บริหารและคณะครูของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าร่วมการอบรม “การวิจัยเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้” โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 78 คน จากผู้ตอบรับเข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.50 มีผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การอบรม จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบก่อนการอบรม 11.31 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบหลังการอบรม 14.05 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน *๓๑ มีนาคม 2564 

๗) ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมดำเนินการนิเทศเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามโครงการ 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมแคนา ร้านแค
นา คาเฟ่ จังหวัดพิษณุโลก *๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

๘) คณะกรรมการนิเทศเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามโครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการนิเทศเพ่ือการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนา
การศึกษา ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก *๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

๙) จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามโครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายดำเนินการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาทั้งในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ จำนวน ๖ โรงเรียน โรงเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท *๑๔ มิถุนายน 2564 

๑๐) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศึกษานิเทศก์ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และศึกษานิเทศก์หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
ดำเนินการนิเทศทางไกลผ่าน Line และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Online) เพ่ือให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม 
สนับสนุน ปรับปรุง และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเวลาที่กำหนด 
*๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

๑๑) ศึกษานิเทศก์หน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหารและคณะครูของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัด
การศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา ระดับจังหวัด ตามโครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก *5 กรกฎาคม 2564 

๑๒) จัดส่งผลงานเพื่อคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา ระดับจังหวัด รวมทั้งไฟล์ word และ PDF ทางอีเมล 
poosanisa.m@gmail.com ต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ *๙ กรกฎาคม 2564 

๑๓) เข้าร่วมประชุมเพ่ือคัดเลือกนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับภาค โครงการ Innovation 
For Thai Education (IFTE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Google Meet *๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

mailto:poosanisa.m@gmail.com
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๑๔) สังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการ
เรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา ระดับจังหวัด *๑๓ กันยายน 2564 

๑๕) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา *1 ตุลาคม 2563 – 3๐ กันยายน 
2564 

๑๖) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เป็นราย
ไตรมาสต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ 

*ครั้งที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ มกราคม - มีนาคม 256๔    รายงานเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
*ครั้งที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ เมษายน - มิถุนายน 256๔   รายงานเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
*ครั้งที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ กรกฎาคม - กันยายน 256๔   รายงานเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

1๗) รายงานผลการดำเนินโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจัดส่งรายงานต่อสำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ *๑๓ กันยายน ๒๕๖๓  

 

 ๒.๒ ผลการพัฒนา/คิดค้น/สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้าน
การนิเทศการศึกษา ของจังหวัดพิษณุโลก 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ กลุ่มเป้าหมายในโครงการ Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ได้ส่งผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้
รับทราบ จำนวน 64 ผลงาน แบ่งเป็นนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ จำนวน 3 ผลงาน นวัตกรรมด้านการจัดการ
เรียนรู้ จำนวน 41 ผลงาน และนวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล จำนวน 20 ผลงาน 
 ผลการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา และ
ความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม ปรากฎผลในภาคผนวก ข รายงานผลการสังเคราะห์นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
      ๓.1 ปัญหา อุปสรรค 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงาน/กิจกรรมไม่เป็นไป
ตามแผนที่กำหนด 
      ๓.2 ข้อเสนอแนะ 

- 
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๔. รูปภาพประกอบผลการดำเนินโครงการของจังหวัดพิษณุโลก 
 

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)  

นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา  
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑ 
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การอบรม “การสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล”  
ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 
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การอบรม “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้”  
ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 
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การประชุมเตรียมดำเนินการนิเทศเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 

 

 
 

การประชุมเตรียมการนิเทศเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 

 

 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา ระดบัจังหวัด  

ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 
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เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับภาค โครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Google Meet 
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คณะผู้จัดทำ 
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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 

 
ผู้เรียบเรียงข้อมูลและจัดทำเล่ม 

นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


