รายละเอียดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนครูและกิจกรรมคลินิกครู
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
ณ สนามสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
........................................
1. ลักษณะกิจกรรม
เป็นการนาเสนอนิทรรศการผลงานของโรงเรียนและครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มภาคเหนือ
17 จังหวัด ประกอบด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 44 เขต และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จานวน 9 เขต รวมทั้งสิ้น 53 เขต โดยจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนในขอบเขต ดังนี้
1.1 สนองกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 สนองนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 ผลงานดีเด่นที่เป็น Best Practice ของผู้บริหาร และครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สิ่งที่เจ้าภาพจัดเตรียมให้
2.1 เต็นท์สาหรับจัดการแสดงนิทรรศการและนาเสนอผลงานดีเด่นของผู้บริหารและครูในเขตพื้นที่
การศึกษา จานวน 2 เต็นท์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8เมตร(ใช้สาหรับ 3 กิจกรรมคือ การจัดนิทรรศการ ผลงานของ
โรงเรียน การนาเสนอผลงานดีเด่นของผู้บริหารและครู(คลินิกครู)และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
2.2 หลอดไฟส่องสว่างเต็นท์ละ 1หลอดและจุดสาหรับเสียบปลั๊กเชื่อมต่อไฟ จานวน 1จุด
2.3 โต๊ะจานวน 4ตัว เก้าอี้ จานวน10 ตัว (หากไม่พอต้องเตรียม/จัดหาเพิ่มเติมเอง)
3.สิ่งที่ทุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดเตรียมและดาเนินการเอง
3.1 การตกแต่งหน้าเต็นท์ของแต่ละสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวยาว
3.2นิทรรศการ อุปกรณ์อื่นๆเช่นโต๊ะระบายผ้า เครื่องเสียง ป้ายชื่อ และอื่นๆ ให้จัดเตรียมเอง
4. วัน เวลาในการดาเนินการ
4.1 เตรียมสถานที่ ระหว่างวันที่ 16 - 17ธันวาคม2556
4.2 การจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม2556
5. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
5.1 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่เป็นผลงานดีเด่น ตามกลยุทธ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ เข้าชมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.2 กิจกรรมคลินิกครู เป็นการนาเสนอผลงานดีเด่นที่เป็น Best Practiceของครูใน 4 ระดับคือ ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับละ 1 ผลงาน ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา จานวน
1 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 5 ผลงาน
กลุ่มเป้าหมายคือ ครูที่มีความประสงค์จะพัฒนาตนเองและทาวิทยฐานะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่เป็น
ตัวแทนของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษามานาเสนอผลงานดีเด่น และมีการดาเนินการประเมินผลงานโดยคณะกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้ง
6. ผู้ประสานงาน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต
2 โทร. 08-1042-0454
นางนิชาภัทร วิลเลี่ยมล์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต
2 โทร. 08-6449-0694
นายสละ พาดี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต
2 โทร.08-6735-4913

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศ( Best Practice) ปี 2556
น ้าหนัก
รายการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
คะแนน

1.ความสาคัญของผลงานหรื อนวัตกรรมที่นาเสนอ(9คะแนน)
1.1 ความเป็ นมา
1 ระดับ3 ระบุสภาพปั ญหาความต้ องการหรื อเหตุผลความจาเป็ นของสิ่งที่
และสภาพปั ญหา
จะพัฒนาได้ ชดั เจนมีการจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาและมี
หลักฐานอ้ างอิง
ระดับ2 ระบุสภาพปั ญหาความต้ องการหรื อเหตุผลความจาเป็ นของสิ่งที่
จะพัฒนาได้ ชดั เจนมีการจัดลาดับความสาคัญ
ระดับ1 ระบุสภาพปั ญหาความต้ องการหรื อเหตุผลความจาเป็ นของสิ่งที่
จะพัฒนาได้ ชดั เจน
1.2 แนวทางการ
2 ระดับ3 เสนอแนวทางแก้ ปัญหาหรื อการพัฒนาโดยใช้ หลักการในการ
แก้ ปัญหาและพัฒนา
ออกแบบผลงานที่สมั พันธ์กบั ปั ญหาหรื อสิ่งที่จะพัฒนาและ
สอดคล้ องกับความต้ องการของกลุม่ เป้าหมายสถานศึกษาและ
ชุมชน
ระดับ2 เสนอแนวทางแก้ ปัญหาหรื อการพัฒนาโดยใช้ หลักการในการ
ออกแบบผลงานที่สมั พันธ์กบั ปั ญหาหรื อสิ่งที่จะพัฒนาและ
สอดคล้ องกับความต้ องการของกลุม่ เป้าหมายสถานศึกษา
ระดับ1 เสนอแนวทางแก้ ปัญหาหรื อการพัฒนาโดยใช้ หลักการในการ
ออกแบบผลงานที่สมั พันธ์กบั ปั ญหาหรื อสิ่งที่จะพัฒนาและ
สอดคล้ องกับความต้ องการของกลุม่ เป้าหมาย
2.จุดประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงาน(6คะแนน)
-การกาหนด
2
ระดับ3 กาหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงานได้ ชดั เจน
จุดประสงค์และ
เป็ นรูปธรรมทังเชิ
้ งปริมาณและคุณภาพสอดคล้ องกับสภาพ
เป้าหมาย
ปั ญหาและความต้ องการของสถานศึกษาและชุมชนและส่งผลใน
ภาพกว้ าง
ระดับ2 กาหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงานได้ ชดั เจน
เป็ นรูปธรรมทังเชิ
้ งปริมาณและคุณภาพสอดคล้ องกับสภาพ
ปั ญหาและความต้ องการของสถานศึกษาและชุมชน
ระดับ1 กาหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงานได้ ชดั เจน
เป็ นรูปธรรมทังเชิ
้ งปริมาณและคุณภาพสอดคล้ องกับสภาพ
ปั ญหาและความต้ องการของสถานศึกษา

รายการพิจารณา

น ้าหนัก
คะแนน

ระดับคุณภาพ

3.กระบวนการผลิตผลงานหรื อขันตอนการด
้
าเนินงาน(30 คะแนน)
3.1 การออกแบบ
3 ระดับ3 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคล้ องกับจุดประสงค์และ
ผลงาน/
เป้าหมายโดยมีแนวคิดสาคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผล
นวัตกรรม
สามารถอ้ างอิงได้ นามาเป็ นพื ้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได้
และทุกกิจกรรมมีความเชื่อมโยงสอดคล้ องกัน
ระดับ2 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคล้ องกับจุดประสงค์และ
เป้าหมายโดยมีแนวคิดสาคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผล
นามาเป็ นพื ้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได้ และทุกกิจกรรมมี
ความเชื่อมโยงสอดคล้ องกัน
ระดับ1 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคล้ องกับจุดประสงค์และ
เป้าหมายโดยมีแนวคิดสาคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผล
และ นามาเป็ นพื ้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได้
3.2 การดาเนินงาน
3 ระดับ3 ดาเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ ทกุ ขันตอนและมี
้
การ
ตามกิจกรรม(ตาม
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วงจรคุณภาพเดมมิ่ง)
ระดับ2 ดาเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ ทกุ ขันตอนและมี
้
การ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระดับ1 ดาเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ ไม่ครบทุกขันตอน
้
3.3 ประสิทธิภาพ
3
ระดับ3 มีกิจกรรมการปฏิบตั ปิ รากฏชัดเจนเป็ นลาดับขันตอนสามารถ
้
ของการดาเนินงาน
นาไปปฏิบตั ไิ ด้ จริง มีวิธีการหรื อองค์ความรู้ใหม่ที่สง่ ผลต่อ
เป้าหมายและการพัฒนาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ระดับ2 มีกิจกรรมการปฏิบตั ปิ รากฎชัดเจน เป็ นลาดับขันตอน
้
สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ จริง ส่งผลต่อเป้าหมายและการพัฒนา
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ระดับ1 มีกิจกรรมการปฏิบตั ปิ รากฏชัดเจนสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ จริง
3.4การใช้ ทรัพยากร 1
ระดับ3 ประยุกต์ใช้ ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้ องกับ
บริบทของโรงเรี ยนหรื อหน่วยงาน
ระดับ2 ใช้ ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้ องกับบริบทของ
โรงเรี ยนหรื อหน่วยงาน
ระดับ1 ใช้ ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างเหมาะสม สอดคล้ องกับบริบทของ
โรงเรี ยนหรื อหน่วยงาน

รายการพิจารณา

น ้าหนัก
คะแนน

ระดับคุณภาพ

4.ผลการดาเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้ รับ(30 คะแนน)
4.1 ผลที่เกิดตาม
4 ระดับ3 ผลการปฏิบตั ติ ามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุมและเป็ นไปตาม
จุดประสงค์
จุดประสงค์ทกุ จุดประสงค์ โดยมีหลักฐานหรื อข้ อมูลประกอบ
ระดับ2 ผลการปฏิบตั ติ ามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุมและเป็ นไปตาม
จุดประสงค์บางจุดประสงค์ โดยมีหลักฐานหรื อข้ อมูลประกอบ
ระดับ1 ผลการปฏิบตั ติ ามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุมและเป็ นไปตาม
จุดประสงค์บางจุดประสงค์ โดยไม่มีหลักฐานหรื อข้ อมูลประกอบ
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
4 ระดับ3 แก้ ปัญหาและพัฒนาผู้เรี ยน หรื อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
ตรงตามจุดประสงค์ และเป้าหมายอย่างครบถ้ วน โดยมีข้อมูล
ทุกส่วนแสดงให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้น
ระดับ2 แก้ ปัญหาและพัฒนาผู้เรี ยน หรื อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
ตรงตามจุดประสงค์ และเป้าหมายอย่างครบถ้ วน โดยมีข้อมูล
บางส่วนแสดงให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้น
ระดับ1 แก้ ปัญหาและพัฒนาผู้เรี ยน หรื อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
ตรงตามจุดประสงค์ และเป้าหมายบางส่วน โดยมีข้อมูล
ที่แสดงให้ เห็นการเปลี่ยนแปลง
4.3 ประโยชน์ที่ได้ รับ
2
ระดับ3 กระบวนการพัฒนาผลงาน /นวัตกรรมก่อให้ เกิดประสบการณ์การ
เรี ยนรู้ร่วมกันทังโรงเรี
้
ยน
ระดับ2 กระบวนการพัฒนาผลงาน /นวัตกรรมก่อให้ เกิดประสบการณ์การ
เรี ยนรู้ร่วมกันเฉพาะกลุม่
ระดับ1 กระบวนการพัฒนาผลงาน /นวัตกรรมก่อให้ เกิดประสบการณ์การ
เรี ยนรู้ร่วมกันเฉพาะบุคคล
5.ปั จจัยความสาเร็จ (6 คะแนน)
-สิ่งที่ชว่ ยให้ งาน
2
ระดับ3 ปั จจัยความสาเร็จที่นาเสนอ สอดคล้ องกับระบบและ/หรื อวิธีการ
ประสบความสาเร็จ
ปฏิบตั งิ าน ที่เป็ นผลมาจากการมีสว่ นร่วมของผู้เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบตั งิ าน โดยมีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
ระดับ2 ปั จจัยความสาเร็จที่นาเสนอ สอดคล้ องกับระบบและ/หรื อวิธีการ
ปฏิบตั งิ าน ที่เป็ นผลมาจากการมีสว่ นร่วมของผู้เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบตั งิ าน
ระดับ1 ปั จจัยความสาเร็จที่นาเสนอ สอดคล้ องกับระบบและ/หรื อวิธีการ
ปฏิบตั งิ าน

รายการพิจารณา

น ้าหนัก
คะแนน

ระดับคุณภาพ

6.บทเรี ยนที่ได้ รับ(Lesson Learned) (9 คะแนน)
-การระบุข้อมูลที่ได้ รับ
3 ระดับ3 มีข้อมูลสรุปที่เป็ นหลักการ สอดคล้ องกับผลงานที่นาเสนอมีการ
จากการผลิตและการนา
แสดงข้ อสังเกต / ข้ อเสนอแนะและข้ อควรระวังในการนาผลงานไป
ผลงานไปใช้
ประยุกต์ใช้ รวมทังแนวทางการพั
้
ฒนาเพิ่มเติมให้ ประสบ
ความสาเร็จมากยิ่งขึ ้น
ระดับ2 มีข้อมูลสรุปที่เป็ นหลักการ สอดคล้ องกับผลงานที่นาเสนอมีการ
แสดงข้ อสังเกต / ข้ อเสนอแนะและข้ อควรระวังในการนาผลงานไป
ประยุกต์ใช้
ระดับ1 มีข้อมูลสรุปที่เป็ นหลักการ สอดคล้ องกับผลงานที่นาเสนอมีการ
แสดงข้ อสังเกต / ข้ อเสนอแนะในการนาผลงานไปประยุกต์ใช้
7.การเผยแพร่/การได้ รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้ รับ( 6 คะแนน)
7.1 การเผยแพร่
1 ระดับ3 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการนาไปใช้ ทงในและนอก
ั้
โรงเรี ยน
ระดับ2 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการนาไปใช้ ภายในโรงเรี ยน
ระดับ1 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการนาไปใช้ เฉพาะกลุม่
7.2 การได้ รับการ
1 ระดับ3 ผลงานได้ รับการยอมรับในระดับประเทศ หรื อระดับภาค
ยอมรับ/รางวัลที่ได้ รับ
ระดับ2 ผลงานได้ รับการยอมรับในระดับจังหวัด หรื อระดับเขตพื ้นที่
การศึกษา
ระดับ1 ผลงานได้ รับการยอมรับในระดับกลุม่ โรงเรี ยน หรื อระดับโรงเรี ยน
-พัฒนาต่อ หรื อดาเนินการให้ ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ ้นต่อไป
7.การเผยแพร่/การได้ รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้ รับ
-ระบุข้อมูลที่ทาให้ เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน / นวัตกรรมและการยกย่องชมเชย
8. กระบวนการนาเสนอ
8.1 การใช้ สื่อนาเสนอที่เหมาะสม
8.2 ลีลา น ้าเสียง วาทศิลป์ในการนาเสนอ สามารถสร้ างบรรยากาศที่ดงึ ดูดผู้ฟังให้ มีความสนใจและ
เข้ าใจได้
8.3 การนาเสนอมีความสอดคล้ องสัมพันธ์ตามลาดับความสาคัญความสาคัญและครอบคลุมเนื ้อหาของ
Best Practices ที่นาเสนอ
8.4 ใช้ เวลาในการนาเสนอตามเวลาที่กาหนด(5-10 นาที)
( คะแนนรวม
4 คะแนน)

แบบกรอกผลผลงาน / นวัตกรรมการปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศ(Best Practice)
ชื่อผลงาน......................................................................................................................................
ชื่อผู้เสนอผลงาน...........................................................................................................................
โรงเรี ยน.............................................................................
สังกัด สพป........................................................................
โทรศัพท์....................................................โทรสาร..........................................................
โทรศัพท์มือถือ............................................
Mail………………………………………….
รายละเอียดการนาเสนอผลงาน
1.ความสาคัญของผลงานหรื อนวัตกรรมที่นาเสนอ
- ระบุเหตุผล ความจาเป็ น ปั ญหาหรื อความต้ องการ แนวคิดหลักการสาคัญในการออกแบบผลงาน
หรื อนวัตกรรมที่นาเสนอ
2.จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดาเนินงาน
- ระบุจดุ ประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้ องกับปั ญหา
ความต้ องการจาเป็ น
3.กระบวนการผลิตผลงาน หรื อขันตอนการด
้
าเนินงาน
- ระบุกระบวนการ หรื อวิธีการในการผลิต การนาไปใช้ และการพัฒนาผลงานโดยมีขนตอนต่
ั้
อเนื่อง
สัมพันธ์กนั และสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
4.ผลการดาเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้ รับ
- ระบุผลสาเร็จของการดาเนินงานที่เกิดจากการนาไปใช้ คุณค่าของผลงาน / นวัตกรรมที่สง่ ผลต่อ
การพัฒนาผู้เรี ยน และประโยชน์ที่ได้ รับจากผลงาน / นวัตกรรม
5.ปั จจัยความสาเร็จ
- ระบุบคุ คล / หน่วยงาน / องค์กร หรื อวิธีการที่ชว่ ยให้ งานประสบผลสาเร็จตามจุดประสงค์การ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน / นวัตกรรม
6.บทเรี ยนที่ได้ รับ(Lesson Learned)
-ระบุข้อสรุป ข้ อสังเกต /ข้ อเสนอแนะ และข้ อควรระวังที่เป็ นแนวทางในการนาผลงานไปใช้

