
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปผูบ้ริหาร 

ชื่อโครงการ  Innovation For Thai Education  (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา รวมทั้ง
การยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. เพ่ือพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา                 
ในระดับจังหวัด 
 ๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้เข้าร่วม      หน่วยงานทางการศึกษา ๗  หน่วยงาน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักท่ี 1   สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการฯ 

กิจกรรมหลักท่ี ๒   ประกอบด้วย :  

                   ๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือการคัดเลือกนวัตกรรม”             
และนิเทศ ติดตามการประเมินคัดเลือกนวัตกรรมฯ  
                   ๒.๒ คัดเลือกต้นแบบของแนวทางในการพัฒนาในรูปแบบอย่างละ ๑ ต้นแบบ จ านวน ๔ ด้าน ได้แก่ : 
                        ๑) รูปแบบแนวทางการพัฒนานักเรียน  
                        ๒) การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ 
                        ๓) การจัดการเรียนรู้                               
                        ๔) การนิเทศการศึกษา  โดยด าเนินการคัดเลือก  ๒ ระยะ ดังนี้  

          - ระยะที่ ๑ การน าเสนอด้วยวาจา  วันที่ ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
          - ระยะที่ ๒ ประเมินเชิงประจักษ ์ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
จ านวน  ๑๑  โรงเรียน  

                      ๒.๓ ประชุมคณะกรรมการสรุปรายงานผลการคัดเลือกต้นแบบในการพัฒนาและประกาศผลคัดเลือก 
                      ๒.๔ มอบโล่และเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรการพัฒนานวัตกรรมจ านวน ๓ ด้าน ในวันจันทร์ที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๕)  ยกเว้น ด้านนิเทศการศึกษาไม่มีผู้ส่งผลงาน   
 

ผลการด าเนินงาน  (ตามปฏิทินที่ก าหนด) 
                       ๑. ประชุมหน่วยงานการศึกษา  ๗  หน่วยงานในการด าเนินงานโครงการ Innovation For Thai 
Education  (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                    ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเครื่องมือ / เกณฑ์การประเมิน ทั้ง ๔  ด้าน 
                     ๓. ประชาสัมพันธ์การประกวด คัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกหน่วยงาน           
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี   
                     ๔. ประกวด คัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๒  ระยะ  พร้อมเกณฑ์และ
เครื่องมือการประเมิน 
 
 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในครั้งต่อไป 

        - 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
 

    วัตถุประสงค ์  
๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา 

รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                   ๒. เพ่ือพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา                  
ในระดับจังหวัด 

    ๓.  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 เป้าหมายโครงการ 
  1) เชิงปริมาณ 
                  ๑.๑ จังหวัดมีรูปแบบแนวทางการพัฒนานักเรียนหรือการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และ
การนิเทศการศึกษา รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างน้อยรูปแบบละ ๑ นวัตกรรม 
      ๑.๒ จังหวัดมีศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับ
จังหวัด อย่างน้อย ๑ ศูนย์  
      ๑.๓ จังหวัดสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย ๑ เครือข่าย 

  2) เชิงคุณภาพ 
               ๒.๑ จังหวัดสามารถน ารูปแบบแนวทางการพัฒนานักเรียนหรือการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษาไปใช้ได้จริงในระดับพ้ืนที่ 
     ๒ .๒ ข้อมูลข่าวสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด                
มีความครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๓ จังหวัดสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
            ๑.จังหวัดมีรูปแบบแนวทางการพัฒนานักเรียนหรือการพัฒนานวัตกรรม  การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้
และการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
            ๒.จังหวัดมีศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด 
            ๓.จังหวัดสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
 
 
 
 
 
               
 
 

 



ผลการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
วิธีการและเครื่องมือ 

ที่ใช้ในการประเมินผล 
การด าเนินงาน (ถ้า) 

 
สถานที่ด าเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงาน 

๑.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการฯ 

เอกสารประกอบเกี่ยวกับ
โครงการฯ 

ศธจ.ปทุมธานี หน่วยงานการส านักงานศึกษา
จังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุม 

๒.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดท าเกณฑ์การ
ประเมินและเครื่องมือ 
การคัดเลือกนวัตกรรม”             
และนิเทศ ติดตาม 
การประเมินคัดเลือก
นวัตกรรมฯ 

คณะกรรมการสร้างเครื่องมือ
และเกณฑ์การประเมินผล 

ห้องประชุม 
โรงเรียนวัดอัยยิกา 

จัดท าเกณฑ์การประเมินและ
เครื่องมือการคัดเลือกนวัตกรรม”             
และนิเทศ ติดตามการประเมิน
คัดเลือกนวัตกรรมฯ 

๓.ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
หน่วยงานการศึกษา เข้าร่วม
ประกวด คัดเลือกนวัตกรรม
การศึกษา ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

เครื่องมือและเกณฑ์ 
การประเมินผล ๔ ด้าน 

สพป.ปทุมธานี ๑ – ๒ 
สพม.และ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

หน่วยงานการศึกษาส่งผลงาน 
เข้าร่วม จ านวน  ๓๐  คน 

๔.ประกวด คัดเลือก
นวัตกรรมการศึกษา  
(๒ ระยะ) ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  

ประกวด คัดเลือกนวัตกรรม
การศึกษา ระยะที่ ๑   
การน าเสนอด้วยวาจา 

ห้องประชุมสโรชา
และห้องประชุมบงกช 
ศธจ.ปทุมธานี 

มีหน่วยงานการศึกษาร่วมส่ง 
ผลงาน ดังนี้ : 
๑) ด้านการพัฒนานวัตกรรม 
การบริหารจัดการศึกษา จ านวน  
๑๒    คน 
๒)ด้านรูปแบบการพัฒนานักเรียน  
จ านวน  ๙  คน 
๓) ด้านการจัดการเรียนรู้  
จ านวน  ๙  คน  
๔) ด้านนิเทศการศึกษา ไม่มีผู้
ส่งผลงาน  รวม  ๓๐  คน 

๕.นิเทศ  ติดตามนวัตกรรม
การศึกษา ๓ ด้าน   
ระยะที่ ๒ เชิงประจักษ์ 
ยกเว้น ด้านศึกษานิเทศก์ 
ไม่มีผู้ส่งผลงาน 
 
 
 

เครื่องมือและเกณฑ์การ
ประเมิน ๓ ด้าน 

จ านวน  ๑๒ ราย 
ประกอบด้วย สพม.
และสพป.๑ - ๒ 

คณะกรรมการออกประเมิน 
นิเทศ ติดตาม ตามประกาศ ลง
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕   
จ านวน  ๓ คณะ ได้แก่ ผู้บริหาร
และครู 



กิจกรรม 
วิธีการและเครื่องมือ 

ที่ใช้ในการประเมินผล 
การด าเนินงาน (ถ้า) 

 

สถานที่ด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

๖.ประกาศผลการประกวด 
คัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา 

เครื่องมือเกณฑ์การประเมิน ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปทุมธานี 

มีการนิเทศ ติดตาม ครบตาม
กระบวนการและวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.1 งบประมาณท่ีได้การจัดสรร จ านวน    ๑๐๗,๐๐๐    บาท 
2.2 เบิกจ่ายงบประมาณ          จ านวน    ๖๙,๙๖๐     บาท 
2.3 งบประมาณคงเหลือ          จ านวน    ๓๗,๐๔๐      บาท 
2.4 คืนงบประมาณ                จ านวน    ๓๘,๙๔๐      บาท 

3. ผลผลิตที่ได้รับ 
 3.1 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
และการนิเทศการศึกษา 
    3.2 ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด 
           1) ชื่อศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศฯ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ , ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมและ            
หอวัง ปทุมธานี 
         2) ช่องทางการเผยแพร่ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศฯ (ลิงค์เว็บไซต์หรืออ่ืน  ๆ)  เว็บไซต์ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
   3) ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาฯ มีข้อมูลสารสนเทศอะไรบ้าง 
........................................................................................... -.........................................................................................  
3.3 เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         1) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้น  ๔  เครือข่าย 
         2) ชื่อเครือข่ายความร่วมมือ.......................-................................................................................................... 
         3) จ านวนสมาชิกของเครือข่าย...................-.................................................................................................. 
3.4 รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด 
๑ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
๒ หอวัง ปทุมธานี                                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
๓ ชุมชนบึงบา                                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาปรถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๔ วัดเมตารางค์                                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาปรถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
๕ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสาร

เกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

๖ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
๗ สุนทโรเมตตาประชาสรรค์                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
๘ วัดลาดสนุ่น                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาปรถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๙ สายปัญญารังสิต                              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 



ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด 
๑๐ วัดดอนใหญ่                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาปรถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๑๑ อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาปรถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
๑๒ วันครู  ๒๕๐๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาปรถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
๑๓ ประสานมิตร ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
๑๔ กลางคลองสิบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาปรถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 

 

3.5 นวัตกรรมการบริหารจัดการ  
    1) ชื่อนวัตกรรม “แบบวิเคราะห์องค์ประกอบ รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนรู้”                   
              ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์    
              ผู้พัฒนานวัตกรรม   นางสาวรัตนวดี  โมรากุล 
 ๒) ชื่อนวัตกรรม   “รูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนาภายใต้ TUNP  Model”      
              ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า ปทุมธานี 
              ผู้พัฒนานวัตกรรม  นางสาวชนัญชิดา  ม่วงทอง 

          ๓) ชื่อนวัตกรรม  “การบริหารสถานศึกษาด้วย  Coaching  Model” 
              ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 
              ผู้พัฒนานวัตกรรม  นายจตุรงค์  สโรบล 
         4) ชื่อนวัตกรรม   “RUANGPHUNG  MODEL”  สู่กระบวนการบริหารจัดการในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด เชื่อไวรัสโคโรนา 2019 
              ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
              ผู้พัฒนานวัตกรรม  นางวราภรณ์   พรมนิล 
3.6 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
    1) ชื่อนวัตกรรม    “รายงานผลการด าเนินงาน “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”ตามโครงการ Innovation  
                                   For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ  
                                   ๒๕๖๕  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี” 
              ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง 
              ผู้พัฒนานวัตกรรม  นางสาวณัฐภาวี  วงษ์ครุฑ 
          ๒) ชื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน Active  Learning  เรื่อง การเกิดอุปราคา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖               
              โดยใช้กระบวนการบันได ๕  ขั้น (QSCCS)  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19)  

              ด้วย MAPLE  5STEPS  Model 

              ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนวัดเมตารางค์   
              ผู้พัฒนานวัตกรรม  นางสาวอชิราญาณ์  เดชสวัสดิ์ 
     ๓) ชื่อนวัตกรรม     “การจัดการเรียนรู้แบบ  7E ร่วมกับ  PDCA   เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้” 
              ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนหอวังปทุมธานี 
              ผู้พัฒนานวัตกรรม  นางสาวประอร  จิตนอก 
    4. ชื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   “โดยใช้การเรียนรู้แบบรวมพลังร่วมกับเทคนิค KWDL  เพ่ือพัฒนา 

              ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔” 
              ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนชุมชนบึงบา 
              ผู้พัฒนานวัตกรรม นางสาวสุนิศา  สุริยะโชติ 



3.๗ นวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาผู้เรียน  
          ๑) ชื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   “รูปแบบการพัฒนาผู้เรียน  LABKIT พิชิต  COVID – 19” 
              ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
              ผู้พัฒนานวัตกรรม นางสาวกมลลักษณ์  สุวรรณวงศ์ 
          ๒) ชื่อนวัตกรรม  “การพัฒนาความสามารถทางความคิดรวบยอดของเด็กปฐมวัย โดยใช้การเรียนรู้ 
              เชิงประสบการณ์ประกอบสื่อดิจิทัล” 
              ชื่อสถานศึกษา   ชุมชนบึงบา 
              ผู้พัฒนานวัตกรรม  นางสาวอภัสรา  ประชาโรจน์ 
          3) ชื่อนวัตกรรม  “การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  โดยใช้รูปแบบ HAND = HELP                 
              ยื่นมือ เท่ากับ ช่วยเหลือ) 
              ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าปทุมธานี 
              ผู้พัฒนานวัตกรรม  นางสาววาสิฏฐี  ถมจอหอ 
           
3.๘ นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาที่เกิดขึ้น (สถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์/เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง) 
    1) ชื่อนวัตกรรม...................................................-.................................................................................... 
              ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม...................-...................................................................................  
     2) ชื่อนวัตกรรม........................... ........................-.................................................................................. 
              ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม...................-........................................................ .......................... 
     3) ชื่อนวัตกรรม........................... .......................-.................................................................................. 
              ชื่อสถานศึกษา/ผู้พัฒนานวัตกรรม...................-................................................................................. 
   

4. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) 
  1) ชื่อนวัตกรรม    “แบบวิเคราะห์องค์ประกอบ รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนรู้”                   
                          ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์    
  ๒) ชื่อนวัตกรรม    “รายงานผลการด าเนินงาน “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”ตามโครงการ Innovation  
                          For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา  
                          ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี” 
                          ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง 
  ๓) ชื่อนวัตกรรม “รูปแบบการพัฒนาผู้เรียน  LABKIT พิชิต  COVID – 19” 
                          ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
 

5. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- - 
  
  

 

6. ปัญหาและอุปสรรค  
 

                        -     
                               



7. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
                         -                                
 

8. ผลลัพธ์ที่คาดว่าที่ได้รับ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากผลผลิต (ถ้ามี) 
             มีโรงเรียนเครือข่ายเกิดข้ึนใน สพป./ สพม. และ สช.  
 

9. ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ชื่อ – นามสกุล      นางสาวนฤมล  ธนสีลังกูร   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
 กลุ่มงาน  นิเทศ  ติดตามและประเมินผล         เบอร์โทร  ๐๙๘ - ๔๑๔๕๑๖๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพโครงการ IFTE  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

พิธีมอบโล่ / เกียรติบตัร 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดท าเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน ๔ ด้าน 



 

 

 

 

 

 

น าเสนอผลงานระยะที่ ๑ ด้วยวาจา 

 

 

 

น าเสนอผลงานระยะที่ ๒ เชิงประจักษ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


