การจัดงาน
“Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค”
และการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม
การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)

โครงการโรงเรียนในฝน
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
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คํานํา
โรงเรียนในฝน โรงเรียนดีประจําอําเภอ ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยไดรับการ
สงเสริมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการทั้งระบบ ภายใต
การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ผูบริหาร ครูและนักเรียน มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
มีวิธีการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) พรอมที่จะเผยแพร
ประสบการณและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ในปงบประมาณ 2556 สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได กํ า หนดจั ด งาน Lab
School
Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค ขึ้น 6 จุด ในชวงเดือนสิงหาคม 2556 เพื่อเปนกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพและเผยแพรผลงานหรือนวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพ จึงไดจัดทําเอกสารการคัดเลือก
ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการคัดเลือกผลงานที่เกิด
จากการจัดการเรีย นรู แ ละการบริห ารจัด การของโรงเรีย นในฝน อัน จะเปน ประโยชนตอ การพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนอยางแทจริง
ขอขอบคุณคณะทํางาน คณะวิทยากร และ Roving Teams ผูเขาประชุมสัมมนาทุกคน
ที่รวมกันวางแผนจัดเตรียมงานในครั้งนี้อยางดียิ่ง ชวยใหไดขอสรุปเปนแนวทางในการจัดงาน Lab School
Symposium 2013 ระดับประเทศที่เปนรูปธรรม สามารถนําไปดําเนินการตอเนื่องในจุดตางๆไดอยางดี
ซึ่งจะทําใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการโรงเรียนในฝนตอไป

คณะทํางานโครงการโรงเรียนในฝน
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
12 มิถุนายน 2556
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค

• สถานที่และระยะเวลาในการจัดงาน 4 ภูมิภาค 6 จุด
• การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) เพื่อนําไปแสดงในงาน
“Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค”
- ผูมีสิทธิสงผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
- การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
- ผูรับผิดชอบการคัดเลือกผลงาน (Best Practices)
• เกณฑการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
- เกณฑการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมฯ ของครู ผูบริหาร Roving Teams
หรือศึกษานิเทศก และศูนยแมขายจังหวัด
- เกณฑการพิจารณาคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู
ของนักเรียน
• การคัดเลือกสุดยอดผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม
(Best of the Best Practices)

คณะผูจัดทํา

หนา
4
4
5
6
6
6
8
12
12
18
21
23
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การจัดงาน

“Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค” รวม 6 จุด
และ
การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒ นาคุณภาพงานวิช าการในโรงเรีย น ถือเปนหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในฝน โรงเรียนดีประจําอําเภอ เปนโรงเรียนในโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต ป 2546 มีวัตถุประสงค
หลักที่มุงเนนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบใหทันสมัย ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
ใหเกิดความกาวหนาและเห็นภาพความสําเร็จของปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ปลูกฝงใหผูเรียน
เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดวิเคราะห มีทักษะการดํารงชีวิต มีความเปนไทย และมั่นใจในตนเอง
การพัฒนาเพื่อใหเกิดกระบวนการดังกลาว ไดดําเนินการมาแลวระยะหนึ่ง มีผลการพัฒนา
ที่เกิดกับโรงเรียน ผูบริหาร ครูและนักเรียน อยูในระดับที่นาพอใจ สําหรับการดําเนินงานในปงบประมาณ 2556
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพดานกระบวนการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู
และการนําเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน โดยมีเครือขายการพัฒนา
ในพื้นที่รวมเปนกลไกในการขับเคลื่อน ไดแก คณะศึกษานิเทศกผูดูแลรับผิดชอบโรงเรียนในฝนระดับเขต
ตรวจราชการ (Roving Team) และศูนยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน ซึ่งเปนศูนยแมขายจังหวัด
ทํ า หน า ที่ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน จํ า นวน 1,000 ศู น ย ทั่ ว ประเทศ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ยกระดั บ การ
พัฒนาการดําเนินงานในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ สรางความมั่นใจใหกับครู ผูบริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา ในการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู ซึ่งจะสงผลใหโรงเรียนสามารถยกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได ทัด เที ย มหรื อ ใกล เ คี ย งกั บ โรงเรี ย นที่ มีชื่ อ เสี ย งระดั บ จัง หวัด ตลอดจนมีผ ลงาน/
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู และการบริหารจัดการ ที่เปนแบบอยางใหกับโรงเรียนในโครงการ โรงเรียน
เครือขายใกลเคียง และหนวยงานตางๆที่สนใจ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดจัดงาน
“Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค” ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู และการบริหารจัดการใหกับโรงเรียนในฝน
และโรงเรียนเครือขายระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 เพื่อสงเสริมใหครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกเขตพื้นที่การศึกษา
มีเวทีในการสาธิต แสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่กระจายอยูตามภูมิภาค
2.3 เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพและการขับเคลื่อนงานการปฏิรูปการศึกษา
อยางตอเนื่อง
2.4 เพื่อเผยแพรผลงานการเรียนรูที่เปนแนวการปฏิบัติที่เปนเลิศ ( Best Practices )
ซึ่งมีคุณภาพ มีคุณคาทางวิชาการ และเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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3. สถานที่และระยะเวลาในการจัดงาน 4 ภูมิภาค รวม 6 จุด
3.1 ภาคกลาง
สถานที่จัดงาน โรงแรมวรบุรี อโยธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหวางวันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ.2556
3.2 ภาคตะวันออก
สถานที่จัดงาน ชลพฤกษรีสอรท อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก
ระหวางวันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ.2556
3.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานเหนือ)
สถานที่จัดงานโรงแรมริมปาว และวิทยาลัยนาฏศิลป อําเภอเมืองกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ ระหวางวันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ.2556
3.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานใต)
สถานที่จัดงานโรงแรมสุนียแกรนด และโรงเรียนศรีปทุมวิทยาคาร
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ระหวางวันที่ 19-21 สิงหาคม พ.ศ.2556
3.5 ภาคเหนือ
สถานที่จัดงานโรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ.2556
3.6 ภาคใต
สถานที่จัดงานโรงเรียนสตรีทุงสง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหวางวันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ.2556
4. การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) เพื่อนําไปแสดงในงาน
“ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค ”
การจัดงาน “ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค ” ครั้งนี้ เปนการ
จัดแสดงผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ ดานการบริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู ที่เปนผลมาจาก
การดําเนินงานของศูนยพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งเปนศูนยแมขายจังหวัด รวมทั้งผลงาน/นวัตกรรมการ
บริหารโรงเรียนทั้งระบบและผลงานในการสงเสริมสนับสนุนใหศูนยพัฒนาการเรียนการสอนและครูผูสอน
จัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ การคัดเลือกผลงานดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ผูมีสิทธิ์สงผลงาน/นวัตกรรม การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ไดแก
4.1.1 ครูผูสอนโรงเรียนในฝน ประกอบดวย
1) ครูปฐมวัย
2) ครู 8 กลุมสาระการเรียนรู (ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
3) ครูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4) ครูกิจกรรมสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน เชน หองสมุด แหลงเรียนรู
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4.1.2 ผูบริหาร (ผอ./รอง ผอ.โรงเรียนในฝน)
4.1.3 Roving Team หรือศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโรงเรียนในฝน เขตพื้นที่การศึกษา
4.1.4 ผูรับผิดชอบศูนยพัฒนาการเรียนการสอน (ศูนยแมขายจังหวัด) /เลขานุการศูนยฯ
4.1.5 นักเรียนโรงเรียนในฝน
หมายเหตุ รายการที่ 4.1.1- 4.1.4 รวมทั้งหมด 14 ผลงาน
4.2 การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
4.2.1 การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมฯของขอ 4.1.1- 1.1.4 ใหคัดเลือกเปนจังหวัด
จํานวนผลงานในแตละจังหวัดใหพิจารณาตามจํานวนโรงเรียนในจังหวัดดังนี้
1) จังหวัดที่มีโรงเรียนในฝน 1-19 โรงเรียน ใหคัดเลือกประเภทละ 1 รายการ
รวม 14 ผลงาน
2) จังหวัดที่มีโรงเรียนในฝน 20 - 50 โรงเรียน ใหคัดเลือกประเภทละ 2 รายการ
รวม 28 ผลงาน
3) จังหวัดที่มีโรงเรียนในฝน 51 โรงเรียนขึ้นไป ใหคัดเลือกประเภทละ 3 รายการ
รวม 42 ผลงาน
ตารางสรุปผูมีสิทธิ์สงผลงาน
ประเภท
ผูมีสิทธิ์สงผลงาน
ครูผูสอน
ปฐมวัย ครูสอน 8
กิจกรรมพัฒนา หองสมุด/
รวม 11 รายการ
กลุมสาระ ผูเรียน
แหลงเรียนรู
ผูบริหาร
ผอ.โรงเรียนในฝน
รอง ผอ.โรงเรียนในฝน
ศึกษานิเทศก
Roving Team
ผูรับผิดชอบโรงเรียนในฝนของเขตพื้นที่การศึกษา
ศูนยพัฒนาการเรียนการสอน : ศูนย ผูรับผิดชอบศูนย
เลขานุการศูนย
แมขายจังหวัด
นักเรียน
นักเรียนโรงเรียนในฝน

ตารางสรุปผลการคัดเลือกผลงาน : คัดเปนจังหวัด
โดยใชจํานวนโรงเรียนเปนเกณฑ
ประเภทผลงานครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา และศูนยแมขายจังหวัด
จังหวัด/จํานวนโรงเรียน
ประเภทละ
รวมผลงาน
1-19
1
14
20-50
2
28
51 ขึ้นไป
3
42

7
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4.2.2 การคัดเลือกผลงานขอ 4.1.5 (ผลงานนักเรียน) ใหคัดเลือกตามจังหวัด ซึ่งจํานวน
ผลงานในแตละจังหวัดใหพิจารณาตามจํานวนโรงเรียนในจังหวัด ดังนี้
1) จังหวัดที่มีโรงเรียนในฝน 1-19 โรงเรียน ใหคัดเลือก รวม 10 ผลงาน
2) จังหวัดที่มีโรงเรียนในฝน 20 - 50 โรงเรียน ใหคัดเลือก รวม 12 ผลงาน
3) จังหวัดที่มีโรงเรียนในฝน 51 โรงเรียนขึ้นไป ใหคัดเลือก รวม 15 ผลงาน
ตารางสรุปการคัดเลือกผลงานนักเรียน : ผลงานนักเรียนแบงเปนชวงชั้น
ตามจํานวนโรงเรียนในแตละจังหวัด
จํานวนโรงเรียน 1-19 โรงเรียน จํานวนโรงเรียน 20 – 50 โรงเรียน จํานวนโรงเรียน 51 โรงเรียนขึ้นไป
คัดเลือก 10 ผลงาน
คัดเลือก 12 ผลงาน
คัดเลือก 15 ผลงาน

ประเภท/ชวงชั้น

จํานวนผลงาน

ประเภท/ชวงชั้น

จํานวนผลงาน

ประเภท/ชวงชั้น

จํานวนผลงาน

ปฐมวัย
ป.1-3
ป.4-6
ม.1-3
ม.4-6

1
2
2
2
3

ปฐมวัย
ป.1-3
ป.4-6
ม.1-3
ม.4-6

1
2
3
3
3

ปฐมวัย
ป.1-3
ป.4-6
ม.1-3
ม.4-6

3
3
3
3
3
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4.3 ผูรับผิดชอบการคัดเลือกผลงาน (Best Practices)
การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา จะดําเนินการโดย
คณะศึกษานิเทศกผูดูแลโรงเรียนในฝนระดับเขตตรวจราชการ ( Roving Teams ) ตามคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1456/2555 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ 2555 ดังนี้
Roving Team
คณะที่

4.3.1 ภาคเหนือ ประกอบดวย

1

สพป.เชียงใหม เขต 1-6

สพม.เขต 34 (เชียงใหม)

ผลงานครู/ผูบริหาร/ศึกษานิเทศก
โรงเรียนในฝน จากจังหวัด
เชียงใหม

2
3
4
5
6
7
8
9

สพป.แมฮองสอน เขต 1-3
สพป.พะเยา เขต 1-2
สพป.เชียงราย เขต 1-4
สพป.ลําพูน เขต 1-2
สพป.ลําปาง เขต 1-3
สพป.แพร เขต 1-2
สพป.นาน เขต 1-2
สพป.อุตรดิตถ เขต 1-2 สพป.
พิษณุโลก เขต 1-3
สพป.ตาก เขต 1-2
สพป.สุโขทัย เขต 1-3
สพป.เพชรบูรณ เขต 1-3
สพป.กําแพงเพชร เขต 1-2
สพป.พิจิตร เขต 1-2
สพป.นครสวรรค เขต 1-3
สพป.อุทัยธานี เขต 1-2

สพม.เขต 34 (แมฮองสอน)
สพม.เขต 36 (พะเยา)
สพม.เขต 36 (เชียงราย)
สพม.เขต 35
สพม.เขต 35
สพม.เขต 37
สพม.เขต 37
สพม. เขต 39
สพม. เขต 39
สพม. เขต 38
สพม. เขต 38
สพม. เขต 40
สพม. เขต 41
สพม. เขต 41
สพม. เขต 42

แมฮองสอน
พะเยา
เชียงราย
ลําพูน
ลําปาง
แพร
นาน
อุตรดิตถ
พิษณุโลก
ตาก
สุโขทัย
เพชรบูรณ
กําแพงเพชร
พิจิตร
นครสวรรค อุทัยธานี

10
11
12
13
14
15

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
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4.3.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานเหนือ) ประกอบดวย
Roving Team
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
คณะที่
16
สพป.กาฬสินธุ เขต 1-3 สพป. สพม.เขต 22
มุกดาหาร เขต 1-2
สพม.เขต 24
17
สพป.สกลนคร เขต 1-3 สพป. สพม.เขต 22
นครพนม เขต 1-2
สพม.เขต 23
18
สพป.หนองบัวลําภู เขต 1-2
สพม.เขต 19
สพป.เลย เขต 1-3
19
สพป.ขอนแกน เขต 1-5
สพม.เขต 25
20
สพป.มหาสารคาม เขต 1-3 สพม.เขต 26
21
สพป.รอยเอ็ด เขต 1-3
สพม.เขต 27
28
สพป.หนองคาย เขต 1-2
สพม.เขต 20
สพป.อุดรธานี เขต 1-4 สพป.
สพม.เขต 21
บึงกาฬ

ผลงานครู/ผูบริหาร/ศึกษานิเทศก
โรงเรียนในฝน จากจังหวัด
กาฬสินธุ
มุกดาหาร
สกลนคร
นครพนม
หนองบัวลําภู เลย
ขอนแกน
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ

4.3.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานใต) ประกอบดวย
Roving Team
คณะที่

22
23
24
25
26
27

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
สพป.นครราชสีมา เขต 1-7
สพป.ชัยภูมิ เขต 1-3
สพป.สุรินทร เขต 1-3
สพป.บุรีรัมย เขต 1-4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-4
สพป.ยโสธร เขต 1-2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1-5 สพป.
อํานาจเจริญ

สพม.เขต 31
สพม.เขต 30
สพม.เขต 33
สพม.เขต 32
สพม.เขต 28
สพม.เขต 29

ผลงานครู/ผูบริหาร/ศึกษานิเทศก
โรงเรียนในฝนจากจังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
สุรินทร
บุรีรัมย
ศรีสะเกษ
ยโสธร
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ
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4.3.4 ภาคกลาง ประกอบดวย
Roving Team
คณะที่

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
สพป.ปทุมธานี เขต 1-2
สพป.สระบุรีเขต 1-2
สพป.นนทบุรี เขต 1-2
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1-2
สพป.ลพบุรี เขต 1-2 สพป.สิงหบุรี
สพป.อางทอง สพป.ชัยนาท
สพป.กาญจนบุรี เขต 1-4
สพป.นครปฐม เขต 1-2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1-3
สพป.ราชบุรี เขต 1-2
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสงคราม
สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1-2
สพป.เพชรบุรีเขต 1-2

สพม. เขต 4
สพม. เขต 4
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 5
สพม เขต 8
สพม เขต 9
สพม เขต 9
สพม เขต 8
สพม เขต 10
สพม เขต 10
สพม เขต 10

ผลงานครู/ผูบริหาร/ศึกษานิเทศก
โรงเรียนในฝน จากจังหวัด
ปทุมธานี
สระบุรี
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี สิงหบุรี
อางทอง ชัยนาท
กาญจนบุรี
นครปฐม
สุพรรณบุรี
ราชบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี

4.3.5 ภาคตะวันออก ประกอบดวย
Roving Team
คณะที่

41
42
43
44
45
46
47
59

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1-2
สพป.สมุทรปราการ เขต 1-2
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1-2 สพป.
สระแกว เขต 1-2
สพป.นครนายก
สพป.จันทบุรี เขต 1-2
สพป.ตราด
สพป.ชลบุรีเขต 1-3
สพป.ระยอง เขต 1-2
สพป.กรุงเทพมหานคร

สพม.เขต 6
สพม.เขต 6
สพม.เขต 7
สพม.เขต 7
สพม.เขต 17
สพม.เขต 18
สพม.เขต 18

ผลงานครู/ผูบริหาร/ศึกษานิเทศก
โรงเรียนในฝนจากจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
ปราจีนบุรี
สระแกว
นครนายก
จันทบุรี และ ตราด

ชลบุรี
ระยอง
สพม.เขต 1 และ สพม.เขต2 กรุงเทพมหานคร
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4.3.6 ภาคใต ประกอบดวย
Roving Team
คณะที่

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
สพป.สุราษฎรธานี เขต 1-3
สพป.ชุมพร เขต 1-2
สพป.ภูเก็ต สพป.พังงา
สพป.ระนอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1-4
สพป.พัทลุง เขต 1 – 2
สพป.ตรัง เขต1-2
สพป.กระบี่
สพป.ปตตานี เขต 1-3
สพป.นราธิวาส เขต 1-3
สพป.ยะลา เขต 1-3
สพป.สงขลา เขต 1-3
สพป.สตูล

หมายเหตุ

สพม.เขต 11
สพม.เขต 11
สพม.เขต 14
สพม.เขต 12
สพม.เขต 13
สพม.เขต 13
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 16
สพม.เขต 16

ผลงานครู/ผูบริหาร/ศึกษานิเทศก
โรงเรียนในฝน จากจังหวัด
สุราษฎรธานี
ชุมพร
ภูเก็ต พังงา และ
ระนอง
นครศรีธรรมราช พัทลุง
ตรัง
กระบี่
ปตตานี
นราธิวาส
ยะลา
สงขลา
สตูล

ขอใหโรงเรียนหรือผูสงผลงานในภาคตางๆ ประสานและดําเนินการตามรายละเอียด
ในเอกสาร/หนังสือ ที่แจงจากเขตพื้นที่การศึกษาเปนหลัก

5. เกณฑการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม การปฏิบัติที่เปนเลิศ ( Best Practices )
5.1 เกณฑการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมฯ ของรายการที่ 4.1.1 - 4.1.4 (ครู ผูบริหาร
Roving Team หรือศึกษานิเทศก และศูนยแมขายจังหวัด)
5.1.1 รายการพิจารณา เพื่อคัดเลือกผลงาน
การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เปนเลิศ ( Best Practices ) มีรายการพิจารณา
จํานวน 8 รายการ มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้
รายการที่ 1 ความสําคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นําเสนอ 9 คะแนน
รายการที่ 2 จุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน 6 คะแนน
รายการที่ 3 กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดําเนินงาน 30 คะแนน
รายการที่ 4 ผลการดําเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนที่ไดรับ 30 คะแนน
รายการที่ 5 ปจจัยความสําเร็จ 6 คะแนน
รายการที่ 6 บทเรียนที่ไดรับ (Lesson Learned) 9 คะแนน
รายการที่ 7 การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลที่ไดรับ 6 คะแนน
รายการที่ 8 การนําเสนอผลงาน 4 คะแนน
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วิธีการใหคะแนน คือ การนําน้ําหนักคะแนน × ระดับคุณภาพ = .............คะแนนที่ได ตัวอยาง
ขอ 1. ความสําคัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่นําเสนอ ( 9 คะแนน )
มีรายการพิจารณา 2 รายการ
1.1 ความเปนมาและสภาพปญหา มีน้ําหนักคะแนน 1 คะแนน หากกรรมการ
พิจารณาระดับคุณภาพแลวอยูในระดับ 3 คือ ระบุสภาพปญหาความตองการหรือเหตุผลความจําเปนของ
สิ่งที่จะพัฒนาไดชัดเจน มีการจัดลําดับความสําคัญของปญหา และมีหลักฐานอางอิง
ขอนี้จะไดคะแนน 1 × 3 = 3 คะแนน
1.2 แนวทางการแกปญหาและพัฒนา มีน้ําหนักคะแนน 2 คะแนน หากกรรมการ
พิจ ารณาระดั บ คุ ณ ภาพแล ว อยู ใ นระดั บ 2 คื อ เสนอแนวทางแก ป ญหาหรื อการพั ฒนาโดยใช หลั กการ
ในการออกแบบผลงานที่สัมพันธกับปญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนาและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย
และสถานศึกษา
ขอนี้จะไดคะแนน 2 × 2 = 4 คะแนน
เกณฑคุณภาพผลงาน
การพิจารณาคะแนนรวมทุกรายการ มีเกณฑคุณภาพผลงาน ดังนี้
ผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ไดคะแนน ตั้งแต 81 - 100 คะแนน
ผลงานที่มีคุณภาพดี
ไดคะแนน ตั้งแต 60 - 80 คะแนน
ผลงานที่มีคุณภาพพอใช ไดคะแนน นอยกวา 60 คะแนน
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5.1.2 เกณฑการพิจารณาคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
โรงเรียนในฝน ป 2556
รายการพิจารณา

น้ําหนัก
คะแนน

ระดับคุณภาพ

1. ความสําคัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่นําเสนอ ( 9 คะแนน )
1.1 ความเปนมา
1
ระดับ 3 ระบุสภาพปญหาความตองการหรือเหตุผลความจําเปนของสิ่ง
และสภาพปญหา
ที่จะพัฒนาไดชัดเจน มีการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
และมีหลักฐานอางอิง
ระดับ 2 ระบุสภาพปญหาความตองการหรือเหตุผลความจําเปนของสิ่ง
ที่จะพัฒนาไดชัดเจนและมีการจัดลําดับความสําคัญ
ระดับ 1 ระบุสภาพปญหาความตองการหรือเหตุผลความจําเปนของสิ่ง
ที่จะพัฒนาไดชัดเจน
1.2 แนวทางการ
2
ระดับ 3 เสนอแนวทางแกปญหาหรือการพัฒนาโดยใชหลักการในการออกแบบ
แกปญหาและพัฒนา
ผลงานที่สัมพันธกับปญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนาและสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมเปาหมายสถานศึกษาและชุมชน
ระดับ 2 เสนอแนวทางแกปญหาหรือการพัฒนาโดยใชหลักการในการ
ออกแบบผลงานที่สัมพันธกับปญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนา
และสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายและสถานศึกษา
ระดับ 1 เสนอแนวทางแกปญหาหรือการพัฒนาโดยใชหลักการในการ
ออกแบบผลงานที่สัมพันธกับปญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนา
และสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย
2. จุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน ( 6 คะแนน )
- การกําหนดจุดประสงค
2
ระดับ 3 กําหนดจุดประสงค และเปาหมายของการดําเนินงาน ไดชัดเจน
และเปาหมาย
เปนรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคลองกับสภาพ
ปญหา และความตองการของสถานศึกษา และชุมชน และสงผล
ในภาพกวาง
ระดับ 2 กําหนดจุดประสงค และเปาหมายของการดําเนินงาน ไดชัดเจน
เปนรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของสถานศึกษาและชุมชน
ระดับ 1 กําหนดจุดประสงค และเปาหมายของการดําเนินงานไดชัดเจน
เปนรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคลองกับสภาพ
ปญหา และความตองการของสถานศึกษา
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น้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
คะแนน
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดําเนินงาน ( 30 คะแนน )
3.1 การออกแบบ
3
ระดับ 3 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคลองกับจุดประสงคและ
ผลงาน/ นวัตกรรม
เปาหมาย โดยมีแนวคิดสําคัญรองรับอยางสมเหตุสมผล
สามารถอางอิงได นํามาเปนพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได
และทุกกิจกรรมมีความเชื่อมโยงสอดคลองกัน
ระดับ 2 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคลองกับจุดประสงคและ
เปาหมาย โดยมีแนวคิดสําคัญรองรับอยางสมเหตุสมผล
นํามาเปนพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได
และทุกกิจกรรมมีความเชื่อมโยงสอดคลองกัน
ระดับ 1 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคลองกับจุดประสงคและ
เปาหมาย โดยมีแนวคิดสําคัญรองรับอยางสมเหตุสมผล
และนํามาเปนพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได
3.2 การดําเนินงาน
3
ระดับ 3 ดําเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไวทุกขั้นตอน และมีการ
ตามกิจกรรม
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
(ตามวงจรคุณภาพเดมิ่ง)
ระดับ 2 ดําเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไวทุกขั้นตอนและมีการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระดับ 1 ดําเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไวไมครบทุกขั้นตอน
3.3 ประสิทธิภาพของ
3
ระดับ 3 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน เปนลําดับขั้นตอน
การดําเนินงาน
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มีวิธีการหรือองคความรูใหม
ที่สงผลตอเปาหมายและการพัฒนาอยางมีคุณภาพ
ระดับ 2 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน เปนลําดับขั้นตอน
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง สงผลตอเปาหมายและการพัฒนา
อยางมีคุณภาพ
ระดับ 1 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
3.4 การใชทรัพยากร
1
ระดับ 3 ประยุกตใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสม คุมคา สอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียนหรือหนวยงาน
ระดับ 2 ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสม คุมคา สอดคลองกับบริบท
ของโรงเรียนหรือหนวยงาน
ระดับ 1 ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสม สอดคลองกับบริบท
ของโรงเรียนหรือหนวยงาน
รายการพิจารณา
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ระดับคุณภาพ

4. ผลการดําเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนที่ไดรับ ( 30 คะแนน )
4.1 ผลที่เกิด
4
ระดับ ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุมและเปนไปตาม
ตามจุดประสงค
3 จุดประสงคทุกจุดประสงค โดยมีหลักฐานหรือขอมูลประกอบ
ระดับ ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุมและเปนไปตาม
2 จุดประสงคบางจุดประสงค โดยมีหลักฐาน หรือขอมูลประกอบ
ระดับ ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุมและเปนไปตาม
1 จุดประสงคบางจุดประสงค โดยไมมีหลักฐานหรือขอมูลประกอบ
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
4
ระดับ แกปญหาและพัฒนาผูเรียนหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได
3 ตรงตามจุดประสงค และเปาหมายอยางครบถวน โดยมีขอมูล
ทุกสวนแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ระดับ แกปญหาและพัฒนาผูเรียนหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได
2 ตรงตามจุดประสงค และเปาหมายอยางครบถวน โดยมีขอมูล
บางสวนแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ระดับ แกปญหาและพัฒนาผูเรียนหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได
1 ตรงตามจุดประสงค และเปาหมายบางสวน โดยมีขอมูล
ที่แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลง
4.3 ประโยชนที่ไดรับ
2
ระดับ กระบวนการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมกอใหเกิดประสบการณ
3 การเรียนรูรวมกันทั้งโรงเรียน
ระดับ กระบวนการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมกอใหเกิดประสบการณ
2 การเรียนรูรวมกันเฉพาะกลุม
ระดับ กระบวนการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมกอใหเกิดประสบการณ
1 การเรียนรูรวมกันเฉพาะบุคคล
5. ปจจัยความสําเร็จ ( 6 คะแนน )
- สิ่งที่ชวยใหงาน
2
ระดับ ปจจัยความสําเร็จที่นําเสนอ สอดคลองกับระบบและ/หรือวิธีการ
ประสบความสําเร็จ
3 ปฏิบัติงาน ที่เปนผลมาจากการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาผลงานอยางตอเนื่องและยั่งยื
ระดับ ปจจัยความสําเร็จที่นําเสนอ สอดคลองกับระบบและ/หรือวิธีการปฏิบัติงาน
2 ที่เปนผลมาจากการมีสวนรวม ของผูเกี่ยวของกับการปฏิบตั ิงาน
ระดับ ปจจัยความสําเร็จที่นําเสนอสอดคลองกับระบบและ/หรือวิธีการ
1 ปฏิบัติงาน
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น้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
คะแนน
6. บทเรียนที่ไดรับ ( Lesson Learned ) ( 9 คะแนน )
- การระบุขอมูล
3
ระดับ 3 มีขอสรุปที่เปนหลักการ สอดคลองกับผลงานที่นําเสนอ
ที่ไดรับจากการผลิต
มีการแสดงขอสังเกต/ขอเสนอแนะ และขอควรระวัง
และการนําผลงานไปใช
ในการนําผลงานไปประยุกตใช รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
เพิ่มเติมใหประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น
ระดับ 2 มีขอสรุปที่เปนหลักการ สอดคลองกับผลงานที่นําเสนอ
มีการแสดงขอสังเกต/ขอเสนอแนะ และขอควรระวัง
ในการนําผลงานไปประยุกตใช
ระดับ 1 มีขอสรุปที่เปนหลักการ สอดคลองกับผลงานที่นําเสนอมีการแสดง
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ในการนําผลงานไปประยุกตใช
7. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลที่ไดรับ ( 6 คะแนน )
7.1 การเผยแพร
1
ระดับ 3 มีรองรอยหลักฐานการเผยแพร มีการนําไปใชทั้งในและนอกโรงเรียน
ระดับ 2 มีรองรอยหลักฐานการเผยแพร มีการนําไปใชภายในโรงเรียน
ระดับ 1 มีรองรอยหลักฐานการเผยแพร มีการนําไปใชเฉพาะกลุม
7.2 การไดรับการยอมรับ/
1
ระดับ 3 ผลงานไดรับการยอมรับในระดับประเทศ หรือระดับภาค
รางวัลที่ไดรับ
ระดับ 2 ผลงานไดรับการยอมรับในระดับจังหวัดหรือระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 1 ผลงานไดรับการยอมรับในระดับกลุมโรงเรียน หรือระดับโรงเรียน
8. การนําเสนอผลงาน ( 4 คะแนน ) ใหคะแนนในการนําเสนอ ดังนี้
คะแนน 4 มีการนําเสนอเปนขั้นตอน ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น และตอบคําถามไดถูกตองตาม
หลักวิชาการ มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการนําเสนอที่สอดคลองสัมพันธกัน
คะแนน 3 มีการนําเสนอเปนขั้นตอน ชัดเจน ครอบคลุมบางประเด็น และตอบคําถามไดถูกตองตาม
หลักวิชาการ มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการนําเสนอที่สอดคลองสัมพันธกัน
คะแนน 2 มีการนําเสนอเปนขั้นตอน ตอบคําถามไดถูกตองบางคําถาม มีเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการนําเสนอที่สอดคลองสัมพันธกัน
คะแนน 1 มีการนําเสนอแตไมเปนขั้นตอน ตอบคําถามไดถูกตองบางคําถาม มีเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการนําเสนอแตไมสมบูรณ
รายการพิจารณา

5.2 การพิจารณาคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรูของนักเรียน
นักเรียนโรงเรียนในฝนทุกระดับ สามารถสงผลงานที่เกิดจากการเรียนรูได 2 ประเภท
คือ 1) ประเภทโครงงาน 2) ประเภทผลงานที่เกิดจากการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยเขียนรายละเอียดนําเสนอตามกรอบของงานดังนี้
1. โครงงาน ใหเขียนตามแบบของการรายงานโครงงาน
2. ผลงานที่เกิดจากการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ใหเขียนรายละเอียดตามกรอบที่เสนอไวทายเลม
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เกณฑการพิจารณาคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรูของนักเรียน
น้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
คะแนน
ตอนที่ 1 คุณภาพของผลงานที่เกิดจากการเรียนรู ( 60 คะแนน )
1.1 แนวคิดการบูรณาการ
6
ระดับ เปนผลงาน วิธีการ กระบวนการ หรือองคความรูใหม
3 ที่ตอยอดจากการเรียนรูแ ละสงผลตอเปาหมายอยางมีคุณภาพ
การเรียนรู
(18 คะแนน)
ระดับ เปนผลงาน วิธีการ หรือกระบวนการที่มีอยูแลว แตนํามาปรับปรับ
2 หรือพัฒนาใหมและสงผลตอเปาหมายอยางมีคุณภาพ
ระดับ เปนผลงาน วิธีการ หรือกระบวนการที่มีอยูแลว แตนํามาปรับปรุง
1 หรือพัฒนาบางสวน และสงผลตอเปาหมายอยางมีคุณภาพ
1.2 การออกแบบ
5
ระดับ สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการในการพัฒนาโดยมี
และกระบวนการ
3 แนวคิดหลักหรือแนวคิดสําคัญรองรับอยางสมเหตุสมผล สามารถ
อางอิงได นํามาเปนพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมและทุกกิจกรรมมี
พัฒนาผลงาน
(15 คะแนน)
ความสอดคลองกัน
ระดับ สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการในการพัฒนาโดยมี
2 แนวคิดหลัก หรือแนวคิดสําคัญรองรับอยางสมเหตุสมผล นํามาเปน
พื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมและทุกกิจกรรมมีความสอดคลองกัน
ระดับ สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการในการพัฒนาโดยมี
1 แนวคิดหลักหรือแนวคิดสําคัญนํามาเปนพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรม
1.3 การประยุกตใช
5
ระดับ สอดคลองกับสภาพปญหา ดําเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว
3 ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรุง/พัฒนาอยางตอเนื่อง
ในชีวิตประจําวัน
(15 คะแนน)
ระดับ สอดคลองกับสภาพปญหา ดําเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว
2 ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรุง/พัฒนา
ระดับ สอดคลองกับสภาพปญหา ดําเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว
1 แตไมมีการปรับปรุง/พัฒนา
4
1.4 การบันทึกสรุป
ระดับ มีการบันทึกกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุมและเปนไปตามจุดประสงค
และวิจารณผล
3
ทุกจุดประสงค โดยมีหลักฐานหรือขอมูลประกอบ
(12 คะแนน)
ระดับ มีการบันทึกกิจกรรมที่ออกแบบเปนไปตามจุดประสงคบางจุดประสงค
2
โดยมีหลักฐานหรือขอมูลประกอบ
ระดับ มีการบันทึกกิจกรรมที่ออกแบบเปนไปตามจุดประสงคบางจุดประสงค
1
แตไมมีหลักฐานหรือขอมูลประกอบ
ประเด็นประเมิน
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ประเด็นประเมิน
ระดับคุณภาพ
ตอนที่ 2 การนําเสนอผลงาน ( 40 คะแนน )
การจัดแสดงผลงาน
รายการประเมิน
เกณฑการประเมิน
และการพูดนําเสนอ เนื้อหา ( 16 คะแนน )
(40 คะแนน)
1. เนื้อหาครบถวนสมบูรณ
คะแนน 16 : มีครบทุกขอ
2. เนื้อหาถูกตอง
คะแนน 12 : มี 3 ขอ ขาด 1 ขอ
3. เนื้อหาตอเนื่อง
คะแนน 8 : มี 2 ขอ ขาด 2 ขอ
4. มีการคนควาเพิ่มเติม
คะแนน 4 : มี 1 ขอ ขาด 3 ขอ
กระบวนการทํางาน (8 คะแนน )
1. มีการวางแผนอยางเปนระบบ คะแนน 8 : มีครบทุกขอ
2. มีการปฏิบัติตามแผน
คะแนน 6 : มี 3 ขอ ขาด 1 ขอ
3. มีการติดตามประเมินผล
คะแนน 4 : มี 2 ขอ ขาด 2 ขอ
4. มีการปรับปรุงพัฒนางาน
คะแนน 2 : มี 1 ขอ ขาด 3 ขอ
การนําเสนอ ( 8 คะแนน )
1. การใชสํานวนภาษาดีถูกตอง
คะแนน 8 : มีครบทุกขอ
2. การเขียนสะกดคําถูกตอง
คะแนน 6 : มี 3 ขอ ขาด 1 ขอ
ตามหลักไวยากรณ
คะแนน 4 : มี 2 ขอ ขาด 2 ขอ
3. รูปแบบนาสนใจ
คะแนน 2 : มี 1 ขอขาด 3 ขอ
4. ผลงานมีความสวยงาม
คุณธรรม ( 8 คะแนน )
1. ตรงตอเวลา
คะแนน 8 : มีครบทุกขอ
2. ซื่อสัตย
คะแนน 6 : มี 3 ขอ ขาด 1 ขอ
3. ความกระตือรือรน
คะแนน 4 : มี 2 ขอ ขาด 2 ขอ
4. ความมีน้ําใจ
คะแนน 2 : มี 1 ขอ ขาด 3 ขอ
เกณฑการตัดสินผลการพิจารณาคุณภาพในภาพรวม
พิจารณาจากคะแนนรวมทุกดาน ของคณะกรรมการ ตามเกณฑคุณภาพ ดังนี้
ผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ไดคะแนน ตั้งแต 81 - 100 คะแนน
ผลงานที่มีคุณภาพดี
ไดคะแนน ตั้งแต 60 - 80 คะแนน
ผลงานที่มีคุณภาพพอใช ไดคะแนน นอยกวา 60 คะแนน
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แบบประเมินการใหคะแนนโครงงาน
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………
ผูจัดทํา...............................................โรงเรียน...............................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................................
คะแนน
รายการประเมิน
5 4 3 2 1
การเขียนรายงาน
1. ความถูกตองของรูปแบบรายงาน
2. ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาสาระ
3. การใชศัพท/ถอยคําที่เหมาะสมกับสาระวิชา
4. การนําเสนอผลการศึกษาเรียบเรียงเปนลําดับ
5. หลักฐานการเก็บขอมูลมีรองรอยปรากฏ
6. การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูลมีความชัดเจน ถูกตอง
7. การอางอิงถูกตองตามหลักการ
8. การสรุปผล อภิปรายผล สอดคลองกับวัตถุประสงค
คุณคาของโครงงาน
1. ความคิดริเริ่มสรางสรรคของโครงงาน
2. ผลที่ไดจากการศึกษานาเชื่อถือ
3. ประโยชนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
การจัดแสดงโครงงาน
1. ความเหมาะสมในการใชวัสดุอุปกรณ
2. ความสามารถในการจัดแสดงและสาธิตผลการทดลอง
3. ความถูกตองของขอมูลในการจัดแสดง
4. ความประณีต สวยงาม ประหยัดและคงทน
การอภิปรายปากเปลา /การพูดนําเสนอ
1. แสดงถึงความรู ความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา
2. ใชหลักการและกระบวนการนําเสนอที่ถูกตอง (แนะนําตัว ชื่องาน ฯลฯ)
3. นําเสนอขอมูล อธิบายไดอยางชัดเจนตามขั้นตอน
4. มีรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจและสรางสรรค
5. มีความพรอมในการนําเสนอโครงงาน
รวม
หมายเหตุ 5 = ดีมาก ; 4 = ดี ; 3 = พอใช ; 2 = ตองปรับปรุง ; 1 = ตองแกไข
ผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ไดคะแนน ตั้งแต 81 - 100 คะแนน
ผลงานที่มีคุณภาพดี
ไดคะแนน ตั้งแต 60 - 80 คะแนน
ผลงานที่มีคุณภาพพอใช ไดคะแนน นอยกวา
60 คะแนน
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6. การคัดเลือกสุดยอดผลงาน /นวัตกรรมการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม (Best of the Best Practices)
คณะผูจัดงาน “ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค” รวม 6 จุด ในแต
ละภาคพิจารณาคัดเลือกสุดยอดผลงาน /นวัตกรรมการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ( Best of the Best Practices )
จากการแสดงผลงานในภาคตางๆ จุดละ 14 ผลงาน รวม 6 จุด จํานวน 84 ผลงาน และผลงานนักเรียน
จุ ด ละ 50
ผลงาน เพื่ อเข า รั บ เกี ย รติ บั ตรในงาน “๑ ทศวรรษ กั บ ความก าวหน าโรงเรี ย นในฝ น ”
ระหวางวันที่ 9 - 12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

กรอบการนําเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบตั ิที่เปนเลิศ ( Best Practices )
ชื่อผลงาน ...............................................................................................................................................
ชื่อผูเสนอผลงาน ...................................................................................................................................
โรงเรียน/หนวยงาน................................................................................................................................
สังกัด สพป./สพม. ............................................................................................
โทรศัพท.............................................โทรสาร........................................โทรศัพทมือถือ.........................e-mail………………………
รายละเอียดการนําเสนอผลงาน
1. ความสําคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นําเสนอ
- ระบุเหตุผล ความจําเปน ปญหาหรือความตองการ แนวคิดหลักการสําคัญในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรมที่นําเสนอ
2. จุดประสงคและเปาหมาย ของการดําเนินงาน
- ระบุจุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินงานอยางชัดเจน สอดคลองกับปญหา ความตองการจําเปน
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดําเนินงาน
- ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช และการพัฒนาผลงานโดยมีขั้นตอน
ตอเนื่องสัมพันธกัน และสอดคลองกับวัตถุประสงค
4. ผลการดําเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนที่ไดรับ
- ระบุผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดจากการนําไปใช คุณคาของผลงาน/นวัตกรรมที่สงผล
ตอการพัฒนาผูเรียน และประโยชนที่ไดรับจากผลงาน/นวัตกรรม
5. ปจจัยความสําเร็จ
- ระบุบุคคล / หนวยงาน / องคกร หรือ วิธีการที่ชวยใหงานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม
6. บทเรียนที่ไดรับ (Lesson Learned)
- ระบุขอสรุป ขอสังเกต /ขอเสนอแนะ และขอควรระวัง ที่เปนแนวทางในการนําผลงานไปใช/
พัฒนาตอ หรือดําเนินการใหประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นตอไป
7. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลที่ไดรับ
- ระบุขอมูลที่ทําใหเห็นรองรอยหลักฐานการเผยแพรผลงาน/ นวัตกรรม และการยกยองชมเชย
หมายเหตุ
1. ผูสงผลงานเขียนขอมูลสรุป ตามรายการพิจารณาใหครบทั้ง 7 รายการ โดยมีความยาว 3 -5 หนากระดาษ
A4 พิมพดวยตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 point ถามีภาพใหเปนภาพประกอบเนื้อหาของผลงานและบรรจุ
อยูภายในจํานวนหนาที่กําหนด
2. สงผลงานตามวัน และสถานที่ ที่กําหนดไวในแตละภาค
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กรอบการนําเสนอผลงานที่เกิดจาการเรียนรูของนักเรีบน
ชื่อผลงาน ............................................................................................................................................
ชื่อผูเสนอผลงาน .................................................................................................................................
โรงเรียน......................................................................สังกัด สพป./สพม. ..........................................
โทรศัพทมือถือ.............................................................e-mail………………………..........................………
ครูที่ปรึกษา..................................................................โทรศัพท............................................................
โทรศัพทมือถือ.............................................................e-mail………………………..........................………...
รายละเอียดการนําเสนอผลงาน
1. ที่มาและความสําคัญของผลงาน
- บอกเหตุผล ปญหาความตองการจําเปน หรือแรงบันดาลใจในการทําผลงาน
และบอกแนวคิด/ หลักการในการบูรณาการความรูเพื่อการออกแบบผลงานที่นําเสนอ
2. จุดประสงคและเปาหมาย ของการดําเนินงาน
- บอกจุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินงานอยางชัดเจน สอดคลองกับปญหา
ความตองการจําเปน
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- บอกวิธีการหรือขั้นตอนในการทํา การนําไปใช และการพัฒนาผลงาน โดยมีขั้นตอน
ตอเนื่องสัมพันธกัน และสอดคลองกับวัตถุประสงค
4. ผลการดําเนินการ/ผลสําเร็จของงาน
- บอกผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สงผลตอการพัฒนาความรู ทักษะและประสบการณ
ของตนเอง และเพื่อนนักเรียน
5. ประโยชนและคุณคาของผลงาน
- บอกประโยชนที่ไดจากการทําผลงาน หรือจากการศึกษาเรื่องนั้นๆ และการนําไปประยุกตใช
หรือเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต
หมายเหตุ

1. นักเรียนผูสงผลงานเขียนขอมูลสรุป ตามรายการพิจารณา ใหครบทั้ง 5 รายการ มีความยาว
3 หนากระดาษ A4 พิมพดวยตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 point ถามีภาพใหเปน
ภาพประกอบเนื้อหาของผลงานและบรรจุอยูภายในจํานวนหนาที่กําหนด
2. สงผลงานตามวัน และสถานที่ ที่กําหนดไวในแตละภาค
……………………………………………………………………..
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. ดร.เบญจลักษณ น้ําฟา
2. ดร.อรทัย มูลคํา
3. นางพจมาน พงษไพบูลย
คณะทํางาน
1. นางสาวบุญญลักษณ พิมพา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานพัฒนาระบบเครือขายการมีสวนรวม
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
รักษาการผูอํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
2. นายอภิชาต พุทธเจริญ
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติราชการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
3. นางสาวอัญชลี เกษสุริยงค
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
4. นางสุพร รักบํารุง
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
5. นางสาวอารยา สระแกว
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
6. นางสาวอาบทิพย คลายวรรณ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
7. นางสาวธัญนันท แกวเกิด
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
8. นางสาวฐานิตา นพฤทธิ์
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
9. นางสุวารี เดนดวง
นักจัดการงานทั่วไป
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
10. นางสาวปาริชาติ ธนัญชัย
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.34 เชียงใหม
11. นางสาวเกษราภรณ สมมนุษย ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม เขต 2
12. นายอรพงษ อาษาเอื้อ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 3
13. นายธนกร ทองเลิศ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 3
14. นางปรานอม ประทีปทวี
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.เขต 5
15. นางชิวาภรณ รัตนศีล
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.เขต 5
16. นางอรอนงค พรหมวิหาร
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
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17. นางละอองทิพย บุญยเกียรติ
18. นายปรีชา แรทอง
19. นายเสวก วงษเจริญผล
20. นายดุสิต ปรีพูล
21. นายบุญไทย แสนอุบล
22. นางศิริรัตน บุญตานนท
23. นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ
24. นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร
25. นางสมหวัง ซื่อสัตย
26. นายสัมภาษณ คําผุย
27. นางสาวประยงคศรี พูลทรัพย
28. นายถวัลย แสงสุวรรณ
29. นางศิริรัตน นราวงศานนท
30. นางสาวจรินทร โฮสกุล
31. นางชัดเจน ไทยแท
32. นายอดุลย วงษใหญ
33. นางสาววิไลลักษณ ภูภักดี
35. นางสาวเสาวณีย สุภรสุข
34. นางสาวบุญทอง บุญทวี
35. นายกิตติ กสิณธารา
36. นางสาวไพจิตร สดวกการ
37. นางสาวนวลนอย เจริญผล

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.เขต 12
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีทุงสง สพม.เขต 12
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สพป.ตรังเขต 1
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ เขต 1
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 3
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 1
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.เขต 33
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.เขต 32
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป.ขอนแกน เขต 2
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.เขต 26
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.เขต 29
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.เขต 20
รองผูอํานวยการ สพป.นราธิวาส เขต 2
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.เขต 1
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ

ออกแบบปกและรูปเลม .............................................
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