
 

 

ที ่ศธ ๐258/ว1408         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                    ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก  
                                                                                      อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 7100๐ 

        29   มิถุนายน  2565 
 

เรื่อง   การรับสมัครสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 3 

เรียน   --------แจ้งท้าย---------------- 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ    จำนวน 1 ฉบับ 
  2. แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับโรงเรียน   จำนวน 1 ฉบับ 
  3. แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่  จำนวน 1 ฉบับ 
  4. รายละเอียดนวัตกรรม     จำนวน 1 ฉบับ 
                    

                     ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มีมติให้เปิดรับสมัครสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 3 โดยมอบให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและเลขนุการ ร่วมกับสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา จัดทำเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเป็นข้อพิจารณาประกอบการอนุมัติให้สถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ  
                    ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การ
สมัครเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 3  พร้อมส่งใบสมัครพร้อม
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม  2565 
เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้เป็น
สถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษารุ่นที่ 3 ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                    

ขอแสดงความนับถือ        
               

                      
         (นายโอภาส  ต้นทอง) 
                                                             ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
โทร. ๐๓๔- ๕๖๔๐๐6 โทรสาร ๐๓๔- ๕๖๔๐๐6-7 
 



 
แจ้งท้าย 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  
6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
7. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
8. ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในสังกัด 



-ร่าง- 

ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่เป็นข้อพิจารณาประกอบการอนุมัติให้เป็นสถานศึกษานำร่อง 

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
………………………………………….. 

เพื ่อให้การขับเคลื ่อนพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 5 และมาตรา 20 คณะกรรมการขับเคลื่อน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จึงกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่เป็นข้อพิจารณาประกอบการ
อนุมัติให้เป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ตามความในมาตรา  27 วรรคท้าย 
โดยให้สถานศึกษาที่ประสงค์จะเป็นสถานศึกษานำร่อง หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นที่
ปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการ (Mentor) ของสถานศึกษา นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. แนวทางในการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ     
ไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม ได้แก่ 
              ๑.๑ มีเป้าหมายผู้เรียนที่ชัดเจน ครอบคลุมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
              ๑.๒ มีแนวทางการจัดการเรียนรู ้และนวัตกรรมการเรียนรู ้ (ถ้ามี) ที ่หลากหลายสอดคล้องกั บ
ความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจของผู้เรียน และสภาพภูมิสังคม 
              ๑.๓ มีแนวทางการวัดผลประเมินผล และนวัตกรรมการวัดผลประเมินผล ที่พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ ของสถานศึกษา 

๒. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    แนวทางการดำเนินการ ดังกล่าวข้างต้น ให้ระบุแนวทางทั้งในส่วนของสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 

และ/หรือ หน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นที่ปรึกษา หรือเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการ(Mentor) ของสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้
การขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
     ให้สถานศึกษาที ่มีความประสงค์จะเป็นสถานศึกษานำร่องยื่นเสนอความประสงค์พร้อมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น โดยดำเนินการตามมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      ประกาศ ณ วันที่   17  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
 

                  (นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์) 
                 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ ๓ 

สำหรับโรงเรียน 
--------------------------------------------------------- 

ชื่อโรงเรียน ................................................................................................................................. ................. 
สังกัด (   ) สพป.กาญจนบุรี เขต ....... (  ) สพม.กาญจนบุรี  (   ) เอกชน (ระบุ) ......................................... 
        (   ) อบจ. (ระบุ) ........................................................ (   ) เทศบาล (ระบุ) ....................................... 
        (   ) อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. ..................................................................... 
ที่ตั้ง   ............................................................................................................................................................  
ประเภทของโรงเรียน  (    ) โรงเรียนหลัก (   ) โรงเรียนสาขา  
ระดับชั้นที่เปิดสอนและจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา(ปัจุจุบัน)....................... 
   (   ) อนุบาล   จำนวน ................ คน 
   (   ) ประถมศึกษา  จำนวน ................ คน 
   (   ) มัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน ..............  คน 
   (   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน ................คน 
           รวมจำนวน ................คน 
 
ชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  ............................................................................................................................. 
โทรศัพท์ติดต่อ .........................................................  โทรศัพท์มือถือ ................................................................. 
E-mail address ……………………………………………………………………………………………………….………………………… 
ชื่อผู้ประสานงานพื้นที่นวัตกรรมระดับโรงเรียน   

๑. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................................................... 
ตำแหน่ง  ...........................................................    โทรศัพท์มือถือ ....................................................... 

๒. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)……………………………........................................................................... 
ตำแหน่ง  ...........................................................    โทรศัพท์มือถือ ....................................................... 

     

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 

๑. อธิบายแนวคิดพื้นฐาน / ปัญหา / อุปสรรค เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การบริหาร การจัดการจัดการ
เรียนการสอน 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 

๒. อธิบายนวัตกรรมที่สามารถนำมาแก้ปัญหา ทีจ่ะช่วยให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนอย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

......................................................................... .....................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
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๓.แนวทางในการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติไปปรับ
ใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม  

    ๓.๑) เป้าหมายผู้เรียนของโรงเรียน ได้แก่......................................................................................................   

    ๓.๒) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ได้แก่.........................................................................................................  

    ๓.๓) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ได้แก่........................................................................................  

     ๓.๓) โรงเรียนมีแนวทางในการจัดทำหลักสูตรให้ครอบคลุมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วย 
การศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผู้เรียนของโรงเรียนอย่างไร  

................................................................................................................... ...........................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................................................................................... ...........................

........................................................................................................ ...................................................................... 

      ๓.๔) หลักสูตรที่โรงเรียนจะจัดทำขึ้น จัดเป็นหลักสูตรประเภทใด(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  

                 ประเภคที ่๑ (ปรับหลักสูตรแกนกลาง - ระบุว่าปรับส่วนใด อย่างไร)  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

                 ประเภทที ่๓ (ใช้หลักสูตรอื่นได้แก่หลักสูตรสมรรถนะ)  

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................  
 

        ๓.๕)  โรงเรียนมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลายสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด หรือ
ความสนใจของผู้เรียน และสภาพภูมิสังคม อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
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        ๓.๖) โรงเรียนกำหนดแนวทางการวัดผลประเมินผล และนวัตกรรมการวัดผลประเมินผล(ถ้ามี) ที่
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ ของสถานศึกษา อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................  
 

   ๓.แนวทางทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

            ๓.๑ โรงเรียนกำหนดมาตรฐานได้ชัดเจน และค่าเป้าหมายไว้อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................ 
 

            ๓.๒ โรงเรียนมีแนวทางการดำเนินงานให้สำเร็จตามมาตรฐาน และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
อย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 

เอกสารประกอบแนบส่งมาพร้อมกับแบบรายงาน (ถ้ามี)   
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และรายงานการ

ประชุมคณะครูในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างเป็น
เอกฉันท์ ของผู้เข้าร่วมประชุม 

- รายละเอียดนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียน (ถ้ามี) 
หมายเหตุ  ๑. จัดส่งในรูปแบบไฟล์ pdf  ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  
              ๒. ให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมส่ง สนง.ศธจ.กาญจนบุรี  ต่อไป  
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แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  รุ่นที่ ๓ 

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
--------------------------------------------------------- 

ชื่อโรงเรียน .................................................................................................. ..................................................... 
สังกัด (   ) สพป.กาญจนบุรี เขต ....... (  ) สพม.กาญจนบุรี  (   ) เอกชน (ระบุ) .............................................. 
       (    ) อบจ. (ระบุ) ........................................................ (   ) เทศบาล (ระบุ) ............................................ 
       (    ) อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................................................................................................... 
 
ชื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  .................................................................................................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ............................................................................  โทรศัพท์มือถือ .............................................. 
E-mail address ………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
 
ชื่อผู้ประสานงานพื้นที่นวัตกรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

๑. ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................. 
ตำแหน่ง  ................................ โทรศัพท์มือถือ .........................................ID Line………………………….. 

    2. ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................ .................... 
ตำแหน่ง  ..................................โทรศัพท์มือถือ .............................................. ID Line…………..……….. 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ข้อมูลนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน  
 

        ๑.๑) ระบุช่ือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนนำมาใช้ 
               (๑) ชื่อนวัตกรรม............................................................................................................. ................. 
               (๒) ชื่อพ่ีเลี้ยงขับเคลื่อนนวัตกรรม (Mentor - หน่วยงานหรือองค์กรที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง
ด้านวิชาการหรือให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่โรงเรียนในการขับเคลื่อนนวัตกรรม) 
............................................................................................................................. ............................................... 
...................................................................................................................................... ...................................... 
 
 

          ๑.๒ สิ่งท่ีโรงเรียนตอ้งการปลดล๊อกภายใต้ พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................................... ..... 
 

     ๒. แนวทางการดำเนินงานของต้นสังกัดโรงเรียนในการขับเคลื่อน เพื่อให้โรงเรียนที่ประสงค์ เป็น
โรงเรียนนำร่อง ฯ บรรลุสำเร็จตามที่พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ฯ กำหนดง
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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     ๓.  แนวทางการดำเนินงานของพ่ีเลี้ยง(Mentor)ในการขับเคลื่อนเพื่อให้โรงเรียนที่ประสงค์ เป็น
โรงเรียนนำร่อง ฯ บรรลุสำเร็จตามที่พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ฯ กำหนด (พี่เลี้ยงเป็นผู้เสนอแนวทาง) 
(ถ้ามี)........................................................................................................ ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................................................... .......................................................................... 
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รายละเอียดนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที.่..๓..... 

--------------------------------------------------------- 
ชื่อโรงเรียน ....................................................................................................... ................................................. 
สังกัด (   ) สพป.กาญจนบุรี เขต ....... (  ) สพม.กาญจนบุรี  (   ) เอกชน (ระบุ) .............................................. 
       (    ) อบจ. (ระบุ) ................................................ ..(   ) เทศบาล (ระบุ) .................................................. 
       (    ) อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................................................................................................... 
ที่ตั้ง   ................................................................................................................................................................. 
ประเภทของโรงเรียน  (    ) โรงเรียนหลัก (   ) โรงเรียนสาขา  
ระดับชั้นที่เปิดสอนและจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา…………………. 
   (   ) อนุบาล   จำนวน ........... คน 
   (   ) ประถมศึกษา  จำนวน ........... คน 
   (   ) มัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน .........   คน 
   (   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน ...........คน 
           รวมจำนวน ..............คน 
 
ชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  .............................................................................................................................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ........................................................  โทรศพัท์มือถือ ................................................................. 
E-mail address ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อผู้ประสานงานพื้นที่นวัตกรรมระดับโรงเรียน   

๑. ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................. 
ตำแหน่ง  ...................................................................    โทรศัพท์มือถือ ............................................... 

๒. ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................. ........... 
ตำแหน่ง  .............................................................    โทรศัพท์มือถือ ..................................................... 

 
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล  ภาษาถิ่นของหมู่บา้น 
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ข้อมูลพื้นฐานของครูในโรงเรียน 
จำนวนบุคลากร  ข้าราชการครู ............... คน อัตราจ้าง ................ คน 
 

วุฒิการศึกษา จำนวนคน หมายเหตุ 
บุคลากรครู 

- ปริญญาตรี   
- ปริญญาโท   
- ปริญญาเอก   

อัตราจ้าง/อ่ืนๆ 
- ปริญญาตรี   
- ปริญญาโท   
- ปริญญาเอก   

 

ความสามารถและความถนัด 
ความสามารถและความถนัด จำนวนคน หมายเหตุ 

ความสามารถด้านภาษาถ่ิน   
ความสามารถภาษา.................   
ความสามารถด้านเทคโนโลยี   
ความสามารถด้าน..............   
ความถนัดด้านดนตรี   
ความถนัดด้านกีฬา   
ความถนัดด้าน................   
 

ต้นทุน ทรัพยากรพื้นฐานที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
รายการ หมายเหตุ 

ต้นทุนทรัพยากร  
๑.๑  
๑.๒  
แหล่งเรียนรู้  
๒.๑  
๒.๒  
ปราชญ์ภูมิปัญญา  
๓.๑  
๓.๒  
๓.๓  
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 กรอกข้อมูลรายละเอียดต่อไปนี้(ถ้ามี) 
  ๑. ข้อมูลนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน  
           ๑.๑ ชื่อนวัตกรรมฯ ของโรงเรียน    ................................................... 
 

           ๑.๒ นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจัดอยู่ในประเภทใด  
        (    ) การบริหาร  (    ) วิธีการสอน   (    ) สื่อการสอน 
 

            ๑.๓ นวัตกรรมที่พัฒนาสอดคล้องกับ เป้าหมายจัดตั้ง พรบ.พื้นที่นวัตกรรม ข้อใด 
         ............................................................................ .........................................................................  
 
 
           ๑.๔ นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมีฐานคิด /พัฒนามาจากเรื่องใด .............................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................. ................................................................ 
 

           ๑.๕ อธิบายกระบวนการนวัตกรรมการศึกษา (โปรดอธิบายเป็นข้อๆ)  
......................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................ .................................................................. 
 

          ๑.๖ นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายที่นักเรียนกลุ่มใด กลุ่มเป้าหมายคือ 
..............................................................................................  
 

          ๑.๗ นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น มุ่งพัฒนานักเรียนในด้านใดมากที่สุด 
       (    ) ด้านความรู้ (Knowledge) 
       (    ) ด้านทักษะและการปฏิบัติ (Practice) 
       (    ) ด้านเจตคติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) 
        (   ) สมรรถนะสำคัญ ( competency) 
                 (    ) อ่ืนๆ 
 

 ๑.๘ แผนภาพ / แผนผัง / โมเดล นวัตกรรมการศึกษา  


