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บทสรุปผู้บริหาร 

 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนา ได้รับอนุมัติ

ให้ด าเนินโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3) โดยมีวัตถุประสงค์  
3 ประการ คือ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้ผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอดและตอบสนองความ
ต้องการของประเทศส าหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ 3. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
ข่าวสาร ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางวิชาการให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และองค์กร
เครือข่ายต่าง ๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่แวดวงวิชาการและสาธารณชนท่ัวไป และเป็นการพัฒนาการ
น าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการอันจะน าไปสู่เวทีการประชุมวิชาการระดับประเทศ แบ่งกิจกรรมเป็น 
4 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการวางแผน กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการด าเนินการก่อนการประชุมทางวิชาการ 
กิจกรรมท่ี 3 การประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมท่ี 4 การสรุปผลการด าเนินการ  

ผลการด าเนินงานโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3)  
มีผู้ส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการท่ีส่งมา จ านวน 47 เรื่อง สรุปผลการพิจารณาและคัดเลือกมีผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการท่ีผ่านเกณฑ์ จ านวน 42 เรื่อง มีผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceedings) จ านวน 41 เรื่อง มี ผู้เข้าประชุมทางวิชาการในวัน ท่ี  
21 มิถุนายน 2565 จ านวนรวมท้ังส้ิน 228 คน แบ่งเป็น ผู้น าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ จ านวน 
39 เรื่อง (จ านวน 41 คน)  ผู้เข้าประชุม จ านวน 166 คน วิทยากรและคณะท างาน จ านวน 21 คน มีผู้ท่ีได้รับ
รางวัลการน าเสนอระดับดีเด่น จ านวน 7 คน สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อการให้บริการ
ด้านต่าง ๆ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการประชุมวิชาการฯ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.72 
ผลการติดตามการน าผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ พบว่า 
มีการน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.20  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา 
กิจกรรม : การด าเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3)  
 

2. ความสอดคล้องของโครงการต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  :  

2.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
หัวข้อ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นหลัก (3.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นย่อย (3.3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  
เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
อธิบายความ
สอดคล้องของ
โครงการกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการประชุมทางวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของตนเอง
อย่างต่อเน่ือง สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้าประชุมทางวิชาการฯ มาประยุกต์ต่อยอด 
เพ่ือด าเนินการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาได้ 
อย่างเป็นระบบ ท าให้เกิดองค์ความรู้ แนวทางและข้อค้นพบที่เหมาะสม ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ไปปฏริูปและปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อ 
การพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้นักเรียนทุกคนเป็นคนไทยที่ดี เก่ง มีคุณภาพพร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

2.2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
หัวข้อ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
เป้าหมายของประเด็น 12.1 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น 

       ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกันกับ 
       ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัดของประเด็น 1.1 คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
1.2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 

อธิบายความ
สอดคล้องของ
โครงการกับเป้าหมาย
ของประเด็น 

โครงการประชุมทางวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาเกิด 
องค์ความรู้ มีแนวทางและมีข้อค้นพบจากผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการผู้บริหาร ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษา ที่มาน าเสนอในการประชุมทางวิชาการฯ สามารถน าองค์ความรู้มาต่อยอด
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ท าให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา 



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 8 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

หัวข้อ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  เสริมสร้างผลสัมฤทธ์ิให้นักเรียนมีคะแนน PISA ด้านการอา่น 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ดีข้ึน และประเทศไทยมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านการศึกษาสงูข้ึน  

แผนย่อย (01) แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพฒันา 
ของแผนย่อย 

เปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม ่

เป้าหมายของแผนย่อย 1. คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น 
    ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย   1. สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
2. อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 

อธิบายความ
สอดคล้องของโครงการ
กับแผนย่อย 

โครงการประชุมทางวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษา สามารถส่งเสริม สนับสนุนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยส่งผลให้เกดิการเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็น 
ครูยุคใหม่ ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาสามารถรว่มกันจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน ท าให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน สามารถน าผลการวิจัยมาพัฒนาความรู้
ความสามารถของครูเพ่ือให้มีสัดส่วนของครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง 
ตามมาตรฐานนานาชาติได้ และท าให้กลุ่มโรงเรียนอัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละ 
กลุ่มโรงเรียนลดลง  

2.3 สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนยอ่ย 
หัวข้อ ความสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) 

หลัก ชื่อองค์ประกอบ V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ชื่อปัจจัย F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนอง 

          ต่อความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
-พัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะครูที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21  
-ทิศทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-โครงสร้างและกลไกการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา 

สนับสนุน 
(ถ้ามี) 

ชื่อองค์ประกอบ V05 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
ชื่อปัจจัย F0504 เครือข่าย 

F0505 การวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษา 

2.4 สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
หัวข้อ ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4. การปฏิรูปกลไกและระบบผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ประเด็นปฏิรูปที่ 4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู 
เป้าหมายรวม ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ

หน้าท่ีของตนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ด้วยระบบและวิธีการ 
ที่หลากหลายและเหมาะสมในการพัฒนาแต่ละกลุ่ม โดยค านึงถึงการปฏิบัติงาน 
ในพ้ืนที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากล าบาก และทุรกันดารให้ได้รับความสะดวกในการพัฒนา 



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 9 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

หัวข้อ ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เป้าหมายเร่งด่วน 
 

1) มีกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ครอบคลุมการสร้างคนดี  
   มีวินัย ภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญได้ตามความถนัด มีความรับผิดชอบ และคุณลักษณะต่าง ๆ  
   ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การท างานและการใช้ชีวิต 
5) มีระบบและกลไกให้ครูมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

กิจกรรม จัดท าระบบและกลไกใหม่เพ่ือให้ครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
เป้าหมายของกิจกรรม ครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
ตัวชี้วัดของกิจกรรม ครูทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 
อธิบายความสอดคล้องของ
โครงการกับแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา 

โครงการประชุมทางวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือความก้าวหน้า 
ทางวิชาชีพ โดยมีระบบและกลไกการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ตามความ
เชี่ยวชาญ ความถนัด ความรับผิดชอบและคุณลักษณะทีจ่ าเป็นต่อการเรียนรู้ เพ่ือส่งผลต่อ
ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ครอบคลุมการสร้างคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ  

2.5 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
หัวข้อ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ 

ยุทธศาสตร์ 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าหมายการพัฒนา 2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ 

       ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 

ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 85 

แนวทางการพฒันา 3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม  
        จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสรา้งสภาพแวดล้อมภายในและ 
        โดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 

อธิบายความสอดคล้องของ
โครงการกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการประชุมทางวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพ่ือให้การศึกษามคีุณภาพสูง 
ตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองโดยใช้อินเทอร์เน็ต  
ท าให้การอ่านเพ่ิมข้ึนร้อยละ 85 และผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500  

2.6 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
หัวข้อ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็น 

   คร ูมีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ 
   หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์ จากแผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่ง 
การเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้รบัการส่งเสริมและพัฒนา 
   ตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 90) 

 



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 10 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

     2.7 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หัวข้อ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร ์ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของ 

    ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
กลยุทธ ์ 3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เน้นและ 

   สามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดรวม 1. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  

   สามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษา เช่น พนักงาน และลูกจ้าง 
    ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะสามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

2.8 สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปา้หมายที่ 4  
หัวข้อ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าประสงค์ที ่ 4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ท่ีมีทักษะที่เกี่ยวข้องจ าเป็น รวมทั้งทักษะทางด้าน 
     เทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ 
     ภายในปี พ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด SGD040401 สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่ท่ีมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารจ าแนกตามประเภททักษะ  

 

3. หลักการและเหตุผล :  

     ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ในการปฏิรูปกระบวนการและระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 มีเป้าหมายคือ
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา 
การเรียนรู้ส าหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดองค์ความรู้ มีแนวทางและมีข้อค้นพบจากผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการท าให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ
ท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ให้นักเรียนมีคะแนน PISA 
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ดีขึ้น และประเทศไทยมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านการศึกษาสูงขึ้นสอดคล้องแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในการปฏิรูปกลไกและระบบผลิต
คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ด้วยระบบและวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
ในการพัฒนาแต่ละกลุ่ม และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ท่ีจะท าให้คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง
ตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้อินเทอร์เน็ต ท าให้การอ่านเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 85 และผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500  

      นอกจากนั้น ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ ก าหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดตัวช้ีวัดร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้รับการส่งเสริมและ



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 11 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการจึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีสมรรถนะท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยก าหนดตัวช้ีวัดร้อยละของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน และร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา
สมรรถนะสามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

        เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะเป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา และเป็นหน่วยงานในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยภารกิจการศึกษาวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการถือเป็นภารกิจหนึ่งเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและน าไปสู่การพัฒนา
การศึกษาของประเทศ ประกอบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมทางวิชาการ ตาม
โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สคบศ. วิชาการครั้งท่ี 2) มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.54 (รายงานผล
โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, 2564) รวมท้ังผลการติดตามการน าผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการไปใช้ โดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และการประชุมสนทนากลุ่มของผู้น าเสนอและผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาการ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า การประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
หรือ สคบศ. วิชาการ ในครั้งต่อไปควรจัดให้มีขึ้นและควรจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากเป็นเวทีการเผยแพร่
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดีมากและมีประโยชน์ท้ังในเชิง
วิชาการและการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  

           ดังนั้น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดให้มีโครงการสัมมนาทาง
วิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือ สคบศ. วิชาการครั้งท่ี 3 เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการท่ีเข้มแข็งและเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงาน 
นวัตกรรมทางวิชาการและแลกเปล่ียนประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกัน สามารถน าองค์ความรู้จากการวิจัยมา
ประยุกต์ต่อยอดและตอบสนองความต้องการของประเทศส าหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยให้
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสนใจในการพัฒนางานด้านการศึกษาน าองค์ความรู้เผยแพร่ สู่
สาธารณชน เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณเจ้าของผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ นอกจากนี้ 
ยังท าให้ได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า ตลอดจนการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์อันจะ
น าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ น ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอย่างกว้างขวางมากขึ้น คุณค่าท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้เหล่านี้จะเป็นแรงผลักดัน และแรง
บันดาลใจให้เกิดการศึกษาค้นคว้าและการสืบทอดผลงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป และเนื่องจากเป็นช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจัดการประชุมทางวิชาการใน
รูปแบบออนไลน์ 

 
 



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 12 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

4. วัตถุประสงค์ :  
4.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้าน

การวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
4.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอด

และตอบสนองความต้องการของประเทศส าหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4.3 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ แลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาการให้ผู้บริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษา และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่แวดวงวิชาการและ
สาธารณชนท่ัวไป และเป็นการพัฒนาการน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการอันจะน าไปสู่เวทีการ
ประชุมวิชาการระดับประเทศ  
 

5. กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ จ านวน 100 คน 
 

6. เป้าหมาย :  
6.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

6.1.1  เชิงปริมาณ 
1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงาน/นวัตกรรมทางวิชาการเข้าร่วม        

ไม่น้อยกว่า 40 เรื่อง 
2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถแลกเปล่ียน

ข่าวสาร ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางวิชาการ และมีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่แวดวงวิชาการต่อสาธารณชนท่ัวไป 
ซึ่งเป็นการพัฒนาการน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการอันจะน าไปสู่เวทีการประชุมวิชาการ
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ จ านวน 100 คน 

6.1.2  เชิงคุณภาพ 
1) ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการท่ีเข้าร่วมโครงการผ่านการตรวจคุณภาพและได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารรายงานการด าเนินการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
(Proceedings) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
ให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

6.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  (Outcome) 
6.2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้าน 

การวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถน าไปพัฒนาผลงานทาง
วิชาการเพื่อเล่ือนระดับหรือวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นได้ และสามารถน าองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอด
และตอบสนองความต้องการของประเทศส าหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามท่ีก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  

6.2.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ 
ต่อยอดส าหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

6.2.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีเวทีในการเผยแพร่ แลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาการ องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ  ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่แวดวงวิชาการและ
สาธารณชนท่ัวไป เป็นการพัฒนาการน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการอันจะน าไปสู่เวทีการประชุม
วิชาการระดับชาติ 



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 13 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

7. ข้ันตอน/กิจกรรม/วิธีด าเนินการ :  
 

ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 

7.1 กิจกรรมการวางแผน  พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 
ขัน้ตอนท่ี 1 ขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2564 
ขั้นตอนท่ี 2 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อวางแผน ก าหนดขั้นตอน 

การด าเนินงาน  
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 

7.2 กิจกรรมการด าเนินการก่อนการประชุมทางวิชาการฯ  ธันวาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 

ขั้นตอนท่ี 3 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานกองบรรณาธิการเพื่อปรับปรุง
ขอบข่ายและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดเลือกผลงานและนวัตกรรม 
ทางวิชาการ   

ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 

 

ขั้นตอนท่ี 4 การประชาสัมพันธ์โครงการ ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 

ขั้นตอนท่ี 5 เปิดรับผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 
ขั้นตอนท่ี 6 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานกองบรรณาธิการเพื่อ

พิจารณาจัดกลุ่มผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
กุมภาพันธ์ 2565 

ขั้นตอนท่ี 7 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานและนวัตกรรม 
ทางวิชาการ  

มีนาคม - เมษายน  2565 

ขั้นตอนท่ี 8 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานกองบรรณาธิการเพื่อ
สรุปผลการพิจารณาและคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 

เมษายน - พฤษภาคม 2565 

ขั้นตอนท่ี 9 ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการ 

เมษายน - พฤษภาคม 2565 

ขั้นตอนท่ี 10 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อจัดท าเอกสาร 
การประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3)  
หรือเอกสาร Proceedings   

พฤษภาคม 2565 

ขั้นตอนท่ี 11 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
(Abstract) ของเอกสาร Proceedings   

มิถุนายน 2565 

ขั้นตอนท่ี 12 จัดจ้างท าเล่มเอกสาร Proceedings   มิถุนายน 2565 

7.3 กิจกรรมการประชุมทางวิชาการฯ มิถุนายน 2565 
ขั้นตอนท่ี 13 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อวางแผน ก าหนด

ขั้นตอนการด าเนินงานจัดประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
(สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3)   

มิถุนายน 2565 

      ขั้นตอนท่ี 14 ด าเนินการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
(สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3)  
 

มิถุนายน 2565 



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 14 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 

7.4 กิจกรรมการสรุปผลการด าเนินการ สิงหาคม - กันยายน 2565 
ขั้นตอนท่ี 15 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อจัดท าเครื่องมือ

ติดตามการน าผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปใช้ 

สิงหาคม - กันยายน 2565 

ขั้นตอนท่ี 16 ด าเนินการติดตามการน าผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ 

สิงหาคม - กันยายน 2565 

ขั้นตอนท่ี 17 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อสรุปผลติดตามการน า
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปใช้ 

สิงหาคม - กันยายน 2565 

ขั้นตอนท่ี 18 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อสรุปและจัดท า
รายงานสรุปผลโครงการประชุมทางวิชาการฯ (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3) 

กันยายน 2565 

 
• รูปแบบการด าเนินการประชุมฯ (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3) แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) การน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการโดยการแบ่งขอบข่ายของงานออกเป็นกลุ่มย่อย

จ านวน 6 กลุ่ม ในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) เรื่องละประมาณ 20 นาที (บรรยาย 15 นาที  
ตอบข้อซักถาม 5 นาที)  
 
8. สถานที่ด าเนินการ : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 

9. ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2565 
 

10. งบประมาณ  :  
     ใช้งบประมาณรวมทั้งส้ิน จ านวน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ส าหรับด าเนินการ 
  
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ :  

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
11.1 จ านวนผู้เข้าประชุมและน าเสนอผลงาน 

 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
11.1 จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ ใช้ช่องทาง 

การติดต่อส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 
ท่ีหลากหลาย เช่น เว็บไซต์ หนังสือราชการ  
ส่ือสังคมออนไลน์  

11.2 ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการท่ีส่งมา 
ขาดคุณภาพ 

11.2 จัดท าเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดเลือกผลงานและ 
นวัตกรรมทางวิชาการท่ีชัดเจน และคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิ และส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละสาขาของบทความวิจัยท่ีส่ง
มา รวมทั้งมีประสบการณ์ในการอ่านบทความ
วิจัยส าหรับน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ  
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ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
เพื่ออ่านและประเมินผลงานและนวัตกรรม 
ทางวิชาการ 

11.3 วิทยากรและวิทยากรพี่เล้ียงไม่สามารถ 
เข้าร่วมโครงการเนื่องจากติดภารกิจส าคัญ 
อย่างกะทันหัน 

11.3 จัดเตรียมรายช่ือและประสานวิทยากรและ 
วิทยากรพี่เล้ียงส ารองไว ้

 
12. การติดตามและประเมินผล :  

12.1 ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
12.2 ติดตามการน าผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ 
12.3 สรุปผลการด าเนินโครงการเสนอผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
13.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานและ

นวัตกรรมทางวิชาการของตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถน าไปพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนระดับหรือ
วิทยฐานะ และมีการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

13.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ต่อยอด
ส าหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

13.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเผยแพร่ แลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ทางวิชาการ กับองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ท้ังภายในและต่างประเทศ เป็นการเสริมสร้างชุมชนทาง
วิชาการด้านการศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 

 
14. ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มวิจัยและพัฒนา  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

-------------------------------------
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ส่วนที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ.วิชาการ ครั้งท่ี 3) ผู้รายงานได้ทบทวน
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ การประชุมทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

1. การประชุมทางวิชาการ 
การประชุมวิ ชาการ (Conference) บางครั้ ง ใ ช้ ค าว่ า Symposium หรื อ Colloquium  

จะมีความหมายคล้าย ๆ กันแต่ Conference จะเป็นการประชุมวิชาการท่ีมีความหมายกว้างกว่า การประชุม
วิชาการเป็นการจัดให้นักวิชาการในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมาแลกเปล่ียนในเชิงวิชาการ 

การประชุมทางวิชาการ (Academic conference) หรือ ประชุมเอกสารัตถ์ (Symposium) 
หมายถึง การชุมนุมในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีการแก้ประเด็นปัญหาส าคัญ ความห่วงใย
หรือ เพื่อความก้าวหน้าร่วมกัน หรือเพื่อท าความตกลงเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกกฎระเบียบหรือประเพณี
ปฏิบัติ (Shared rule or Custom) ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีไม่ได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมี
ทางเลือกอย่างน้อย 2-3 ทางเลือก เพื่อหวังน าผลการตกลงไปปฏิบัติร่วมกัน ปกติจะต้องมีตัวแทนหรือผู้แทน
ขององค์กร ภูมิภาค หรือประเทศ (ยูเนี่ยนพีเดีย : 2565) 

ประมวล สุธีจารุวัฒน์ (2549) ให้ความหมายการประชุมวิชาการ หมายถึง การประชุมของ
นักวิชาการหรือนักวิชาชีพเป็นจ านวนมากอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเวทีน าเสนอผลงานและอภิปรายเกี่ยวกับ 
ผลการค้นคว้า  วิจัย  ส่วนใหญ่เน้นไปท่ีประเด็นการแก้ปัญหาส าคัญ ความห่วงใย หรือเพื่อความก้าวหน้า
ร่วมกัน  โดยการปาฐกถา (Speeches) ปฏิบัติการ (Workshops) หรือด้วยวิธีอื่น ๆ 

ลักษณะการประชุมทางวิชาการ  
สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการน าเสนอ ดังนี้ 
1) สุนทรพจน์หลัก (Keynote Speeches) คือ การบรรยายช่วงหลังพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ 

ซึ่งผู้บรรยายมักเป็นนักวิชาการในบางต าแหน่ง ซึ่งได้รับการเชิญมาบรรยายจากเจ้าภาพการประชุมและความ
ยาวนานของส่วนนี้ประมาณครึ่งช่ัวโมง ถึง 1 ช่ัวโมง 

2) การอภิปรายแบบล้อมวง (Round Table) คือ รูปแบบหนึ่งในการประชุมทางวิชาการ โดยมี
การปราศรัยอภิปรายหรือโต้แย้งกันในหัวข้อเฉพาะทาง โดยผู้ท่ีเข้าร่วมอภิปรายแต่ละคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน 
ในการอภิปรายหรือโต้แย้ง 

3) การประชุมแบบสาธารณะ (Public Sessions) คือ การเชิญนักวิชาการในบางต าแหน่ง 
ท่ีได้รับการเชิญจากเจ้าภาพมาบรรยายเชิงวิชาการแก่สาธารณชน 

4) การบรรยายใหญ่ (Plenary Sessions) คือ การบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของหัวข้อในสาย
วิทยาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อในการประชุมทางวิชาการ 

5) การประชุมคู่ขนาน (Parallel Sessions) คือ การน าเสนอผลงานเป็นหัวข้อย่อย ซึ่งแต่ละ
การประชุมคู่ขนานจะน าเสนอห้องประชุมท่ีต่างห้องกันและต่างเวลากัน เนื่องจากหัวข้องานประชุม  
ทางวิชาการมักมีขอบเขตท่ีกว้างมาก 

https://th.unionpedia.org/การประชุมทางวิชาการ
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6) การน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) คือ การน าเสนอผลงานเป็นโปสเตอร์ 
โดยผู้น าเสนอจะพิมพ์สรุปงานวิจัยของตนเองในรูปแบบท่ีเจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการก าหนด 

7) การประชุมเชิงอบรม (Training Sessions) คือ การประชุมท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการอบรมวิชาการ
ในสายวิทยาการต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม      

รูปแบบการน าเสนอในงานประชุมทางวิชาการ 
การน าเสนอผลงานวิจัยแยกได้ตามรูปแบบการน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ เป็น 2 แบบ 

คือ การน าเสนอโปสเตอร์ และการน าเสนอด้วยวาจา ท้ังสองแบบมีเทคนิคแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
1) การน าเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) โปสเตอร์เป็นส่ือประเภทไม่มีการเคล่ือนไหว 

ส าหรับการน าเสนอ “สาร” ท าด้วยกระดาษแข็งหรือไม้ ส าหรับติดต้ังข้อเขียนสรุป บทคัดย่อ ภาพ แผนภูมิ
ประกอบสารท่ีน าเสนอ มีขนาดประมาณ 1 x 0.5 ตารางเมตร การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์แตกต่าง
จากการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาตรงท่ีการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์นั้น นักวิจัยให้โปสเตอร์  
ท าหน้าท่ีบอกเรื่องราวของผลงานวิจัย นักวิจัยมีหน้าท่ีต้องรออยู่ใกล้ ๆ โปสเตอร์ และคอยตอบค าถามหรือ  
ให้ค าอธิบายเพิ่มเติมแก่ผู้ชม 

2. การน าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) โดยท่ัวไปการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา  
มีเวลาจ ากัดมาก นักวิจัยมีเวลาประมาณ 15-20 นาที ในการน าเสนอสาระสรุปของผลงานวิจัย และมีเวลา  
10 – 15 นาที ส าหรับการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ การน าเสนอผลงานด้วยวาจาต่างจากการน าเสนอ
โปสเตอร์ผลงานวิจัย เพราะนักวิจัยต้องท าหน้าท่ีเสนอผลงานต่อหน้าผู้เข้าร่วมประชุม ต้องมีการเตรียม 
ท้ังเอกสารและเตรียมความพร้อมของตัวนักวิจัยเองในการน าเสนอผลงานด้วย  

วัตถุประสงค์หลักของการจัดประชุมทางวิชาการ  
1. การท่ีนักวิจัยในสาขาใกล้เคียงกันได้มาน าเสนอผลงานวิจัยของตัวเองท่ีเพิ่งเสร็จส้ินไปหรือ 

อยู่ระหว่างการท าวิจัยหรือมีผลบางอย่างเป็นท่ีน่าสนใจ 
2. การพูดคุยเพื่อแลกเปล่ียนรวมถึงการซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ  ท าให้เกิดการเรียนรู้

ซึ่งกันและกันบางครั้งเกิดข้อแนะน าท่ีเป็นประโยชน์นักวิจัยสามารถน าไปพัฒนางานวิจัยท่ีก าลังด าเนินการอยู่
ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

3. จากการท่ีนักวิจัยได้มาพบปะกันนั้นจะมีการแลกเปล่ียนแนวคิดความรู้การท างานท าให้เกิด
การท างานร่วมกันในอนาคต ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น Collaboration ซึ่งจะท าให้งานท่ีท าร่วมกันเกิด
ผลกระทบท่ีสูงมากขึ้น เนื่องจากเป็นนักวิจัยท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเดียวกัน จึงเกิดการเสริมซึ่งกันและกัน 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ผู้จัดประชุมวิชาการจะประกาศการประชุมรวมทั้งหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ 
2. นักวิจัยในสาขาท่ีสนใจสามารถส่งบทคัดย่อไปให้คณะกรรมการการจัดการประชุมพิจารณา 
3. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเนื้อหาของบทคัดย่อนั้นเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปล่ียน

วิชาการในการประชุมวิชาการนั้นก็จะตอบรับให้นักวิชาการเข้าร่วม บางประชุมวิชาการอาจจะเพิ่มขั้นตอน  
ให้ส่งเป็นบทคัดย่อฉบับขยาย (Extended abstract) ซึ่งสรุปเนื้อหาโดยย่อของงานวิจัยแต่ละหัวข้อโดยไม่ลง
รายละเอียดมาให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง จะมีการประชุมวิชาการในบางประเทศ เช่น ประเทศ
ไทยท่ีจะให้นักวิจัยส่งบทความฉบับเต็มซึ่งมีเนื้อหาของงานวิจัยท้ังหมดเพื่อพิจารณาเข้าร่วมในการประชุม 

4. คณะกรรมการจัดประชุมอาจจะให้น าเสนอโดยวาจา (Oral presentation) หรือแบบ
โปสเตอร์ (Poster presentation) ขึ้นอยู่กับนโยบายของการจัดประชุมวิชาการ และจ านวนของบทคัดย่อ 
ท่ีส่งมาให้พิจารณา 
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กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

5. เมื่อได้รับการตอบรับแล้วนักวิจัยก็มาร่วมน าเสนอในท่ีประชุมรวมท้ังรับฟังการน าเสนอ
บทความของผู้อื่นในสาขาเดียวกันเพื่อจะรับทราบถึงความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาท่ีตนด าเนินการวิจัยอยู่
และแลกเปล่ียนเรียนรู้กันดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

ในบางประเทศรวมท้ังประเทศไทยนิยมให้ผู้ท่ีน าเสนอผลงานใน Conference ตีพิมพ์บทความ
ฉบับเต็มมากกว่าบทคัดย่อท าให้ผลงานนั้นไม่สามารถน าไปใช้ตีพิมพ์ในวารสารอีกซึ่งถือว่าเป็นการเสียของ
อย่างมากเพราะถ้าไปตีพิมพ์ซ้ าจะถือว่าเป็นการคัดลอกผลงานตัวเอง (Self-plagiarism) บทความท่ีตีพิมพ์ 
ในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings of Conference) ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ 
เนื่องจากเป็นบทความท่ีไม่ได้ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ท่ีเข้มข้นอย่างวารสารทาง
วิชาการท าให้บทความนั้นด้อยคุณค่าลงไปทันทีท้ัง ๆ ท่ีงานวิจัยเป็นงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ (พีระพงศ์ ทีฆสกุล : 
2565) 

เกณฑ์การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 
พีระพงศ์ ทีฆสกุล (2565) ได้เสนอเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ดังนี้ 
1. เป็นงานประชุมวิชาการท่ีมีหัวข้อไม่กว้างจนเกินไปมีลักษณะเฉพาะสาขาท่ีตนเช่ียวชาญ  

ให้หลีกเล่ียงงานประชุมวิชาการท่ีสามารถน าผลงานของทุกศาสตร์มาน าเสนอเพราะจะไม่ได้มีประโยชน์  
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ บางประชุมวิชาการเราอาจจะเป็นนักวิจัยคนเดียวในสาขาท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ท าให้ไม่มีการแลกเปล่ียนกับนักวิจัยอื่นในสาขาท่ีตนท าวิจัยด้วย 

2. เป็นการประชุมวิชาการท่ีจัดมายาวนานและมีช่ือเสียงในสาขาท่ีตนเช่ียวชาญ ควรหลีกเล่ียง
การประชุมวิชาการใหม่ ๆ ท่ีเพิ่งจัดเป็นครั้งแรก ๆ เนื่องจากอาจจะไม่มีผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญท่ีจะมาแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับเราและเส่ียงต่อการท่ีจะพบกับการประชุมวิชาการท่ีไม่ได้จัดขึ้นจริงเป็นอันมาก 

3.  การประชุมวิชาการนั้นจะต้องมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมี ช่ือเสียงในสาขาท่ีตนท าวิ จัยเป็น
คณะกรรมการจัดการประชุมหรือเป็นคณะกรรมการทางวิชาการของท่ีประชุมวิชาการโดยสามารถดูจาก
เว็บไซต์ หรือผลงาน หรือ Proceedings ของการจัดประชุมวิชาการนั้น ๆ ย้อนหลัง 

4. งานประชุมวิชาการนั้นควรจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก หลากหลายสถาบัน โดยสามารถดู
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมจาก Proceedings การประชุมวิชาการนั้น ๆ ย้อนหลัง เช่นกัน หากไม่สามารถหาได้
ควรหลีกเล่ียงการประชุมวิชาการในลักษณะนี้ 

ประโยชน์ของการประชุมทางวิชาการ   
พราว อรุณรังสีเวช (2565) ได้เสนอประโยชน์ของการประชุมวิชาการ ดังนี้ 
1. ได้รับความรู้จากอาจารย์และนักวิชาการท่านอื่น ๆ ท่ีท างานวิจัยในศาสตร์ใกล้เคียงกัน 
2. ได้คิดวิเคราะห์ เพื่อน าความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้กับการสอน 
3. จากการได้รับฟังข้อเสนอแนะในงานวิจัยของอาจารย์ท่านอื่น ๆ ท าให้สามารถมองหา 

แนวทางการท าวิจัยในอนาคต 
4. ได้มีประสบการณ์น าเสนองานวิจัยเป็นภาษาไทย  
5. ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยของตนเอง จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ได้พูดคุย ถาม ตอบ กับนักวิจัยจากสถาบันอื่น 
7. ได้เห็นภาพรวม และหัวข้อวิจัยท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในศาสตร์ของตนเอง 
8. ได้สนับสนุนงานประชุมวิชาการท่ีทางหน่วยงานได้จัดขึ้น 
9. ได้พัฒนาการเขียนงานวิจัย 
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กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

10. ระหว่างกระบวนการ ได้มีการปรึกษาวิทยากรท่ีหน่วยงานจัดการเชิญมา และจาก
สถาบันวิจัย เป็นการได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย และเกิดความรู้สึกดี ๆ กับมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

11. ได้แง่คิด มุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับการท างานวิจัยในปัจจุบัน ซึ่งนักวิจัยท่ีมาน าเสนองาน  
อาจมาจากหลากหลายสาขา 

12. ได้รับฟังและได้ความรู้ท่ีทันสมัยจากการฟังผู้อื่นน าเสนอผลงานวิจัย เพราะทราบกันดีว่า 
งานเหล่านี้มีความสดใหม่เพราะมีการเผยแพร่ทันทีทันใดมากกว่างานวิจัยในวารสารถึงแม้จะเข้มข้นไม่เท่าก็ตาม 

13. ได้น าเสนอผลงานวิจัยของตนต่อสาธารณะ และเผยแพร่เพื่อมอบองค์ความรู้ท่ีได้ให้แก่สังคม   
แนวทางการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลการวิจัย 
วิจารณ์ พานิช (2546) ได้กล่าวถึงรูปแบบการประชุมเสนอผลการวิจัยไว้หลายรูปแบบดังนี้ 
1) การประชุมเสนอผลการประมวลองค์ความรู้เพื่อต้ังโจทย์วิจัย ผู้ท่ีได้รับเชิญควรเป็นนักวิจัย

จากหลากหลายสถาบันและหลายสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ควรเชิญผู้ใช้ประโยชน์ท่ีมีความรู้มาอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น จะต้องเตือนผู้เข้ารับการประชุมว่าการประชุมนี้ไม่ใช่การประชุมวิชาการโดยท่ัวไป แต่
เป็นการประชุมเพื่อตั้งโจทย์วิจัย 

2) การประชุมเพื่อขอค าวิจารณ์ผลงานวิจัยท่ีท าเสร็จเกือบจะสมบูรณ์แล้ว การประชุมแบบนี้ 
หากเป็นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมักถือเป็นกิจกรรมภายในของหน่วยงานวิจัยหรือทีมงานวิจัย
ด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ มักต้องเชิญคนนอกมาเป็นผู้วิจารณ์เพื่อตรวจสอบความแม่นย าของข้อมูล
และวิธีการประมวลข้อมูลและความสมเหตุสมผลของข้อสรุปการประชุมแบบนี้เป็นการประชุมแบบปิด ไม่เปิด
โอกาสให้ส่ือมวลชนรับฟัง สาระการประชุมยังเป็นเรื่องท่ีไม่ควรน าไปเปิดเผย เพราะยังไม่มีผลการวิจัยท่ีเสร็จ
สมบูรณ์ 

3) การประชุมเพื่อน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยหรือเสนอผลการวิจัยในวงการวิชาการเป็นการ
ประชุมท่ีคิดขึ้นเพื่อใช้เป็นกลไกสร้างคุณภาพของโครงการวิจัยเชิงวิชาการท่ีหน่วยงานประเมินข้อเสนอแล้วว่า
อยู่ในเกณฑ์ท่ีสนับสนุนได้ จึงจัดประชุมแบบนี้ เพื่อการตรวจสอบข้ันสุดท้าย 

4) การประชุมเพื่อน าเสนอผลการวิจัยต่อนักวิชาการและต่อสาธารณชนพร้อม ๆ กันเป็น
โครงการวิจัยเพื่อน าเสนอนโยบายสาธารณะ เป็นการประชุมท่ีจัดขึ้นหลังจากการได้ตรวจสอบจนมันใจแล้วว่า
ผลงานวิจัยนั้นมีความแม่นย าน่าเช่ือถือ ควรจัดตามโรงแรมหรือศูนย์การประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 
200-300 คน ครึ่งหนึ่งเป็นวิทยากร นักข่าวและแขกผู้รับเชิญและนักวิชาการระดับยอดส าหรับเสนอข้อคิดเห็น
หรือวิจารณ์ให้การประชุมมีคุณภาพเข้มข้น อีกครึ่งหนึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนจ่ายเงินเข้าร่วมประชุม 

5) การประชุมแถลงข่าว การประชุมแถลงข่าวโครงการวิจัยหรือผลการวิจัย อาจจัดโดย
สถาบันวิจัย หรือทีมวิจัยหรือหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัย เป้าหมายหลักคือนักข่าว ซึ่งจะน าไปเขียน
เผยแพร่ต่อไป 

ข้อดีและข้อเสียของการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย ยังเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพของสถาบันการศึกษาด้วยการเผยแพร่

ผลงานวิจัยตามหลักสากล สามารถท าได้ 2 รูปแบบ คือ (รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ : 2565) 
1. การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 
2. การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 
ส าหรับในเนื้อหาในส่วนนี้จะขอกล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของการเผยแพร่ผลงานวิจัยเฉพาะ 

ในรูปแบบแรกในการเผยแพร่บทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาตินั้น ผู้วิจัยจะต้อง
น าเสนอ ผลงานวิ จัยของตนเองต่อหน้านักวิ จัยท่านอื่น  ๆ โดยจะเรียกว่า Oral presentation หรือ  
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กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

อาจน าเสนอในรูปโปสเตอร์ (Poster) ก็ได้ และบทความวิจัยนั้น ๆ จะถูกตีพิมพ์เผยแพร่ ในหนังสือประมวลผล
การประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ส าหรับข้อดีและข้อเสีย ในการเผยแพร่บทความวิจัย ในรูปแบบนี้ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ข้อดี 
1)  บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ง่าย และรวดเร็วกว่าการเผยแพร่ในวารสาร 

ทางวิชาการ เนื่องจากการจัดการประชุมวิชาการ มักจะมีขั้นตอนในการประเมินคุณภาพของบทความวิจัย  
ท่ีใช้เวลาไม่นาน และมีเกณฑ์ท่ีไม่ยากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินคุณภาพ ของบทความวิจัย  
ท่ีจะตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการ นอกจากนี้ ในปัจจุบันได้มีการจัดการประชุมวิชาการเป็นจ านวน
มาก ท าให้ผู้วิจัยมีช่องทางมากขึ้น ในการเผยแพร่บทความวิจัยของตนเอง 

2) การประชุมวิชาการ เป็นเวทีท่ีผู้วิจัยจะได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับนักวิจัยท่านอื่น ๆ  
ในสายวิชาชีพเดียวกัน นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสท่ีผู้วิจัยจะได้รับฟังความคิดเห็น ค าแนะน า และ/หรือ ค าติชม
จากนักวิจัยท่านอื่นด้วย  

3) ได้รับฟังและ Update แนวโน้มของการท าวิจัยในสายวิชาชีพของตนเอง ตลอดจนได้รับฟัง
มุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนางานวิจัยในอนาคต 

4) เป็นเวทีส าหรับนักวิจัยท่ีเพิ่งเริ่มจะเขียนบทความวิจัย และยังไม่มีความมั่นใจในคุณภาพของ
บทความวิจัยของตนเอง หากนักวิจัยได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการบ่อยครั้งขึ้น และได้รับ
ค าแนะน าจากนักวิจัยท่านอื่น ๆ ก็จะท าให้เกิดความมั่นใจ และมีแนวทางในการพัฒนางานตนเอง จนสามารถ
เขียนและส่งบทความวิจัย เพื่อไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 

5) เป็นเวทีในการสร้างช่ือเสียงให้กับตนเอง และยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยท่ีอยู่ใน
วงการเดียวกันด้วย 

ข้อเสีย 
1) คุณภาพในการเผยแพร่งานวิจัยมีมาตรฐานท่ีต่ าลง ในปัจจุบันมีการจัดประชุมวิชาการเป็น

จ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อย ๆ การจัดประชุมทางวิชาการ ได้กลายเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการสร้างก าไร ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้คุณภาพในการเผยแพร่บทความวิจัยตกต่ าลง 

2) การเผยแพร่ผลงานวิจัยเกิดข้ึนอย่างผิดวัตถุประสงค์ กล่าวคือ มีนักวิจัยจ านวนมากท่ีเข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการในระดับนานาชาติ ท่ีจัดขึ้นในต่างประเทศ โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลัก ท่ีจะเผยแพร่
ผลงานวิจัยของตนและรับฟังค าแนะน า หรือข้อคิดเห็นจากนักวิจัยท่านอื่น ๆ แต่ในทางตรงกันข้าม มีความ
ต้องการเพียงเพื่อจะได้เดินทางไปท่องเท่ียวในต่างประเทศเท่านั้น  จึงท าให้เป็นการเสียเวลาและงบประมาณ 
โดยไม่ได้รับประโยชน์อย่างท่ีควรจะได้รับ 

 

2.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมทางวิชาการ 
ทองพูล หีบไธสง (2552) ได้ศึกษาการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ งานวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และใช้ด าเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการระบบ ซึ่งช่วยให้ 
สามารถลดขั้นตอนในการด าเนินงานและมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดับมาตรฐานของการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติให้ดียิ่งขึ้น โดยระบบแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนของคณะกรรมการด าเนินงานการประชุมวิชาการ ส่วนของเจ้าหน้าท่ีการเงิน ส่วนของผู้พิจารณา
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บทความและส่วนของผู้ส่งบทความ ผลการประเมินประสิทธิภาพ ของระบบท้ัง 4 ด้านจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 
10 คน คณะกรรมการจ านวน 10 คน ผู้พิจารณาจ านวน 10 คน และผู้ส่งบทความจ านวน 30 คน โดยใช้แบบ
ประเมินค่า ชนิด 5 ระดับ ผลปรากฏว่าระบบมีประสิทธิภาพของการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดี สามารถ
ท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีความถูกต้องในการใช้งาน มีความยืดหยุ่นและความง่ายในการใช้งาน 
และมีความปลอดภัยของข้อมูลส าหรับการเข้าใช้งาน 

กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์ ,   ภิญญา หนูภักดี และพิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา (2552) ได้ศึกษาการ
สังเคราะห์องค์ความรู้จากการประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความส าเร็ จ 
ความภาคภูมิใจ บทเรียน สภาพปัญหา และความต้องการขององค์กร ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ และขั้นตอนของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และน าเสนอรูปแบบท่ีพึงประสงค์ของการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการรับผิดชอบการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จ านวน 50 คน และผู้เช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 2 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูล 
ฟลิบชาร์ท และแฟ้มข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) และการใช้
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา(Content 
Analysis) ผลการวิจัยพบว่าความส าเร็จ ความภาคภูมิใจ บทเรียน ท่ีพบคือ การท างานให้ส าเร็จลุล่วง  
ในระยะเวลาของการจัดงานท่ีกระช้ันชิด ในเรื่อง การติดต่อวิทยากร การจัดพิมพ์เอกสาร ห้องประชุม และ  
การร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในวิทยาลัย สภาพปัญหาท่ีเกิดจากสาเหตุความไม่พร้อมของการวางแผนงาน 
การติดต่อประสานงาน งบประมาณ สถานท่ี เอกสารอาหาร ความต้องการขององค์กร ท่ีต้องการให้องค์กร  
มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติต่อไป ให้สังเคราะห์องค์ความรู้จากการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
และให้องค์ความรู้จากการสังเคราะห์ถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ รูปแบบท่ีพึงประสงค์ของการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ คือ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ จะต้องมีความยิ่งใหญ่ เกาะกระแสในปัจจุบันถึงจะดี 
เช่นการท าหนังสือถึงส านักพระราชวัง เพื่อขออนุญาต จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเป็นการร่วมเฉลิม
ฉลอง 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเด็นการประชุมต้องก าหนดให้ชัดเจน ต้องเร้าและ
ดึงดูดความสนใจ เข้ากับยุคสมัย ก่อให้เกิดประโยชน์ เพิ่มพูนความรู้มากกว่าเดิม ผู้เข้าร่วมประชุมต้องมากเกิน 
500 คนขึ้นไปและมีความหลากหลาย วิทยากรต้องมีช่ือเสียงระดับประเทศ หรือระดับโลก จ านวนวันประชุม
ต้องมากกว่า 3 วันขึ้นไป ระยะเวลาในการจัดควรจัดทุก 2-4 ปี เพื่อให้มีเวลาเตรียมความพร้อม สถานท่ีต้อง
ใหญ่หรูหรา มีความสะดวกในการคมนาคม ท่ีจอดรถมีมากพอ งบประมาณต้องเพียงพอถ้าไม่พอต้องหารายได้
เพิ่มเติม ต้องใช้วิธีการประชาสัมพันธ์หลายๆวิธี กรรมการจัดงานต้องก าหนดเป้าหมาย ให้ชัดเจนว่าจะให้
รับผิดชอบงาน หรือเป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม อาจใช้ บริษัทช่วยจัดงาน (Organizer)  

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ควรมีขั้นตอนหลักๆของการด าเนินงาน คือ (1) ขั้นวางแผน
ด าเนินงาน (2) ขั้นเตรียมการ (3) ขั้นปฏิบัติงาน (4) ขั้นหลังการปฏิบัติงาน และ ควรมีคณะกรรมการหรือฝ่าย
ต่าง ๆ ท่ีมีการก าหนดหน้าท่ีอย่างชัดเจนประกอบด้วย (1) คณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการ (2) 
คณะกรรมการด าเนินการประชุมวิชาการ (3) คณะกรรมการเลขานุการและประสานงาน (4) คณะกรรมการ
แผนกวิชาการ (5) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (6) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และต้อนรับ (7) 
คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล (8) คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร (9) คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ีหรือฝ่าย
อ านวยความสะดวก (10) คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ (11) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องด่ืม และจัดเล้ียง (12) 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ กิจกรรมและวิทยากร และ (13) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (2557 : 1) ได้ประเมินการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งท่ี 6 วันท่ี 20 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน สาขาฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณิตศาสตร์และสถิติ 
คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล และวิทยาศาสตร์ศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนา
ผลงานวิจัยร่วมกัน มีผู้ตอบแบบประเมิน 309 คน ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการน าเสนอ
ผลงาน  โดยภาพรวมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความน่าสนใจของการน าเสนอ ผลงาน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.9 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
3.95 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 2. ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากถึงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.8 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 3.93 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  
3. ประโยชน์และความรู้ใหม่ท่ีได้รับ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 84.2 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.02 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

กรมประมง (2555) ได้รายงานการประเมินผลโครงการ “การประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 
2555” ระหว่างวันท่ี 6 – 7 มิถุนายน 2555 การประเมินผลการประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2555 ก าหนด
เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 900 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังส้ินจ านวน 900 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด และผู้ให้ความร่วมมือตอบ แบบประเมิน ท้ังส้ิน จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.44  ผลการประ เมินความพึงพอใจ  มี ร ะ ดับความพึ งพอใจ ต่อการประชุมวิชาการประมง 
ในทุกด้าน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 79.14, 78.51 และ74.14 ตามล าดับ ด้านการ
บรรยายพิเศษ  ด้านการจัดการประชุม และด้านสถานท่ีจัดการประชุม  ส่วนด้านผลสัมฤทธิ์จากการประชุม
พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประมง ประจ าปี 2555 ส่วนใหญ่มีความรู้ก่อนเข้าร่วมประชุมวิชาการประมง 
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59.73 หลังการเข้าร่วมประชุมวิชาการประมง มีความรู้เพิ่มขึ้นอยู่ใน
ระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 76.67 และมีความคิดเห็นเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและแก้ไขส่วนใหญ่ คือการ
จัดหามาตรการหรือแรงจูงใจให้นักวิชาการเข้าเสนอผลงานวิชาการ และผู้ฟังให้ความสนใจมากกว่านี้ คิดเป็น
ร้อยละ 9.76 รองลงมาคือ ควรเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ตรงกับประเด็นการสัมมนา และหาบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์มาบรรยาย หรือนิมนต์พระมาเทศนาทางด้านจริยธรรมของนักวิจัยคิดเป็นร้อยละ7.32 และ 
ส่ือการน าเสนอผลงานภาคบรรยายแสดงผลไม่ชัด ควรมีการปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 7.32 

ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ (2559) ได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “พลวัตวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิน่ 
และชุมชนอย่างยั่งยืน” 12 – 13 พฤษภาคม 2559 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ พบว่า ความพึง
พอ ใจ ในภาพรวมของกิ จก รรมนี้ อ ยู่ ใ น ระ ดับมาก  คิด เป็ น ร้ อ ยละ  90.00 และความพึ งพอใจ 
ในรายประเด็น มีดังนี้ 1. การจัดงานมีความน่าสนใจ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.11  
2. เอกสารประกอบการประชุมฯ มีความเหมาะสม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.00 
3. ประเด็นการจัดงานทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.00  4. ส่ิงอ านวย
ความสะดวกของผู้จัดประชุมฯ มีครบถ้วนและพอเพียง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.25  
5. การต้อนรับของผู้จัดประชุมฯ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.25  6. ระยะเวลาในการจัด
ประชุมฯ มีความเหมาะสม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.43  7. อาหารว่างและอาหารกลางวัน
เพียงพอและเหมาะสม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.79  8. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 90.57  9. ระบบประชุมวิชาการ 
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ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.30 ส่วนผลสัมฤทธิ์จากโครงการผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้จากงานวิจัย คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้น รวมทั้ง
บุคคลท่ัวไปมีความรู้ด้านการวิจัยและได้องค์ความรู้จากงานวิจัย 

ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (2554) ได้รายงานสรุปผลการประเมินการประชุม
วิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554 “คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล”  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการ
ด าเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2554 “คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล” 2) เพื่อส ารวจความ
คิดเห็น ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติประจ าปี 2554 “คุณภาพอุดมศึกษา
ไทยสู่สากล” 3) เพื่อประเมินผลการด าเนินงานผู้จัดงาน (Organizer) ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจ าปี 2554 “คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล” รวมท้ังประมวลปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานพร้อม
แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ มีจ านวนผู้เข้าฟังบรรยายวิชาการ และผู้เข้าชมนิทรรศการ มีจ านวนท้ังส้ิน 
3,429 คน  พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่าเฉล่ีย 4.20 และมีความ 
พึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ เรียงตามล าดับ คือ 1) การลงทะเบียนและการให้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต มีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.37 2) สถานท่ีจัดงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.31  
3) ส่ือและเทคโนโลยีท่ีใช้ในงานมีความทันสมัย และเอื้อต่อการเรียนรู้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 
4.16 4) มีจ านวนบุคลากร/เจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.13 
5) การประชุมครั้งนี้ท าให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึก ษา 
ในทศวรรษท่ีสอง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่าเฉล่ีย 4.11 6) การอ านวยความสะดวกในเรื่องอาหาร 
เครื่องด่ืม ท่ีจอดรถ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่าเฉล่ีย 4.10 7) ข้อมูลท่ีได้รับมีความทันสมัยสอดคล้อง
กับหัวข้อการประชุมวิชาการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.09 8) รูปแบบการจัดงานมีความ
น่าสนใจ เป็นประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.08  
9) การประชุมครั้งนี้ท าให้ได้รับรู้ทิศทางและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่สากล  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.05 10) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลภายในงาน มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.99 11) ระยะเวลาในการจัดงาน (2 วัน) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.96  
12) การน าเสนอผลงานของสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.93 
13) การให้ความรู้และตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าท่ี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.91 และ  
14) บรรยากาศในงานกระตุ้นให้เดินชมตลอดงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.87 ตามล าดับ   

ส่วนระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการฟังการบรรยาย/เสวนาในด้านต่าง ๆ พบว่า 
โดยภาพรวม ผู้เข้าฟังบรรยายและเสวนามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.02 โดยมีความพึงพอใจ 
ในด้านการให้บริการ/ส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.15 ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากค่าเฉล่ีย 4.07 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.99 และ 
ด้านเอกสาร วัสดุส่ืออุปกรณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.84 ตามล าดับ  

เมื่อจ าแนกความพึงพอใจเป็นรายประเด็น พบว่า ผู้เข้าฟังบรรยายและเสวนามีความพึงพอใจ 
ในประเด็นต่าง ๆ เรียงตามล าดับ คือ1) ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในหัวข้อบรรยาย มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.37 2) หัวข้อ/เนื้อหามีความสอดคล้องกับการจัดประชุมวิชาการ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.28 3) เนื้อหาท่ีบรรยายตรงกับหัวข้อ และมีความครบถ้วน มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.18 4) เทคนิคการถ่ายทอดความรู้/การบรรยายท่ีท าให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.10 5) ระยะเวลาในการบรรยายท่ีเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 24 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ค่าเฉล่ีย 3.86 และ 6) เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอภิปราย/ซักถาม/เสนอความคิดเห็น มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.60 ตามล าดับ 

เพ็ญนิภา พูลสวัสด์ิ และคณะ (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
นานาชาติ KU-SS Sport Management and Sport Science Summit 2013 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ KUSS Sport Management and Sport Science Summit 2013 
ในด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านระยะเวลาในการจัดประชุมด้านสถานท่ี ด้านการเตรียม
ความพร้อมของวิทยากร ด้านรูปแบบในการจัดอาหารและเครื่องด่ืม และด้านความรู้ ความเข้าในเรื่อง Sport 
Industry and Sport Science Development as Strategic Tools for The Olympic Game Success 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาตินานาชาติ KU-SS Sport 
Management and Sport Science Summit 2013 ระหว่างวันท่ี 8 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรม
เดอะ ทวินทาวเวอร์ (The Twin Tower Hotel) จ านวน 120 คน โดยใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาตินานาชาติ KU-SS Sport Management and Sport Science 
Summit 2013  ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ มีความพึงพอใจต่อการจัดประชุม 
วิชาการนานาชาติ KU-SS Sport Management and Sport Science Summit 2013 ครั้งนี้ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อมของวิทยากร ด้าน
รูปแบบการจัดอาหารและเครื่องด่ืม และอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านระยะเวลา ด้านสถานท่ีและด้านความรู้ความเข้าใจ 
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กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ส่วนที่ 3  
กิจกรรมการด าเนินงาน 

 

โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3) แบ่งเป็น 4 กิจกรรม คือ  

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการวางแผน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ  
1.1 ขออนุมัติโครงการ  
1.2 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อวางแผน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการด าเนินการก่อนการประชุมทางวิชาการ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน คือ  
2.1 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานกองบรรณาธิการเพื่อปรับปรุงขอบข่ายและปรับปรุง

เกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ  
2.2 การประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.3 เปิดรับผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
2.4 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาจัดกลุ่มผลงานและ

นวัตกรรมทางวิชาการ 
2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
2.6 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานกองบรรณาธิการเพื่อสรุปผลการพิจารณาและคัดเลือก

ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
2.7 ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
2.8 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อจัดท าเอกสารการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอ

ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2.9 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) เอกสาร Proceedings  
2.10 จัดจ้างท าเล่มเอกสาร Proceedings  

กิจกรรมที่ 3 การประชุมทางวิชาการ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 
3.1 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อวางแผน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานจัดประชุม

ทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.2 ด าเนินการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ 4 การสรุปผลการด าเนินการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
                        4.1 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อจัดท าเครื่องมือติดตามการน าผลงานและนวัตกรรม     

 ทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ 
 4.2 ด าเนินการติดตามผลการน าผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและ  

 บุคลากรทางการศึกษาไปใช้ 
 4.3 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อสรุปผลติดตามการน าผลงานและนวัตกรรม 

 ทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ 
 4.4 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อสรุปผลและจัดท ารายงานสรุปผลโครงการประชุมทาง  

 วิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
 ทางการศึกษา 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 
โครงการด าเนินการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 

ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3) 
 

กิจกรรมท่ี 1  การวางแผน 
 
 
 

 
 
 
 
    

 
 
 

 
กิจกรรมท่ี 2  การด าเนินการก่อนการประชุมทางวิชาการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 

1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 

1.3 ประชุมปฏิบัติการคณะท างาน 

     เพื่อวางแผน ก าหนดขั้นตอน 

     การด าเนินงาน 

2.1 ประชุมปฏิบัติการคณะท างาน 

       กองบรรณาธิการเพื่อปรับปรุง 

     ขอบข่ายและปรับปรุงเกณฑ์ 
     มาตรฐานเพื่อคัดเลือกผลงาน 

     และนวัตกรรมทางวิชาการ 

1) จัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2) ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการฯ 
3) จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
4) ส่งค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการวางแผนและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2) ก าหนดแผนและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
3) มอบหมายผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอน 
4) ส่งค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 

1) ศึกษาหลักการและแนวคิดการก าหนดขอบข่ายของผลงาน   
    และนวัตกรรมทางวิชาการ 
2) ปรับปรุงก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและกระบวนการคัดเลือก 
    ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
3) ปรับปรุงขอบข่ายผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
    กลุ่มที่ 1 การบริหารการศึกษา 
    กลุ่มที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
    กลุ่มที่ 3 การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

2.2 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

2.3 เปิดรับผลงานและ 

     นวัตกรรมทางวิชาการ 

1) ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น   
    หนังสือราชการ,  เว็บไซต์ของ สคบศ.,  เว็บไซต์ของการประชุม 

    ทางวิชาการ,  Facebook,  Line,  e-mail  ฯลฯ 
2) เก็บรวบรวมข้อมูลผู้สนใจจากช่องทางประชาสัมพันธ์ 

1) ก าหนดรูปแบบผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 

   (รายละเอียดผลงาน + บทคัดย่อ) 
2) ผู้สนใจลงทะเบียนส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ  
    ทางออนไลน์ ท่ีเว็บไซต์ประชุมทางวิชาการ และเข้าประชุมฯ 
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2.4 ประชุมปฏิบัติการคณะท างาน 

     กองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาจัดกลุ่ม 

     ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 

2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
พิจารณาคัดเลือก 

ผลงานฯ 

2.6 ประชุมปฏิบัติการคณะท างาน 
     กองบรรณาธิการเพื่อสรุปผลการ 
     พิจารณาและคัดเลือกผลงาน 
     และนวัตกรรมทางวิชาการ 

พิจารณาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการให้ถูกต้องและ
เหมาะสมตามขอบข่ายของผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
3 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1 การบริหารการศึกษา 
          กลุ่มที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
          กลุ่มที่ 3 การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
                     การศึกษา 

1) ประสานผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) เพ่ือพิจารณา 

    และประเมินผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการตาม 

   ระยะเวลาท่ีก าหนด 

2) ประสานผู้เขียนผลงานให้ปรับและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

   ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1) รวบรวมการพิจารณาและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) สรุปผลการพิจารณาและคัดเลือกผลงานและนวัตกรรม 

    ทางวิชาการ 

2.7 ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 

     ให้น าเสนอผลงานฯ 

2.8 จัดประชุมปฏิบัติการคณะท างาน 

     เพื่อจัดท าเอกสารการประชุม 

     ทางวิชาการ (Proceedings) 

จัดท าหนังสือตอบรับ ก าหนดช่องทางการแจ้งผลการพิจารณา 

    - กลุ่มน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 

    - กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมฯ 

1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎีการจัดท าเอกสารการประชุมวิชาการ 

   (Proceedings) 
2) ก าหนดองค์ประกอบของเอกสาร 

3) ก าหนดรูปแบบเอกสารฯ ไฟล์ดิจิทัล และรูปแบบกระดาษ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

แจ้งผลการพิจารณา 
ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก 
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กิจกรรมท่ี 3  การประชุมทางวิชาการ  
 
 
 
 
 
    

 
 
 

 
 
กิจกรรมท่ี 4  การสรุปผลการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3.1 ประชุมปฏิบัติการคณะท างาน  
     เพื่อวางแผน ก าหนดขั้นตอน 

     การด าเนินงานประชุมวิชาการ 

3.2 ด าเนินการประชุมวิชาการฯ  
     (สคบศ.วิชาการ)   
     ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
     ด้วยโปรแกรม Zoom 

4.1 ประชุมปฏิบัติการคณะท างาน 
      เพื่อจัดท าเครื่องมือติดตามผลการ 
    น าผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการฯ  
    ไปใช้ 

1) ก าหนดรายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินงานประชุมวิชาการ 
2) ก าหนดและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นรายบุคคล 
3) จัดเตรียม account ส าหรับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
     ด้วยโปรแกรม Zoom 
4) เตรียมเอกสาร สื่อและอุปกรณ์ สถานที่และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

กิจกรรมการประชุมวิชาการฯ ประกอบด้วย 
1) พิธีเปิด กล่าวเปิดโดยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศกึษาธิการ 
2) การบรรยายพิเศษหรือเสวนาทางวิชาการ โดยผู้ทรงคณุวุฒิ 
3) การน าเสนอด้วยวาจาปกติ ผลงานฯ ท่ีผ่านการคัดเลือกและ 
   น าเสนอ จะได้เผยแพร่ในเอกสาร (Proceedings) 
4) ประเมินผลความพึงพอใจ จัดส่งเกียรติบัตรฯ ทางไปรษณีย์ 
5) จัดท ารายงานผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ (Zoom Report) 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการวางแผนและข้ันตอนการติดตามผล 
2) ก าหนดแผนและข้ันตอนการติดตามผล 
3) จัดท า (ร่าง) เครื่องมือติดตามผล 
4) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (ร่าง) เครื่องมือติดตามผล 
5) จัดท าเครื่องมือติดตามผลฉบับสมบูรณ์ 

4.3 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อ 

     สรุปผลการติดตามผลการน าผลงาน 

     และนวัตกรรมทางวิชาการฯ ไปใช้ 

4.4 ประชุมปฏิบัติการรคณะท างานเพื่อ 

     สรุปผลและจัดท ารายงาน 

     สรุปผลโครงการ 

1) ก าหนดองค์ประกอบของรายงานการติดตามผลการน าเสนอ 

   ผลงานฯ ไปใช้ 
2) จัดท างานงานผล การติดตามผลการไปใช ้

1) ก าหนดองค์ประกอบของรายงานสรุปผลโครงการฯ 

2) จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการฯ 

3) ทบทวนและสรุปผลการจัดงาน สคบศ.วิชาการ 

 
4.5 เสนอรายสรุปผลโครงการ 

     ให้ผู้บริหารทราบ 

4.2 ด าเนินการติดตามผลการน าเสนอ 
     และนวัตกรรมทางวิชาการฯ ไปใช้ 

1) จัดเตรียม account ส าหรับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
     ด้วยโปรแกรม Zoom 
2) ประสานผู้เข้าประชุมติดตามผลฯ เพ่ือนัดหมายเวลา 
3) จัดเตรียมเครื่องมือติดตามผล 



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 29 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
1. กิจกรรมการวางแผน 
 1.1 ขออนุมัติโครงการ กลุ่มวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการดังนี้  
 1) เขียนโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3) 
 2) เสนอโครงการประชุมทางวิชาการฯ ต่อผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ผ่านกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 3) กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์รวบรวมโครงการท่ีเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณและเมื่อ
ทราบยอดงบประมาณประจ าปีท่ีส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายอื่น รายการ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้กับหน่วยงานแล้ว จะเสนอต่อท่ีประชุม
คณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่ม เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับแต่ละโครงการ  
 4) เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการประชุมทางวิชาการฯ 
 5) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานประชุมทางวิชาการฯ ยกร่างค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการและคณะท างานประชุมทางวิชาการฯ ท าบันทึกข้อความเสนอผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาลงนาม เพื่อเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อลงนามในค าส่ังแต่งต้ังฯ 
ส่งค าส่ังฯ ให้กับคณะกรรมการและคณะท างานทุกท่าน 

  ผลการด าเนินงานกิจกรรม วันที่/เดือน/ป ี
- กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ด าเนินโครงการประชุมทางวิชาการ 

เพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ. 
วิชาการ ครั้งท่ี 3) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 
โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต
นโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 170,000 บาท  
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

หนังสือบันทึกข้อความ 
สคบศ. ท่ี ศธ 0203.2/995 
ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2564 
 
 

- ค าส่ัง กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างาน
จัดประชุมทางวิชาการ 
 

- ค าส่ัง สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานด าเนินโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอ
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3) 

ค าส่ัง กระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ี สป 72/2565 ลงวันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ 2565 
ค าส่ัง สคบศ. ท่ี 72/2565  
ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

 

 1.2 ประชุมปฏิบัติการคณะท างาน เพื่อวางแผน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎกีารวางแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 2) ก าหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 3) ท าบันทึกข้อความแจ้งคณะกรรมการและคณะท างานประชุมทางวิชาการฯ  



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 30 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 4) ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานประชุมทางวิชาการฯ เพื่อวางแผนและเตรียมงาน  
ผลการด าเนินงานกิจกรรม วันที่/เดือน/ป ี

- ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อวางแผน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
- มติท่ีประชุมฯ เห็นชอบแผนและขั้นตอนการด าเนินงานโครงการประชุม 

ทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3)  

วันท่ี 7 ธันวาคม 2564 

 
2. กิจกรรมการด าเนินการก่อนการประชุมทางวิชาการ 

ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้ 
 2.1 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานกองบรรณาธิการเพื่อปรับปรุงขอบข่ายและปรับปรุงเกณฑ์
มาตรฐานเพื่อคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการก าหนดขอบข่ายและจัดท าเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดเลือกผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการ ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและกระบวนการคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวชิาการ 
การแบ่งกลุ่มผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ท าบันทึกข้อความแจ้งคณะกรรมการและคณะท างานฯ และ
ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานประชุมทางวิชาการฯ เพื่อปรับปรุงขอบข่ายและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ  

ผลการด าเนินงานกิจกรรม วันที่/เดือน/ป ี
- ค าส่ัง สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานกองบรรณาธิการเพื่อปรับปรุงขอบข่าย 
และปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดเลือกผลงานและนวัตกรรม 
ทางวิชาการ 

ค าส่ัง สคบศ. ท่ี 72/2565  
ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

- ประชุมปฏิบัติการคณะท างานกองบรรณาธิการเพื่อปรับปรุงขอบข่าย
และปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดเลือกผลงานและนวัตกรรม 
ทางวิชาการ  

- มติท่ีประชุมฯ เห็นชอบ ขอบข่ายและค าส าคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มท่ี 1 การบริหารการศึกษา เช่น การนิเทศการศึกษา ประสิทธิภาพ
การบริหารการจัดการศึกษา การบริหารการจัดการเรียนรู้ การบริหาร
หลักสูตร การบริหารโครงการ การประกันคุณภาพสถานศึกษา  
ภาวะผู้น าทางการศึกษา นวัตกรรมการบริหารการศึกษา การบริหาร
สมรรถนะบุคลากร ฯลฯ  
กลุ่มท่ี 2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เช่น การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
จัดการเรียนรู้ ฯลฯ 
กลุ่มท่ี 3 การพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา เช่น  
การพัฒนาส่ือเพื่อการจัดการเรียนการสอน การพฒันาเทคโนโลยี

วันท่ี 8-9 ธันวาคม 2565 



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 31 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการด าเนินงานกิจกรรม วันที่/เดือน/ป ี
การศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา แพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้ 

- แบบประเมินคุณภาพของผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ  
(บทความวิจัย) 

- รูปแบบของผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ (Template) และ 
รูปแบบการพิมพ์ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ (ค าอธิบายการเขียน) 

 

 
การประชุมปฏิบัติการคณะท างานกองบรรณาธิการเพื่อปรับปรุงขอบข่ายและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน 

เพื่อคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
 
 2.2 การประชาสัมพันธ์โครงการ 
  ก าหนดเนื้อหาสาระและขอบเขตของเว็บไซต์การประชุมทางวิชาการฯ จัดท าเว็บไซต์การประชุม
ทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
(สคบศ. วิชาการ) ก าหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การประชุมทางวิชาการฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
ส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ประสานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จัดท า Banner 
การประชุมทางวิชาการฯ และด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมทางวิชาการฯ และข้อมูลอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา www.nidtep.go.th และ
เว็บไซต์ของการประชุมทางวิชาการฯ https://sites.google.com/view/nidtep-con2022/home  
 



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 32 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

  จัดท า Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของการประชุมทางวิชาการ ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์การรับผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการฯ (บทความวิจัย) ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมการประชุมทางวิชาการ เป็นต้น บนเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา และบนเว็บไซต์ของการประชุมทางวิชาการฯ รวมท้ังบนส่ือสังคมออนไลน์ เช่น 
โปรแกรม LINE และ Facebook เป็นต้น 

   
     



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 33 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   
    
 

ผลการด าเนินงานกิจกรรม วันที่/เดือน/ป ี
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี ้
- หนังสือราชการภายนอก (หนังสือตราครุฑ) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงนาม ถึงหน่วยงานต่าง ๆ  
- เว็บไซต์การประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรม 

ทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3) 
https://sites.google.com/view/ nidtep-con2022/home 

- ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Application LINE และ Facebook  

ระหว่างวนัท่ี  
20 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี  
15 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 2.3 เปิดรับผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ  
  ด าเนินการเปิดรับผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ดังนี้ 
 ผู้เขียนลงทะเบียนส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการฯ (บทความวิจัย) เพื่อขอรับการพิจารณา 
ผ่านเว็บไซต์การประชุมทางวิชาการฯ ตามรูปแบบท่ีการประชุมทางวิชาการก าหนด คณะท างานฯ ตรวจสอบ
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการฯ กรณีท่ีพบว่า ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง คณะท างานแจ้งผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข
ให้ถูกต้องและครบถ้วน และส่งกลับมาอีกครั้งหนึ่ง  
 



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 34 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการด าเนินงานกิจกรรม วันที่/เดือน/ป ี
- ด าเนินการเปิดรับผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
- มีผู้ส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ จ านวน รวมท้ังส้ิน 47 เรื่อง   

กลุ่มท่ี 1 การบริหารการศึกษา จ านวน 26 เรื่อง  
กลุ่มท่ี 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จ านวน 16 เรื่อง  
กลุ่มท่ี 3 การพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา จ านวน 5 เรื่อง 

ระหว่างวนัท่ี  
1 - 31 พฤษภาคม 2565 

 
 2.4 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาจัดกลุ่มผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการ 
 ประชุมคณะท างานกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาจัดกลุ่มผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ  

ผลการด าเนินงานกิจกรรม วันที่/เดือน/ป ี
- ประชุมปฏิบัติการคณะท างานกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาจัดกลุ่ม

ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ  
- มติท่ีประชุมฯ ผลการพิจารณาจัดกลุ่มผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ

ท่ีส่งเข้ารับการพิจารณาจ านวน 47 เรื่อง  เรื่องท่ีไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน  
5 เรื่อง  เรื่องท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณา จ านวน  42 เรื่อง ดังนี้  
กลุ่มท่ี 1 การบริหารการศึกษา จ านวน 21 เรื่อง  
กลุ่มท่ี 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จ านวน 16 เรื่อง 
กลุ่มท่ี 3  การพัฒนาส่ือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จ านวน 5 เรื่อง  

วันท่ี 22 เมษายน 2565 

 
 

  
 

 

   
การประชุมปฏิบัติการคณะท างานกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาจัดกลุ่มผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 

 
 



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 35 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
• สรุปผลการจัดกลุ่มผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ จ านวน 42 เรื่อง ดังนี้ 

ท่ี ชื่อผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ชื่อผู้เขียน 
กลุ่มที่ 1 การบริหารการศึกษา จ านวน 16 เร่ือง 
1.  การพัฒนาการนิเทศภายในด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE  

โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนวดัน้ ารัก (ประชาน้ ารัก)  
ปีการศึกษา 2564  

ปราณี  เข็มทอง 
นายสมยศ  ศรีคงรักษ์ 

2.  การจัดสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียน  
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  

ธนพล นาเลาห์   
ปราณี เข็มทอง 

3.  การด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ลัดดาวัลย์   
       งามขจรกุลกิจ 

4.  การใช้ CIPPIEST model เพื่อประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการของผู้เรียนโรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา)   

ศศิญดา กิตติพัฒนพงษ ์

5.  การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิด 
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 

พีรกฤต   
       เครือลุนทีระยุทธ 

6.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ โรงเรียนมัธยม 
วัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์)  

เสถียร นามชารี    
หนูกัณฑ์  ปาโส   
ภัทรานิษฐ์ สินธุ์พรม 

7.  การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอ าเภอไชยา   

เบญจพร สมุทรเศรษฐ 

8.  การพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขานาใน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2  

กรวรรณ ยืนนาน 

9.  การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ส าหรับโรงเรียนเอกชน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

สุทัศน์ สังคะพันธ ์

10.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้นวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพ 
5 ดาว  กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

กมลวรรณ  ทิพยเนตร 

11.  การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วย 3P Model ของโรงเรียน
ท่าเฟืองวิทยาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

ปุญชรัศมิ์  ชัยบุญ 

12.  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น “โนราวังเต่า : รากแห่งวัฒนธรรมศรัทธา”  
 

ขจรศักดิ์ เขียวน้อย 



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 36 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ท่ี ชื่อผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ชื่อผู้เขียน 
13.  รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบา้นบางกรัก 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  

ปานจันทร์ ชูเอียด 

14.  การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาผู้เรียน
ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของ
โรงเรียนบ้านบางกรัก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  

ปานจันทร์ ชูเอียด 

15.  ปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการด าเนินการบริหารงานธุรการของ
โรงเรียนบ้านวังเต่า จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อัจจิมา รักษาสัตย์ 

16.  การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ของครูห้องเรียนพิเศษ  โรงเรียนนารีนกุูล  อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  

วันเพ็ญ  วงษ์จันทร์ 
ทัศนีย์  ทองไชย 

17.  รูปแบบการบริหารท่ีมีประสิทธิผลในการพัฒนาจิตสาธารณะของ
นักเรียนโรงเรียนไผ่วงวิทยา  

กานต์ฤทัย  ชลวิทย์  
เนตรจันทร์ 

18.  นวัตกรรมการบริการการศึกษา GIVE & CARE ดูแลนักเรียนโรงเรียน 
วัดปัจจันตาราม ในสถานการณ์ COVID-19   

สงคราม   ทีน้ าค า 

19.  การบริหารจัดการขยะด้วยนโยบาย 4 มี 5 ต้อง ส าหรับโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  

สยาม  สุ่มงาม 

20.  การส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในด้วยกระบวนการ PDC-2A 
โรงเรียนบ้านหนองยาว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1  

รษิกา วัฒนมาลี 

21.  การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการคิด 
และนวัตกรรม และการท างานเป็นทีม  

ฉัตรมน  อินทศร 

22.  การสร้างและการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบ POCRPK เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บูรณาการ
ความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา  

อุบลวรรณ หอมสิน 

23.  การบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ให้ยั่งยืน  

บุญธรรม  กล้าหาญ 
อ๊อดสวอน  ริ้วทอง) 

24.  การพัฒนารูปแบบเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดออกแบบนวัตกรรมของผู้เรียน  

กวิสรา  ช่ืนอุรา 

25.  แนวทางการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูในสถานศึกษา  
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม  

ณัฐชนันท์  จันทคุปต์ 

26.  การศึกษาโค้งการเรียนรู้ท่ีแสดงออกต่อการได้มาซึ่งทักษะกลไกของ
นักเรียน ในกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษารูปแบบออนไลน์  

สิทธิพงษ์ ปานนาค 

กลุ่มที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จ านวน 16 เร่ือง 
27.  การพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 

Unplugged ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
อรุณรัชช์  ศาสตร์สกุล 
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กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ท่ี ชื่อผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ชื่อผู้เขียน 
28.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการทดลอง 

เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
สุมณฑา  เกิดทรัพย์ 

29.  การพัฒนาแบบวัดและเกณฑ์ปกติคุณธรรมอัตลักษณ์ 
ของนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ  

เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรี
สกุล และคณะ 

30.  การพัฒนากระบวนการนิเทศแบบ CPDDER (ซีพีดีเดอร์) เพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ส าหรับครูภาษาไทยในเขต
ตรวจราชการภาคใต้  

จันทรา  ด่านคงรักษ์ 

31.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรขาคณิตตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ 
ท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริงร่วมกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เพื่อพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา  

นิดาวรรณ ทองไทย 

32.  การส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์ผลงานผ่านการสอนเชิงผลิตภาพ
ร่วมกับ STEAM EDUCATION เรื่อง สัตว์ในโลกอนาคตของฉัน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

กิตติวัฒน์   
            ดิษฐประเสริฐ 

33.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีของรูป
ส่ีเหล่ียม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรู้ 
แบบ TPACK และ PBL 

ชฎาพร รัตนะกุล 

34.  หลักพลธรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงรกุโดยใช้โทรศัพท์มือถือ วรินทร  จินดาวงศ์ 

35.  ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ TRICK เพื่อพัฒนา
ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางภาษา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านวังเต่า  

สิริพักตร์ กฐินหอม 

36.  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านวงัเต่า 

อารมณ์ แก้วเซ่ง 

37.  การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ท่ีมีต่อการ
พัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านวงัเต่า  

ปิยนุช รัตนพงษ์  
สุชาดา จิตกล้า 

38.  รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาว                                                        
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  

รษิกา วัฒนมาลี 

39.  รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิวุฒิ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
กรณีศึกษา : วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยร่วมกับวิทยาลัยฝูเจ้ียนโพลี
เทคนิค เมืองฝูโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ปาณิสรา  จ่างจิตร์ 

40.  การพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อการเรียนรู้                      
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับนักศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น                              

ชยาวิชญ์ ธาตุชัย   
ศศิธร  อกอุ่น 

41.  การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อช่วยในการแนะแนวการศึกษาต่อ 
ระดับอุดมศึกษา 

ณัฐริน  เจริญเกียรติบวร 
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กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ท่ี ชื่อผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ชื่อผู้เขียน 
42.  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าพื้นฐาน วิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนบ้านวงัเต่า  
โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

อาทิตติยา  จันทร์เทศ 

กลุ่มที่ 3 การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จ านวน 5 เร่ือง 
43.  การพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว ด้วยรั้ว

กระโดดส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนบ้านวงัเต่า 
สาธิต  ด้วงนุ้ย 

44.  การพัฒนาส่ือการสอน เรื่อง ทักษะการใช้แผนท่ีทางภูมิศาสตร์ส าหรับ
นักเรียน   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านวังเต่า   

พรนิวฒัน์ สังขโชติ 

45.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ เศษส่วน โดยการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านวังเต่า 

จุรารัตน์  ค าแหง 

46.  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน (การเล่น 
ลูกสองมือบนการเซต) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6 
โรงเรียนบ้านวงัเต่า 

ยศนนท์  อักษรน า 

47.  การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมสแคชบนเว็บไซต์ เรื่อง การสร้างเกมบวก
เลขหรรษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านวังเต่า  

กรรณิกา เทพด ารงค์ 

 
 2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ  
 คณะท างานฯ สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) เพื่อประเมินผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการฯ (บทความวิจัย) ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
จัดส่งบันทึกข้อความน าส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการพร้อมแบบประเมินคุณภาพบทความวิจัย 
ให้พิจารณาผ่านทางอีเมล์ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2-3 คน ประเมินผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการฯ ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
 คณะท างานฯ แจ้งผลการประเมินให้ผู้เขียนทราบ และส่งข้อเสนอแนะจาก Peer Reviewer โดย
ไม่ระบุช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กับผู้เขียนปรับแก้ไข (กรณีท่ีให้ผ่านโดยไม่แก้ไข / ผ่านแบบมีเงื่อนไข) ผ่านทางอีเมล์ 
ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์  ติดตาม ตรวจสอบผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ (บทความวิจัย) ฉบับแก้ไขว่า
เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ Peer Reviewer หรือไม่  
 กรณีไม่ถูกต้องและสมบูรณ์  ส่งผู้เขียนแก้ไขรอบท่ี 2, 3,...,P (กรณี Peer Reviewer ขอดู
บทความท่ีผู้เขียนแก้ไข คณะท างานฯ จัดส่งบทความท่ีผู้เขียนแก้ ไข พร้อมแนบข้อเสนอแนะให้ Peer 
Reviewer ตรวจสอบอีกครั้ง) กรณีไม่ผ่าน  ท าหนังสือตอบปฏิเสธ พร้อมแนบข้อเสนอแนะของ Peer 
Reviewer ให้ผู้เขียนเป็นข้อมูลส าหรับแก้ไขปรับปรุงต่อไป  
 

ผลการด าเนินงานกิจกรรม วันที่/เดือน/ป ี
- ค าส่ัง กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ 

คณะท างานจัดประชุมทางวิชาการ 
ท่ี สป 93/2565 ลงวันท่ี 17  
กุมภาพันธ์  2565 

- ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ วันท่ี 4 – 25 มีนาคม 2565 
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กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

• รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
จ านวน 34 คน ดังนี้ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี  จงเจริญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์ ต้ังคุณานันต์                                    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
5 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  วิภาวิวัฒน์ ข้าราชการผู้รับบ านาญ 
7 รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน  อินสะอาด มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
8 รองศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา  เช้ือทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
9 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  บุญลือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
10 รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น มหาวิทยาลัยศิลปากร 
11 รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชา  แดงจ ารูญ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์  สุวรรณราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  แก้วกิริยา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  สุภะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
16 อาจารย์ ดร.สิริกร  กรมโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม  แกมขุนทด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร  อั้งโสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าภาพรรณ ตันตินาครกูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์  พวงนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม  แสงนนท์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
24 อาจารย์ ดร.ชลิดา  ตระกูลสุนทร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
25 อาจารย์ ดร.ดวงกมล  แก้วแดง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ 
26 อาจารย์ ดร.พิบูลย์  ชุมพลไพศาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
27 อาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
28 อาจารย์ ดร.สิริกร  กรมโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
29 อาจารย์ ดร.พงศธร  ปาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
30 ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี ศูนย์ขับเคล่ือนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
31 ดร.ผกาภรณ์  พลายสังข์ ผู้อ านวยการ สพป. พิษณุโลก เขต 2 
32 ดร.จริยา  เอียบสกุล ข้าราชการผู้รับบ านาญ 
33 ดร.พรอัญชลี  พุกชาญค้า ข้าราชการผู้รับบ านาญ 
34 ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ข้าราชการผู้รับบ านาญ 
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กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 2.6 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานกองบรรณาธิการเพื่อสรุปผลการพิจารณาและคัดเลือกผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการ  
 รวบรวมคะแนน ผลการพิจารณาผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการฯ (บทความวิจัย) และประชุม
ปฏิบัติการคณะท างานกองบรรณาธิการเพื่อสรุปผลการพิจารณาและคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
 

   
 

   
 
 

ผลการด าเนินงานกิจกรรม วันที่/เดือน/ป ี
- ประชุมปฏิบัติการคณะท างานกองบรรณาธิการเพื่อสรุปผลการพิจารณา

และคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ  ผ่านระบบออนไลน์ 
โปรแกรม Zoom 

- มติท่ีประชุมฯ สรุปผลการพิจารณาและคัดเลือกผลงานและนวัตกรรม 
ทางวิชาการ จ านวน 47 เรื่อง มีผลงานและนวัตกรรม 
ทางวิชาการ จ านวน 42 เรื่องท่ีผ่านเกณฑ์ ดังนี้  
กลุ่มท่ี 1 การบริหารการศึกษา จ านวน 21 เรื่อง  
กลุ่มท่ี 2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน จ านวน 16 เรื่อง 
กลุ่มท่ี 3 การพัฒนาส่ือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จ านวน 5 เรื่อง  

วันท่ี 22 เมษายน 2565 
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กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

• สรุปผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จ านวน 42 เรื่อง ดังนี ้
ท่ี ชื่อผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ชื่อผู้เขียน 

กลุ่มที่ 1 การบริหารการศึกษา จ านวน 21 เร่ือง 
1.  การด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

นางลัดดาวัลย์      
           งามขจรกุลกิจ 

2.  การใช้ CIPPIEST model เพื่อประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการของผู้เรียนโรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา) 

นางศศิญดา   
         กิตติพัฒนพงษ ์

3.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ โรงเรียน 
มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 

นายเสถียร นามชารี    
นางสาวหนูกัณฑ์ ปาโส    
นางภัทรานิษฐ์ สินธุ์พรม 

4.  การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอ าเภอไชยา  

นางเบญจพร   
             สมุทรเศรษฐ 

5.  การพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขานาใน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

นางสาวกรวรรณ   
                  ยืนนาน 

6.  การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ส าหรับโรงเรียนเอกชน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

นายสุทัศน์  สังคะพันธ์ 

7.  การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วย 3P Model ของโรงเรียน
ท่าเฟืองวิทยาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

นางปุญชรัศมิ์  ชัยบุญ 

8.  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น “โนราวังเต่า : รากแห่งวัฒนธรรมศรัทธา นายขจรศักดิ์  เขียวน้อย 
9.  รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบา้นบางกรัก  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

นางปานจันทร์  ชูเอียด 

10.  การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนา 
ผู้เรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ของโรงเรียนบ้านบางกรัก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

นางปานจันทร์  ชูเอียด 

11.  การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ของครูห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนารีนุกูล อ าเภอเมืองอุบลราชธานี           
จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาววันเพ็ญ   
               วงษ์จันทร์  
นางสาวทัศนีย์  ทองไชย 

12.  รูปแบบการบริหารท่ีมีประสิทธิผลในการพัฒนาจิตสาธารณะของ
นักเรียน โรงเรียนไผ่วงวิทยา 

นางสาวกานต์ฤทัย   
    ชลวิทย ์ เนตรจันทร์             

13.  นวัตกรรมการบริการการศึกษา GIVE & CARE ดูแลนักเรียนโรงเรียน
วัดปัจจันตาราม ในสถานการณ์ COVID – 19 

นายสงคราม  ทีน  าค า 

14.  การบริหารจัดการขยะด้วยนโยบาย 4 มี 5 ต้อง ส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

นายสยาม  สุ่มงาม 



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 42 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ท่ี ชื่อผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ชื่อผู้เขียน 
15.  การส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในด้วยกระบวนการ PDC- 2A 

โรงเรียนบ้านหนองยาว สังกัดส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 

นางสาวรษิกา   
                 วัฒนมาลี 

16.  การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการคิด 
และนวัตกรรม และการท างานเป็นทีม 

นางฉัตรมน  อินทศร 
 

17.  การสร้างและการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบ POCRPK  
เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
บูรณาการความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา 

นางอุบลวรรณ  หอมสิน 

18.  การพัฒนารูปแบบเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดออกแบบนวัตกรรมของผู้เรียน 

นางกวิสรา   ช่ืนอุรา 
 

19.  แนวทางการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูในสถานศึกษา 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

นางสาวณัฐชนันท์   
จันทคุปต์ 

20.  รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาว   
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

นางสาวรษิกา   
วัฒนมาลี 

21.  รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิวุฒิ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
กรณีศึกษา : วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยร่วมกับวิทยาลัยฝูเจ้ียนโพลี
เทคนิค เมืองฝูโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

นางสาวปาณิสรา  
จ่างจิตร์ 

กลุ่มที ่2  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จ านวน 16 เร่ือง 
22.  การศึกษาโค้งการเรียนรู้ท่ีแสดงออกต่อการได้มาซึ่งทักษะกลไก 

ของนักเรียน ในกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษารูปแบบออนไลน์ 
นายสิทธิพงษ์ ปานนาค 

23.  การพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
Unplugged ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

นายอรุณรัชช์  
ศาสตร์สกุล 

24.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการทดลอง  
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางสุมณฑา  เกิดทรัพย์ 

25.  การพัฒนาแบบวัดและเกณฑ์ปกติคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน
โรงเรียนราชินีบูรณะ 

นายเมธาสิทธิ์    
ธัญรัตนศรีสกุล  

นางสาววรกมล  
 วงศธรบุญรัศมิ์ 

นางสาวราตรี  จาตุรัส 
นางสาววราภรณ์   

ธรรมทิพย์สกุล 
นางสาวมธุกันตา แซ่ลิ ม 
ว่าท่ี ร.ต. มนต์เมืองใต้  

 รอดอยู่ 
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กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ท่ี ชื่อผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ชื่อผู้เขียน 
26.  การพัฒนากระบวนการนิเทศแบบ CPDDER (ซีพีดีเดอร์) เพื่อส่งเสริม 

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ส าหรับครูภาษาไทยในเขต
ตรวจราชการภาคใต้ 

นางจันทรา ด่านคงรักษ์ 

27.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรขาคณิตตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ 
ท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริงร่วมกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เพื่อพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

นางสาวนิดาวรรณ   
ทองไทย 

 
28.  การประเมินทักษะการสร้างสรรค์ผลงานผ่านการสอนเชิงผลิตภาพ

ร่วมกับSTEAM EDUCATION เรื่อง สัตว์ในโลกอนาคตของฉัน ระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นายกิตติวัฒน์    
ดิษฐประเสริฐ 

29.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีของรูป
ส่ีเหล่ียม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 
TPACK และ PBL 

นางสาวชฎาพร   
รัตนะกุล 

 
30.  หลักพลธรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงรกุโดยใช้โทรศัพท์มือถือ นางสาววรินทร  

จินดาวงศ์ 
31.  ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ TRICK เพื่อพัฒนา

ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางภาษา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านวังเต่า 

นางสาวสิริพักตร์     
 กฐินหอม 

32.  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านวงัเต่า 

นางอารมณ์  แก้วเซ่ง 

33.  การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ท่ีมีต่อการ
พัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านวงัเต่า     

นางสาวปิยนุช  
 รัตนพงษ์   

นางสาวสุชาดา  จิตกล้า 
34.  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าพื้นฐาน วิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านวังเต่า  
โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

นางอาทิตติยา   
จันทร์เทศ 

35.  การพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความความคล่องแคล่วว่องไว  
ด้วยรั้วกระโดดส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียน 
บ้านวังเต่า 

นายสาธิต  ด้วงนุ้ย 

36.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การบวก การลบ เศษส่วน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค LT ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านวังเต่า 

นางสาวจุรารัตน์   
                 ค าแหง 

37.  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน (การเล่นลูกสอง
มือบนการเซต) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6 โรงเรียน 
บ้านวังเต่า 

ว่าท่ี ร.ต. ยศนนท์  
                อักษรน า 
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ท่ี ชื่อผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ชื่อผู้เขียน 
กลุ่มที่ 3 การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา จ านวน 5 เร่ือง 
38.  การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิด 

เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 

นายพีรกฤต   
เครือลุนทีระยุทธ 

39.  การพัฒนาส่ือการสอน เรื่อง ทักษะการใช้แผนท่ีทางภูมิศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านวังเต่า   

นายพรนิวฒัน์  สังขโชติ 

40.  การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมสแคชบนเว็บไซต์ เรื่อง การสร้างเกมบวก
เลขหรรษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านวังเต่า 

นางสาวกรรณิกา   
เทพด ารงค์ 

41.  การพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อการเรียนรู้
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับนักศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น                

นายชยาวิชญ์  ธาตุชัย  
นางสาวศศิธร  อกอุ่น 

42.  การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อช่วยในการแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 

นางสาวณัฐริน   
เจริญเกียรติบวร 

   

 2.7 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ  
               ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ให้น าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการบนเว็บไซต์ของกาประชุม 
ทางวิชาการฯ คณะท างานส่งหนังสือตอบรับ และหนังสือปฏิเสธผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการฯ  
ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565  

 

 
 

 2.8 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อจัดท าเอกสารการประชุมทางวิชาการฯ (Proceedings) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดท าเอกสารการประชุมทางวิชาการฯ (Proceedings) ประชุม
คณะกรรมการและคณะท างานประชุมทางวิชาการฯ เพื่อจัดท าเอกสารการประชุมทางวิชาการฯ ส่งผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และ
ปรับแก้ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จัดท าต้นฉบับเอกสารประชุมทางวิชาการฯ ในรูปแบบของ
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ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.doc, .docx, .pdf) และส่งให้ผู้รับจ้างจัดท าเอกสารประชุมทางวิชาการฯ ตามจ านวน 
ท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ ตรวจรับเอกสารประชุมทางวิชาการฯ (Proceedings) ฉบับสมบูรณ์ 
 

ผลการด าเนินงานกิจกรรม วันที่/เดือน/ป ี
- กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานกองบรรณาธิการเพื่อจัดท า

เอกสารการประชุมทางวิชาการฯ (Proceedings) 
- กิจกรรมย่อยท่ี 2 ผู้ทรงคุณวุฒิภาษาอังกฤษ ตรวจสอบบทคัดย่อ

ภาษาอังกฤษ (Abstract) จ านวน 42 เรื่อง  

วันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 
 
วันท่ี 9-20 พฤษภาคม  
 2565 

- กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดท าเล่มเอกสารการประชุมทางวิชาการฯ 
(Proceedings) และจัดจ้างท าเล่มจ านวน 100 เล่ม  

วันท่ี 23-31 พฤษภาคม  
2565 

 

                
 
 
3. กิจกรรมการประชุมทางวิชาการ 

     ด้ วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และ
กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด การประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ าเป็นต้องปรับรูปแบบเป็นการประชุมทางวิชาการ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม Zoom ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อวางแผน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานการประชุมทาง
วิชาการฯ  
 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อวางแผน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานการประชุม  
ทางวิชาการฯ ก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงานการประชุมทางวิชาการฯ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

S 
S 
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ออนไลน์ ได้แก่ การลงทะเบียนเพื่อร่วมงาน ผู้มีสิทธิ์น าเสนอผลงานลงทะเบียนน าเสนอผลงานและนวัตกรรม
ทางวิชาการฯ (บทความวิจัย) และผู้สนใจลงทะเบียนเข้าประชุม ผ่านเว็บไซต์การประชุมทางวิชาการฯ  
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด จัดท าประกาศรายช่ือและหนังสือเชิญผู้น าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
ประกาศรายช่ือและหนังสือเชิญผู้เข้าประชุมทางวิชาการฯ ส่งให้กับผู้น าเสนอและผู้เข้าประชุมทางวิชาการ  
ทุกคน ประชาสัมพันธ์รายช่ือบนเว็บไซต์ของการประชุมทางวิชาการ จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ก าหนดการ หนังสือเชิญวิทยากร/วิทยากรประจ ากลุ่ม ค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวพิธีเปิด ผลงานและนวัตกรรม
ทางวิชาการฯ (บทความวิจัย) แบบประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ  แบบประเมินการน าเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการฯ ดีเด่น เกียรติบัตร (วิทยากร ผู้น าเสนอ ผู้น าเสนอดีเด่น และผู้เข้าประชุม) ให้พร้อม 
ก าหนดผู้ท่ีท าหน้าท่ีพิธีกร จัดเตรียมบทพูดพิธีกร ส าหรับการจัดการประชุมวิชาการ (ภาคเช้า)  จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการของแต่ละห้องให้พร้อมและเพียงพอ ได้แก่ รายช่ือวิทยากร รายช่ือผู้น าเสนอ 
ก าหนดการน าเสนอ ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ แบบประเมินผู้น าเสนอดีเด่น เป็นต้น  
 

 จัดเตรียมอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ์ โปรแกรม Zoom พร้อมอุปกรณ์ ศึกษาวิธีและขั้นตอน
การใช้งานโปรแกรม Zoom ติดต้ังโปรแกรม Zoom บนอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ PC, Notebook, 
Mobile Phone และลงทะเบียนใช้งาน ก าหนดคณะท างานท่ีท าหน้าท่ีเป็น Host และ Co-Host จัดท า
เอกสารขั้นตอนส าหรับผู้น าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ และผู้เข้าประชุมทางวิชาการ มี
รายละเอียด ดังนี้ ติดต้ังโปรแกรม Zoom  ก าหนดการน าเสนอ หมายเลขประจ าห้อง รหัสผ่าน หรือ Link 
ส าหรับเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ตามห้องท่ีก าหนด(ควร Login 
เข้าห้องประชุมออนไลน์ท่ีต้องน าเสนอก่อนเวลาน าเสนออย่างน้อย 15 นาที) เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม  
ทางวิชาการฯ รับฟังการบรรยายพิเศษ และรับฟังการเสวนาทางวิชาการ การแต่งกายสุภาพและ เปิดกล้อง
ตลอดการน าเสนอผลงาน โดยแสดงพื้นหลัง (Virtual Background) ตามท่ีสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ก าหนด ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์ หลังเสร็จส้ินการน าเสนอ
ผลงานในห้องท่ีน าเสนอครบทุกเรื่องแล้ว 
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ผลการด าเนินงานกิจกรรม วันที่/เดือน/ป ี
- ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อวางแผน ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงาน

จัดประชุมทางวิชาการฯ ครั้งท่ี 1 
- ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อวางแผน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน

จัดประชุมทางวิชาการฯ ครั้งท่ี 2 
     มติท่ีประชุมฯ แผนและขั้นตอนการด าเนินงานจัดประชุมทางวิชาการฯ  
     ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โปรแกรม Zoom ในวันท่ี 20 – 21  
     มิถุนายน 2565   

วันท่ี 13 มิถุนายน 2565 
 

วันท่ี 16 มิถุนายน 2565  

 
 3.2 ด าเนินการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ. วิชาการ คร้ังที่ 3) ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
โดยใช้โปรแกรม Zoom 
 กิจกรรมการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3) ด าเนินการดังนี้ 

ผลการด าเนินงานกิจกรรม วันที่/เดือน/ป ี
- ประชุมเตรียมความพร้อมผู้น าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการฯ 
- การประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 

ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจ านวน
ท้ังส้ิน 228 คน  

- มีผู้น าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการฯ จ านวน 39 เรื่อง (41 คน) 
- มีผู้เข้าประชุมทางวิชาการรวมทั้งส้ิน จ านวน 166 คน 
- คณะวิทยากรและท างาน จ านวน 21 คน 

วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
วันท่ี 21 มิถุนายน 2565  

 



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 48 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 
 

กิจกรรมภาคเช้า:  
• เวลา 08.20 – 08.30 น. นายสุทิน แก้วพนา  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน  

และกล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โดย ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ        
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• เวลา 08.30 – 12.00 น. การเสวนาพิเศษหัวข้อ “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเด็กไทย 
ในโลกยุคถัดไป” โดย 
1. นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง 

       กองการศึกษา  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
   2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ  
               หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
      3. ดร.จักรกรินทร์ ศรีมูล  
              อดีตรองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

4. ดร.รังสรรค์ วิบูลอุปถัมภ์  นักวิชาการศึกษา   
   องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 
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 กิจกรรมภาคบ่าย: เวลา 13.00 – 16.30 น. การน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ แบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 6 ห้องย่อย ดังนี้ 
 
ห้องย่อยที่ 1 
 

 
 

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์  
วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ 
วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 3 นางสาวนพมาศ ณะมาชิต (วิทยากรผู้ช่วย) 
วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 4 นายอุเทน นวสุธารัตน์ (วิทยากรผู้ช่วย) 
วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 5 นางสาวกานดา  ค าประเสริฐ (วิทยากรผู้ช่วย) 

 

เวลา บทความเลขที่ ชื่อบทความ ชื่อผูเ้ขียน 
13.00-13.30 น. 1 การด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนา 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ลัดดาวัลย์  
งามขจรกุลกิจ 

13.30-14.00 น. 2 การใช้ CIPPIEST model เพื่อประเมิน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนโรงเรียนวัดขนนุ (พรหมราษฎร์วิทยา) 

ศศิญดา กิตติพัฒนพงษ ์

14.00-14.30 น. 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ  
(รัตนวิมลอนุสรณ์) 
 

เสถียร นามชารี   
หนูกัณฑ์ ปาโส   
ภัทรานิษฐ์ สินธุ์พรม 
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เวลา บทความเลขที่ ชื่อบทความ ชื่อผูเ้ขียน 
14.30-15.00 น. 4 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่ายในการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอไชยา 

เบญจพร สมุทรเศรษฐ 

15.00-15.30 น. 5 การพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนบ้านเขานาใน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

กรวรรณ  ยืนนาน 

15.30-16.00 น. 6 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพส าหรับโรงเรียน
เอกชน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

สุทัศน์  สังคะพันธ์ 

16.00-16.30 น. 7 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา 
ด้วย 3P Model ของโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ปุญชรัศมิ์  ชัยบุญ 

 

 
 
ห้องย่อยที่ 2 
 

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ 

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 2 อาจารย์ ดร.พิบูลย์  ชุมพลไพศาล 

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 3 นางสาวรัตติกร ผรณสุวรรณ (วิทยากรผู้ช่วย) 

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 4 นายกิตติพิเชษฐ์  มณีโชติ (วิทยากรผู้ช่วย) 



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 54 
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เวลา บทความเลขที่ ชื่อบทความ ชื่อผูเ้ขียน 
13.00-13.20 น. 8 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น “โนราวังเต่า:  

รากแห่งวัฒนธรรมศรัทธา” 
ขจรศักดิ์ เขียวน้อย 
 

15.40-16.00 น. 9 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ 
ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาผู้เรียน 
ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของ
โรงเรียนบ้านบางกรัก ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ปานจันทร์ ชูเอียด 

16.00-16.20 น. 10 การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ของครูห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล 
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 

วันเพ็ญ วงษ์จันทร์   
ทัศนีย์  ทองไชย 

13.20-13.40 น. 11 รูปแบบการบริหารท่ีมีประสิทธิผล 
ในการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน
โรงเรียนไผ่วงวิทยา 

กานต์ฤทัย ชลวิทย์  
เนตรจันทร์ 

13.40-14.00 น. 12 นวัตกรรมการบริหารการศึกษา  
GIVE & CARE ดูแลนักเรียนโรงเรียน
วัดปัจจันตาราม ในสถานการณ์  
COVID-19 

สงคราม   ทีน้ าค า 
 

14.00-14.20 น. 13 การบริหารจัดการขยะด้วยนโยบาย  
4 มี 5 ต้อง ส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี 

สยาม  สุ่มงาม 

14.20-15.00 น. 14 การส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ 
ภายในด้วยกระบวนการ PDC-2A 
โรงเรียนบ้านหนองยาว สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1 

รษิกา วัฒนมาลี 
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ห้องย่อยที่ 3 
 

 
 

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทด    

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ สุภะ 

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 3 นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์ (วิทยากรผู้ช่วย)  

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 4   นางสาวสุภาภรณ์  ประพันธ์ (วิทยากรผู้ช่วย) 
 

 

เวลา บทความเลขที่ ชื่อบทความ ชื่อผูเ้ขียน 
13.00-13.30 น. 15 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน 

สู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียน 
การสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนด้านการคิดและนวัตกรรม 
และการท างานเป็นทีม 

ฉัตรมน  อินทศร 

13.30-14.00 น. 16 การสร้างและการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในแบบ POCRPK เพื่อพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 บูรณาการความรู้เนื้อหา
ผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี ระดับ
ประถมศึกษา 

อุบลวรรณ หอมสิน 

14.00-14.30 น. 17 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายครูนักวิจัย 
ในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดออกแบบ
นวัตกรรมของผู้เรียน 

กวิสรา  ช่ืนอุรา 
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เวลา บทความเลขที่ ชื่อบทความ ชื่อผูเ้ขียน 
14.30-15.00 น. 18 แนวทางการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษท่ี 

21 ส าหรับครู ในสถานศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดนครปฐม 

ณัฐชนันท์  จันทคุปต์ 

15.00-15.30 น. 19 รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โรงเรียนบ้านหนองยาว สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 

รษิกา วัฒนมาลี 
 

15.30-16.00 น. 20 รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
วุฒิสาขาการจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา: 
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยร่วมกับ
วิทยาลัยฝูเจ้ียนโพลีเทคนิคอินฟอร์เมช่ัน
เทคโนโลย ีเมืองฝูโจว ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ปาณิสรา  จ่างจิตร์ 

16.00-16.30 น. 21 การศึกษาโค้งการเรียนรู้ท่ีแสดงออกต่อ
การได้มาซึ่งทักษะกลไกของนักเรียนใน
กิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษารูปแบบ
ออนไลน ์

สิทธิพงษ์ ปานนาค 

 

ห้องย่อยที่ 4 
 

 
 

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ 
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กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 2 รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น 

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 3   นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล (วิทยากรผู้ช่วย) 

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 4   นางสาวจตุณี ประภาสะวัต (วิทยากรผู้ช่วย) 

เวลา บทความเลขที่ ชื่อบทความ ชื่อผูเ้ขียน 
13.00-13.30 น. 22 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ โดย

ใช้การจัดการเรียนรู้บบ Unplugged 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

อรุณรัชช์  ศาสตร์สกุล 

13.30-14.00 น. 23 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับชุดการทดลอง เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดแก้ปัญหา 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

สุมณฑา  เกิดทรัพย์ 

14.00-14.30 น. 24 การพัฒนาแบบวัดและเกณฑ์ปกติ
คุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียน
ราชินีบูรณะ 

เมธาสิทธิ์  
      ธัญรัตนศรีสกุล  
และคณะ 

14.30-15.00 น. 25 การพัฒนากระบวนการนิเทศแบบ 
CPDDER (ซีพีดีเดอร์) เพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน 
ส าหรับครูภาษาไทยในเขตตรวจราชการ
ภาคใต้  

จันทรา ด่านคงรักษ์ 

15.00-15.30 น. 26 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรขาคณิตตาม
แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้อง
กับชีวิตจริงร่วมกับความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญัหา
ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา 

นิดาวรรณ  ทองไทย 

15.30-16.00 น. 27 การประเมินทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน
ผ่านการสอนเชิงผลิตภาพร่วมกับSTEAM 
EDUCATION เรื่อง สัตว์ในโลกอนาคต
ของฉัน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

กิตติวัฒน์ ดิษฐประเสริฐ 

16.00-16.30 น. 28 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดย
การจัดการเรียนรู้แบบ TPACK และ PBL 

ชฎาพร  รัตนะกุล 
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วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด 

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 2 ดร.ดวงกมล แก้วแดง   

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 3   นายเจริญ ภูวิจิตร์ (วิทยากรผู้ช่วย) 

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 4   นางสาวภัชราภรณ์  ตาสา (วิทยากรผู้ช่วย) 

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 4   นางสาวชูจุฑา  ทองนอก (วิทยากรผู้ช่วย) 
 

  

เวลา บทความเลขที่ ชื่อบทความ ชื่อผูเ้ขียน 
13.00-13.30 น. 29 หลักพลธรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โทรศัพท์มือถือ  
วรินทร  จินดาวงศ์ 

13.30-14.00 น. 30 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบ TRICK เพื่อพัฒนาทักษะการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางภาษา ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
บ้านวังเต่า  

สิริพักตร์  กฐินหอม 

14.00-14.30 น. 31 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทาง

อารมณ์  แก้วเซ่ง 
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เวลา บทความเลขที่ ชื่อบทความ ชื่อผูเ้ขียน 
คณิตศาสตร์ของกเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 โรงเรียนบ้านวังเต่า  

14.30-15.00 น. 32 การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ท่ีมีต่อการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านวังเต่า     

ปิยนุช รัตนพงษ์   
สุชาดา จิตกล้า 

15.00-15.30 น. 33 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
สะกดค าพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียน
บ้านวังเต่า  โดยใช้ 
แบบฝึกทักษะ 

อาทิตติยา จันทร์เทศ 

15.30-16.00 น. 34 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความ
ความคล่องแคล่วว่องไว ด้วยรั้วกระโดด
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
โรงเรียนบ้านวงัเต่า 

สาธิต  ด้วงนุ้ย 

16.00-16.30 น. 35 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการแกปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
การบวก การลบ เศษส่วน โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับเกม
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านวังเต่า 

จุรารัตน์  ค าแหง 

 

ห้องย่อยที่ 6 
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วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  แก้วกิริยา 

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 2 อาจารย์ ดร.สิริกร  กรมโพธิ์ 

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 3   นางสาวสุรีรัตน์ ขอพึ่งกลาง (วิทยากรผู้ช่วย) 

วิทยากรประจ ากลุ่มท่านท่ี 4   นางสาวจงรักษ์  ดวงใจ (วิทยากรผู้ช่วย) 

เวลา บทความเลขที่ ชื่อบทความ ชื่อผูเ้ขียน 
13.00-13.30 น. 36 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่น

วอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน (การเล่นลูกสอง
มือบนการเซต) ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 โรงเรียนบ้านวังเต่า 

ยศนนท์ อักษรน า 

13.30-14.00 น. 37 การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ระดับประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 3  

พีรกฤต  
        เครือลุนทีระยุทธ 

14.00-14.30 น. 38 การพัฒนาส่ือการสอน เรื่อง ทักษะการใช้
แผนท่ีทางภูมิศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านวังเต่า  

พรนิวฒัน์  สังขโชติ 

14.30-15.00 น. 39 การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมสแคชบน
เว็บไซต์ เรื่อง การสร้างเกมบวกเลข
หรรษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนบ้านวงัเต่า  

กรรณิกา  เทพด ารงค์ 

15.00-15.30 น. 40 การพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านระบบ 
ปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อการเรียนรู้
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ส าหรับนักศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                

ชยาวิชญ์ ธาตุชัย   
ศศิธร  อกอุ่น 

15.30-16.00 น. 41 การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อช่วยในการ
แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  

ณัฐริน เจริญเกียรติบวร 

 

• มีผู้ที่ได้รับรางวัลผู้น าเสนอดีเด่น รวม 7 คน ได้แก่ 
ห้องท่ี  1  นายสุทัศน์  สังคะพันธ์  เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ 
             ทางวิชาชีพส าหรับโรงเรียนเอกชน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
ห้องท่ี  2 นางปานจันทร์ ชูเอียด  เรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ 
  พัฒนาผู้เรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียน 
  บ้านบางกรัก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา และ 
  นางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์  เนตรจันทร์  เรื่อง รูปแบบการบริหารท่ีมีประสิทธิผลในการ 
             พัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรยีนไผ่วงวิทยา 



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 61 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ห้องท่ี  3 นางกวิสรา ช่ืนอุรา  เรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรม 
  การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดออกแบบนวัตกรรมของผู้เรียน  
ห้องท่ี  4 นายเมธาสิทธิ์  ธัญรัตนศรีสกุล และคณะ เรื่อง การพัฒนาแบบวัดและเกณฑ์ปกติ 
  คุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ   
ห้องท่ี  5 นางอารมณ์  แก้วเซ่ง  เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้

กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของกเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านวังเต่า  

ห้องท่ี  6 นายพีรกฤต  เครือลุนทีระยุทธ  เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ 
ท่ีเน้นกระบวนการคิดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 

 
4. กิจกรรมการสรุปผลการด าเนินการ 

 

     การน าผลการด าเนินงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปใช้ โดยผลการด าเนินงานโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3)  
มีผู้ส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการท่ีส่งมา จ านวน 47 เรื่อง สรุปผลการพิจารณาและคัดเลือกมีผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการท่ีผ่านเกณฑ์ จ านวน 42 เรื่อง มีผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceedings) จ านวน 41 เรื่อง มี ผู้เข้าประชุมทางวิชาการในวัน ท่ี  
21 มิถุนายน 2565 จ านวนรวมท้ังส้ิน 228 คน แบ่งเป็น ผู้น าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ จ านวน 
39 เรื่อง (จ านวน 41 คน)  ผู้เข้าประชุม จ านวน 166 คน วิทยากรและคณะท างาน จ านวน 21 คน มีผู้ท่ีได้รับ
รางวัลการน าเสนอระดับดีเด่น จ านวน 7 คน  โดยได้ส่งแบบสอบถามความ  พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมี
ต่อการให้บริการให้กับประชากรท้ังหมด 228 คน ได้รับการตอบกลับจ านวน 207 ฉบับ เป็นผู้เข้าประชุม 
จ านวน 166 คน ผู้น าเสนอ จ านวน 41 คน สรุปผลความ  พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อการให้บริการ
ด้านต่าง ๆ ร้อยละ 90.78    
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        4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(สคบศ. วิชาการ คร้ังที่ 3) 
  การด าเนินงานโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3) ได้
ด าเนินการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3) 
  ⦿ ผลการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ. วิชาการ 
คร้ังที่ 3) 

 

ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
รายการแปลผล  (N=207) 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

1. เพศ   
      - ชาย       69 33.33 
      - หญิง 138 66.67 
2. สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม   
      - ผู้เข้าร่วมประชุม 166 80.19 
      - ผู้น าเสนอผลงานและนวัตกรรม 41 19.81 
3. อายุ     
    - ต่ ากว่า 31 ปี 26 12.56 
    - 31 – 40 ปี 68 32.85 
    - 41 – 50 ปี 86 41.55 
    - 51 ปี ขึ้นไป 27 13.04 
4. ระดับการศึกษา      
    - ต ากว่าปริญญาตรี 3 1.45 
    - ปริญญาตรี 39 18.84 
    - ปริญญาโท 141 68.11 
    - ปริญญาเอก 24 11.60 
5. ต าแหน่ง   
    - ผู้บริหาร 62 29.95 
    - ท่ัวไป 35 16.90 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
รายการแปลผล  (N=207) 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

    - วิชาการ 74 35.75 
    - ครู 30 14.49 
    - ศึกษานิเทศก์ 6 2.91 
6. ระดับต าแหน่ง   
    - เช่ียวชาญ 2 0.97 
    - ช านาญการพิเศษ 104 50.24 
    - ช านาญการ 44 21.26 
    - ช านาญงาน 4 1.93 
    - ปฏิบัติงาน 37 17.87 
    - ครู 4 1.93 
    - อื่น ๆ  7 3.38 
7. สังกัด     
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 159 76.82 
- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 13 6.28 
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 3 1.45 
- ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) 26 12.56 
- ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 2 0.96 
- หน่วยงานอื่น ๆ 4 1.93 

  
จากตารางข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ารวจ สถานะของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม 

ข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้ 
จ าแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 138 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.67)  เพศชาย จ านวน 

69 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.67)    
จ าแนกตามสถานะ ส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าประชุม จ านวน 166 คน (คิดเป็นร้อยละ 80.19) เป็นผู้น า

เสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ จ านวน 41 คน (คิดเป็นร้อยละ 19.81)   
จ าแนกตามอายุ มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 86 คน (คิดเป็นร้อยละ 41.55)  ระหว่าง 31-40 

ปี จ านวน 68 คน (คิดเป็นร้อยละ 32.85) อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 27 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.04)  อายุต่ ากว่า 
31 ปี จ านวน 26 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.56)   

จ าแนกตามระดับการศึกษา ปริญญาโท จ านวน 141 คน (คิดเป็นร้อยละ 68.11) ปริญญาตรี 
จ านวน 39 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.84)  ปริญญาเอก จ านวน 24 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.60) ต่ ากว่าปริญญาตรี  
จ านวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.45)   

จ าแนกตามต าแหน่ง  ต าแหน่งวิชาการ จ านวน 74 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.75)  ผู้บริหาร จ านวน 
62 คน  (คิดเป็นร้อยละ 29.95)  ต าแหน่งท่ัวไป จ านวน 35 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.90) ต าแหน่งครู จ านวน 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.49)  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จ านวน 6 คน  (คิดเป็นร้อยละ 2.91)   



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 64 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

จ าแนกตามระดับต าแหน่งช านาญการพิเศษ จ านวน 104 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.24) ระดับ
ต าแหน่งช านาญการ จ านวน 44 คน  (คิดเป็นร้อยละ 21.26) ระดับต าแหน่งปฏิบัติงาน จ านวน 37 คน (คิด
เป็นร้อยละ 17.87 ระดับต าแหน่งอื่น ๆ จ านวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.38) ระดับต าแหน่งช านาญงาน 
จ านวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.93)  ระดับต าแหน่งเช่ียวชาญ จ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.97)  

จ าแนกตามสังกัด  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 159 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 76.82)  สังกัดส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) จ านวน 26 
คน (คิดเป็นร้อยละ 12.56) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.28  สังกัดหน่วยงานอื่น ๆ จ านวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.93) สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.96) 

 

            ⦿ สรุปข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ 
             การส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ ด้านกระบวนการ/

ขั้นตอนการให้บริการ ด้านผู้บริหารโครงการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้าน
กิจกรรมของโครงการประชุมทางวิชาการฯ  ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อการ
ให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 92.72   

             สรุปข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ 5 ด้าน 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

การแปลผล 
  S.D. 

1 ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการ 4.65 0.55 มากท่ีสุด 
2 ด้านผู้บริหารโครงการ 4.71 0.56 มากท่ีสุด 
3 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 4.45 0.76 มาก 
4 ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.65 0.60 มากท่ีสุด 
5 ด้านกิจกรรมของโครงการประชุมทางวิชาการฯ 4.63 0.57 มากท่ีสุด 

รวม 4.61 0.60 มากที่สุด 
 

จากตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ 5 ด้าน 
พบว่า ผู้เข้าประชุมทางวิชาการฯ มีความพึงพอใจต่อโครงการประชุมทางวิชาการ โดยภาพรวมผู้ตอบแบบ
ประเมินเห็นว่ากิจกรรมของโครงการประชุมทางวิชาการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.61, S.D. = 0.60) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส าหรับด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดับ
แรก ได้แก่ด้านผู้บริหารโครงการ (  = 4.71, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ  ( = 4.65, S.D. = 0.55) คุณภาพการให้บริการ ( = 4.65, S.D. = 0.60) และด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก ( = 4.45, S.D. = 0.76)  ตามล าดับ    
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ตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 
การให้บริการ   
 

ท่ี รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ การแปลผล 
  S.D. 

1 ความชัดเจนในการช้ีแจงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 4.60 0.57 มากท่ีสุด 
2 ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน 4.62 0.54 มากท่ีสุด 
3 ความถูกต้อง รวดเร็วและขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน 4.65 0.55 มากท่ีสุด 
4 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการกับลักษณะงาน 4.66 0.56 มากท่ีสุด 
5 ความเสมอภาคในการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 4.70 0.53 มากท่ีสุด 

รวม 4.65 0.55 มากที่สุด 
 

     จากตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการพบว่า ผู้เข้าประชุมทางวิชาการฯ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินเห็นว่าการให้บริการด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.65, S.D.= 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดจากมากไปหาน้อย ได้แก่ความเสมอภาคในการ
ให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง ( = 4.70, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ให้บริการกับลักษณะงาน  ( = 4.66, S.D.= 0.56) ความถูกต้อง รวดเร็วและขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน 
( = 4.65, S.D. = 0.55) และความชัดเจนในการช้ีแจงประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร (  = 4.60, S.D.= 
0.57)  ตามล าดับ    
 

ตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจด้านผู้บริหารโครงการ 
 

ท่ี รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ การแปลผล 
  S.D. 

1 ความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นกัลยาณมิตร 1 4.76 0.53 มากท่ีสุด 
2 ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 4 4.71 0.56 มากท่ีสุด 
3 การดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ 2 4.72 0.56 มากท่ีสุด 
4 ความเสมอภาคในการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 3 4.71 0.55 มากท่ีสุด 
5 การอธิบาย ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถาม 6 4.68 0.57 มากท่ีสุด 
6 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามท่ีได้รับการร้องขอ 5 4.69 0.58 มากท่ีสุด 

รวม 4.71 0.56 มากที่สุด 
 

จากตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจด้านผู้บริหารโครงการพบว่า 
ผู้เข้าประชุมทางวิชาการฯ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านผู้บริหารโครงการ โดยภาพรวมผู้ตอบแบบ
ประเมินเห็นว่าการให้บริการด้านผู้บริหารโครงการอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.71, S.D. = 0.56) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นกัลยาณมิตร (  = 4.76, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ การดูแล 
เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ (  = 4.72, S.D. = 0.56 )  ความเสมอภาคในการให้บริการโดย 
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ไม่เลือกปฏิบัติ ( = 4.71, S.D. = 0.55)  ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ( = 4.71, S.D. = 0.56)  
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามท่ีได้รับการร้องขอ ( = 4.69, S.D. = 0.58)  และการอธิบาย ให้
ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถาม ( = 4.68, S.D. = 0.57)  ตามล าดับ    
 

ตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

ท่ี รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ การแปลผล 
  S.D. 

1 ระบบภาพมีความชัดเจน ไม่กระตุก น าเสนอได้อย่างต่อเนื่อง 4.22 0.97 มาก 

2 ระบบเสียงรับฟังได้ชัดเจน โต้ตอบได้ดี น าเสนอได้อย่างต่อเนื่อง 4.14 1.08 มาก 

3 มีช่องทางส ารองในการเข้าประชุม 4.45 0.76 มาก 

รวม 4.45 0.76 มาก 
 

จากตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก พบว่า ผู้เข้าประชุมทางวิชาการฯ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน   ส่ิงอ านวยความสะดวก 
โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินเห็นว่าการให้บริการด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก (  = 4.45, 
S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่มีช่องทางส ารองในการเข้าประชุม (  = 4.45, S.D. = 0.76) รองลงมาคือ ระบบภาพมีความชัดเจน  
ไม่กระตุก น าเสนอได้อย่างต่อเนื่อง (  = 4.22, S.D. = 0.97) ระบบเสียงรับฟังได้ชัดเจน โต้ตอบได้ดี น าเสนอ
ได้อย่างต่อเนื่อง ( = 4.14, S.D. = 1.08) ตามล าดับ   

ตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

ท่ี รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ การแปลผล 
  S.D. 

1 การให้บริการตรงกับความต้องการ 4.62 0.61 มากท่ีสุด 
2 การให้บริการมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสม 4.63 0.66 มากท่ีสุด 
3 การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนท่ีก าหนด 4.65 0.59 มากท่ีสุด 
4 การให้ค าแนะน าเป็นประโยชน์ต่อการขอรับบริการ 4.66 0.60 มากท่ีสุด 
5 มีช่องทางแสดงความคิดเห็นการให้บริการเพื่อการปรับปรุง

และพัฒนาการให้บริการท่ีหลากหลาย 
4.68 0.59 มากท่ีสุด 

รวม 4.65 0.60 มากที่สุด 
จากตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านคุณภาพ

การให้บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผู้เข้าประชุมทางวิชาการฯ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านคุณภาพ การให้บริการ โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินเห็นว่าการให้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่
ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.65, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่มีช่องทางแสดงความคิดเห็นในการให้บริการเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการท่ีหลากหลาย (   = 4.68, S.D. = 0.59) การให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการขอรับบริการ (  = 4.66, S.D. = 0.60) การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนท่ีก าหนด  
(  = 4.65, S.D. = 0.59) และการให้บริการตรงกับความต้องการ (  = 4.65, S.D. = 0.60)  ตามล าดับ 
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ตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านกิจกรรม  

ท่ี รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ การแปลผล 
  S.D. 

1 กิจกรรมการบรรยายพิเศษ การเสวนา 4.71 0.57 มากท่ีสุด 

2 กิจกรรมการน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 4.69 0.56 มากท่ีสุด 

3 กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

4.71 0.55 มากท่ีสุด 

4 ความเหมาะสมของส่ือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีวิทยากรใช้ 4.63 0.65 มากท่ีสุด 

5 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุมทางวิชาการ 4.66 0.60 มากท่ีสุด 

6 คุณภาพและความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม 4.73 0.55 มากท่ีสุด 

7 ความคุ้มค่าของเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุม 
ทางวิชาการ 

4.72 0.54 มากท่ีสุด 

รวม 4.63 0.57 มากที่สุด 
 

 จากตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านกิจกรรม 
พบว่าผู้เข้าประชุมทางวิชาการฯ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการประชุมทางวิชาการ โดยภาพรวม
ผู้ตอบแบบประเมินเห็นว่ากิจกรรมของโครงการประชุมทางวิชาการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.63, S.D. = 
0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส าหรับข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ คุณภาพและความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม (  = 4.73, S.D. = 0.55) ความคุ้มค่าของเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุมทางวิชาการ ( = 4.72, S.D. = 0.54) กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ ( = 4.71, S.D. = 0.55) และ ความเหมาะสมของส่ือ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ท่ีวิทยากรใช้ ( = 4.63, S.D. = 0.65) ตามล าดับ 

  

        ⦿สรุปข้อมูลความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ  
 

          ส่ิงท่ีผู้เข้าประชุมต้องการให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาปรับปรุงหรอื
เปล่ียนแปลงการให้บริการและได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

          1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ คือ  
         - ต้องการให้การน าเสนอมีความเสถียรมากกว่านี้ แต่ติดปัญหาสัญญาณไม่ดี มีปัญหา
สัญญาณเล็กน้อย ระบบการส่ือสารยังมีอุปสรรคในการรับชมรับฟัง 

      - เสียงขาดหายระหว่างวิทยากรพูดคุย น าเสนอบางท่านเปิดและมีเสียงสะท้อน ฟังไม่ชัด 
      2. ด้านผู้บริหารโครงการ/ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ คือ  

           - ไม่มี 
         3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

    - เสียงก้องมาก 
    - ไม่ได้ปรับปรุงสัญญาณเสียงและภาพตามท่ีผู้เข้ารับการอบรมแจ้ง 
    - สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
     - ระบบภาพและเสียงไม่ชัดเจน 
    - บางประเด็นระบบเสียงมีปัญหาจนไม่สามารถจับใจความของการเสวนาในหัวข้อนั้น 
     - ไอแพด  ไอโฟน  เข้าดูลิงก์ไม่ได้ 
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        4. ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ  
           - ความชัดเจนของภาพและเสียง 
        - ภาพ และ เสียง สะดุดบ่อย 
 

        ⦿  สิ่งที่ผู้เข้าประชุมต้องการให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการปรับปรุง 

- ระบบภาพและเสียงให้มีความเสถียรให้มากกว่านี้ 
- ให้มีการน าวีดีโอการประชุมลงอีกครั้งเพื่อดูย้อนหลัง 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีท่ัวถึงกว่าการจัดท าหรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ 

อย่างเดียว ซึ่งจะท าให้ผู้ท่ีสนใจเข้าไม่ถึงข้อมูล โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เรื่องการบทความเพื่อน าเสนอในท่ี
ประชุม อาจจะส่งหนังสือไปยังส านักงานเขตฯ หรือ สพฐ. ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ อาจท าให้นักวิจัยหลายท่าน
ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกอีกจ านวนมาก และงานวิจัยจะไม่ซ้ าแนวเดิม 

- เรื่องของระบบในการใช้ประชุม ติดขัดบ่อยมาก 
- ขอใหม้ีเวทีน าเสนอผลงานแบบนี้ทุกปี 
- ให้เพิ่มเวลาน าเสนอครับ 
- ให้มีการจัด Onsite 
- ควรจัดเป็น meeting วิชาการ 
- เพิ่มจ านวนผู้เข้าอบรมให้มากขึ้นเพราะครู มีความต้องการอบรมจ านวนมาก 
- ให้มีการสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นท่ีท่ีขาดความพร้อมด้าน 

เทคโนโลยี 
- ควรส่งไฟล์เอกสารต่าง ๆ ท่ีมีประกอบการสัมมนาให้ผู้เข้าอบรม สัมมนาได้ศึกษา 

ล่วงหน้าก่อน 
 

              4.2 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อจัดท าเคร่ืองมือติดตามการน าผลงานและนวัตกรรม 
ทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ 
   

ผลการด าเนินงานกิจกรรม วันที่/เดือน/ป ี
- ประชุมปฏิบัติการคณะท างานกองบรรณาธิการเพื่อจัดท าเครื่องมือติดตาม

การน าผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปใช้ เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตาม คือ แบบสอบถาม
ติดตามการน าผลงานและ 

     นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้  
     จ านวน 1 ฉบับ 

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 
 
 

 

4.3 ด าเนินการการติดตามการน าผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาไปใช้ 
  

ผลการด าเนินงานกิจกรรม วันที่/เดือน/ป ี
- ด าเนินการติดตามการน าผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้  
วันท่ี 25-30 กรกฎาคม 
2565 
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ผลการด าเนินงานกิจกรรม วันที่/เดือน/ป ี
- จัดส่งเทปบันทึกการประชุมของวันท่ี 21 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ผู้สมัคร

เข้าประชุมบางคนท่ีกรณีท่ีติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
ในวันดังกล่าวได้ให้ได้รับชมย้อนหลังผ่านไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) 

- ข้อมูลผลการติดตามการน าผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ ข้อมูลผลการติดตามการน า
ผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปใช้ ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Google Form)  

- โดยส่งแบบสอบถามติดตามผ่านใหป้ระชากร จ านวน 254 คน จ าแนก
เป็นผู้น าเสนอ จ านวน 41 คน และผู้เข้าประชุม จ านวน 215 คน 

 

 

          4.4 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อจัดท าเคร่ืองมือติดตามการน าผลงานและนวัตกรรม 
ทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ 
 

ผลการด าเนินงานกิจกรรม วันที่/เดือน/ป ี
- ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อสรุปผลติดตามการน าผลงานและ

นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้
ผลการประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อสรุปผลติดตามการน าผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ 
มีผู้ตอบแบบสอบถามส่งกลับคืน จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 93.70 

วันท่ี 9 สิงหาคม 2565 

 

      - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามการน าผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ 
 

ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามการติดตามการน าผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
รายการแปลผล  (N=238) 

จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

1. เพศ   
    - ชาย       83 34.87 
    - หญิง 155 65.13 
2. สถานะ   
    - ผู้น าเสนอ 166 80.19 
    - ผู้เข้าร่วมประชุม 41 19.81 
3. อายุ     
    - ต่ ากว่า 30 ปี 23 9.66 
    - 30 – 39 ปี 81 34.03 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
รายการแปลผล  (N=207) 

จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
    - 40 – 49 ปี 98 41.18 
    - 50 ปี ขึ้นไป 36 15.13 
4. ระดับการศึกษา      
    - ต ากว่าปริญญาตรี 1 0.42 
    - ปริญญาตรี 65 27.31 
    - ปริญญาโท 142 59.66 
    - ปริญญาเอก 30 12.61 
5. ต าแหน่ง   
    - ผู้บริหารสถานศึกษา 89 37.39 
    - ศึกษานิเทศก์ 23 9.66 
    - ครู 115 48.33 
    - นักทรัพยากรบุคคล 3 1.26 
    - นักวิชาการ 4 1.68 
    - อื่น ๆ 4 1.68 
6. ระดับต าแหน่ง   
    - เช่ียวชาญ 3 1.26 
    - ช านาญการพิเศษ 114 47.90 
    - ช านาญการ 46 19.33 
    - ช านาญงาน 3 1.26 
    - อื่น ๆ 72 30.25 
7. สังกัด     
- ส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) 6 2.52 
- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ภาค 20 8.40 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 186 78.16 
- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 14 5.88 
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4 1.68 
- ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 4 1.68 
- อื่น ๆ 4 1.68 

  

       จากตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามการติดตามการน าผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ พบว่า การติดตามการน าผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ ได้ด าเนินการใช้แบบสอบถามผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ ด้วยการใช้ Google Form ให้กับประชากรท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังหมด 254 คน  ได้รับการตอบ 
แบบสอบถามกลับคืนจ านวน  238  ฉบับ  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 82.78  และผู้น าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ จ านวน 41 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 17.22)    
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กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

     จ าแนกตามเพศ เป็นเพศหญิง จ านวน 155 คน (คิดเป็นร้อยละ 65.13) และเพศชาย จ านวน  
83 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.87)   

     จ าแนกตามกลุ่มอายุ 40 – 49 ปี จ านวน 98 คน (คิดเป็นร้อยละ 41.18)  อายุ 30 -39 ปี จ านวน  
81 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.03) และอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 36 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.13)   

     จ าแนกตามวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 142 คน (คิดเป็นร้อยละ 59.66) วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 65 คน (คิดเป็นร้อยละ 27.31) และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 30 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 12.61)   

จ าแนกตามต าแหน่ง  ต าแหน่งครู จ านวน 115 คน (คิดเป็นร้อยละ 48.33) ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 89 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.39) ศึกษานิเทศก์ จ านวน 23 คน (คิดเป็นร้อยละ 9.66) 

จ าแนกตามระดับต าแหน่ง  ระดับต าแหน่งช านาญการพิเศษ จ านวน 114 คน  (คิดเป็นร้อยละ 
47.90)  ระดับต าแหน่งช านาญการ จ านวน 46 คน ( คิดเป็นร้อยละ 19.33)  และระดับต าแหน่งอื่น ๆ   จ านวน 
72 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.25)   

จ าแนกตามสังกัด สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 186 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 78.16) สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ภาค จ านวน 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.40) และสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.88) 
 

ตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านพฤติกรรม 

ท่ี รายการประเมิน ระดับการน าไปใช้ การแปลผล 
  S.D. 

1 มีการน าการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผลงานไปประยุกต์ใช้ 

4.62 0.60 มากท่ีสุด 

2 มีการน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาตนเอง 4.68 0.56 มากท่ีสุด 
3 มีการน าผลงาน ความรู้ ทักษะท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ 
4.58 0.62 มากท่ีสุด 

4 สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลงานเพื่อ
เล่ือนระดับหรือวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

4.57 0.71 มากท่ีสุด 

5 สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดอย่างต่อเนื่อง 4.63 0.58 มากท่ีสุด 
6 สามารถน าองค์ความรู้จากการประชุมมาต่อยอดการพัฒนาตาม

ความต้องการของประเทศ 
4.55 0.65 มากท่ีสุด 

7 สามารถน าองค์ความรู้จากการประชุมมาใช้เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

4.65 0.59 มากท่ีสุด 

8 สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเครือข่ายในโอกาสต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 4.61 0.61 มากท่ีสุด 

รวม 4.61 0.61 มากที่สุด 
     จากตารางแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้าน
พฤติกรรม พบว่า ผู้น าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการและผู้เข้าร่วมประชุมท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีการน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.61, S.D. = 0.61) คิดเป็นร้อยละ 92.20  



 รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ              หน้าที่ 72 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการน าความรู้ท่ีได้ไป
พัฒนาตนเอง ( = 4.68, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ สามารถน าองค์ความรู้จากการประชุมมาใช้เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ( = 4.65, S.D. = 0.61) และสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้
และต่อยอดอย่างต่อเนื่อง  ( = 4.63, S.D. = 0.58) ตามล าดับ 
 

      ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
ผู้น าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการและผู้เข้าร่วมประชุมท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ม

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีมีความถ่ีสูงสุด ได้แก่ เป็นกิจกรรมท่ีดีมาก ควรจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็น
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และประโยชน์ต่อการศึกษา ( f = 39) รองลงมา เช่น ดีเยี่ยมมาก ๆ  ได้รับเทคนิคต่าง ๆ 
เพิ่มเติมในการน าไปใช้ปฏิบัติงาน ( f = 5) ควรปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีความเสถียรมากขึ้น  
( f = 4) การน าเสนอผลงานมีผลช่วยให้ครูสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เป็นการต่อ
ยอดองค์ความรู้ ( f = 5) 

 
 4.4 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อสรุปผลและจัดท ารายงานสรุปผลโครงการประชุมทางวิชาการ 
เพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ก าหนดองค์ประกอบของรายงานสรุปผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท ารายงานสรุปผลโครงการประชุม 
ทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงานกิจกรรม วันที่/เดือน/ป ี
- ประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อสรุปผลและจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ

ประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

วันท่ี 29 สิงหาคม 2565 

- รายงานผลโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรม
ทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3) จ านวน 1 เล่ม 

วันท่ี 7 กันยายน 2565 
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ส่วนที่ 4  

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

  ผลการด าเนินงานโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3) การ
ส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3) ดังนี้ 
 

  1. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
          การน าผลการด าเนินงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไปใช้ โดยผลการด าเนินงานโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สคบศ. วิชาการ ครั้งท่ี 3)  
มีผู้ส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการท่ีส่งมา จ านวน 47 เรื่อง สรุปผลการพิจารณาและคัดเลือกมีผลงาน
และนวัตกรรมทางวิชาการท่ีผ่านเกณฑ์ จ านวน 42 เรื่อง มีผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceedings) จ านวน 41 เรื่อง มี ผู้เข้าประชุมทางวิชาการในวัน ท่ี  
21 มิถุนายน 2565 จ านวนรวมท้ังส้ิน 228 คน แบ่งเป็น ผู้น าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ จ านวน 
39 เรื่อง (จ านวน 41 คน)  ผู้เข้าประชุม จ านวน 166 คน วิทยากรและคณะท างาน จ านวน 21 คน มีผู้ท่ีได้รับ
รางวัลการน าเสนอระดับดีเด่น จ านวน 7 คน   

         ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ โดยได้ส่งแบบสอบถาม
ให้กับประชากรท้ังหมด 228 คน ได้รับการตอบกลับจ านวน 207 ฉบับ เป็นผู้เข้าประชุม จ านวน 166 คน ผู้น า
เสนอ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 90.78  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 5 ด้าน พบว่า ผู้เข้าประชุมทาง
วิชาการฯ มีความพึงพอใจต่อโครงการประชุมทางวิชาการ โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินเห็นว่ากิจกรรมของ
โครงการประชุมทางวิชาการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.61, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส าหรับด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดับแรก ได้แก่ ด้านผู้บริหาร
โครงการ (  = 4.71, S.D. = 0.56) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ( = 4.65, S.D. = 0.55) 
คุณภาพการให้บริการ ( = 4.65, S.D. = 0.60) และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ( = 4.45, S.D. = 0.76)  
ตามล าดับ    

         ความไม่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ  ส่ิงท่ีผู้เข้าประชุม
ต้องการให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงการให้บริการและได้
ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ คือ 1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ต้องการให้การน าเสนอมีความ
เสถียรมากกว่านี้ แต่ติดปัญหาสัญญาณไม่ดี มีปัญหาสัญญาณเล็กน้อย ระบบการส่ือสารยังมีอุปสรรคในการ
รับชมรับฟัง  2. ด้านผู้บริหารโครงการ/ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ไม่มีความไม่พึงพอใจ 3. ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก ต้องการปรับปรุงสัญญาณเสียงและภาพ   และ 4. ด้านคุณภาพการให้บริการ ต้องการให้ส่ือสัญญาน 
มีความชัดเจนท้ังภาพและเสียง 
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         ส่ิงท่ีผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงการให้บริการปรับปรุง คือ ระบบภาพและเสียงให้มีความเสถียรให้มากกว่ านี้ ให้มี
การน าวีดีโอการประชุมลงอีกครั้งเพื่อดูย้อนหลัง  ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีท่ัวถึงกว่าการจัดท าหรือ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเดียว ซึ่งจะท าให้ผู้ท่ีสนใจเข้าไม่ถึงข้อมูล โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์
เรื่องการบทความเพื่อน าเสนอในท่ีประชุม อาจจะส่งหนังสือไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ อาจท าให้นักวิจัยหลายท่านส่งผลงานเข้ารับการ
คัดเลือกอีกจ านวนมาก และงานวิจัยจะไม่ซ้ าแนวเดิม  เรื่องของระบบในการใช้ประชุม ติดขัดบ่อยมาก  ขอให้
มีเวทีน าเสนอผลงานแบบนี้ทุกปี  ให้เพิ่มเวลาน าเสนอ ให้มีการจัด Onsite  ควรจัดเป็น meeting วิชาการ 
เพิ่มจ านวนผู้เข้าอบรมให้มากขึ้นเพราะครู มีความต้องการอบรมจ านวนมาก ให้มีการสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นท่ีท่ีขาดความพร้อมด้านเทคโนโลยี ควรส่งไฟล์เอกสารต่าง ๆ ท่ีมีประกอบการ
สัมมนาให้ผู้เข้าอบรม สัมมนาได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุม 
 

    2. สรุปการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ 
            การติดตามการน าผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปใช้ ได้ด าเนินการส่งลิงก์การถ่ายทอดสัญญาณการประชุมให้ผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมท่ีติดภารกิจได้ติดตาม
ชมย้อนหลังผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) พร้อมได้ใหแ้บบสอบถามผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
ด้วยการใช้ Google Form ให้กับประชากรท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังหมด 254 คน  ได้รับการตอบแบบสอบถามคืน
จ านวน  238  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 93.70 ผู้น าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการและผู้เข้าร่วมประชุมท่ี
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.61, S.D. = 
0.61) คิดเป็นร้อยละ 92.20  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ มีการน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาตนเอง ( = 4.68, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ สามารถน าองค์ความรู้
จากการประชุมมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (  = 4.65, S.D. = 0.61) และสามารถ
น าองค์ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดอย่างต่อเนื่อง  ( = 4.63, S.D. = 0.58) ตามล าดับ 
 

    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้น าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ได้แก่ เป็นกิจกรรมท่ีดีมาก 
ควรจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และประโยชน์ต่อการศึกษา ดีเยี่ยมมาก ๆ ท่ีได้รับเทคนิค
ต่าง ๆ เพิ่มเติมในการน าไปใช้ปฏิบัติงาน ควรปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีความ เสถียรมากขึ้น  
การน าเสนอผลงานมีผลช่วยให้ครูสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เป็นการต่อยอด 
องค์ความรู้  
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- การน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
- เอกสาร Conference Proceedings 
- ติดต่อเรา 

https://sites.google.com/view/nidtep-
con2022/home 
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ทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทาง
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