
รายละเอียดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนครูและกิจกรรมคลินิกครู 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งท่ี 63 ปีการศึกษา 2556 

ณ  สนามสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
........................................ 

1. ลักษณะกิจกรรม 
เป็นการน าเสนอนิทรรศการผลงานของโรงเรียนและครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากลุ่มภาคเหนือ 

17 จังหวัด ประกอบด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 44 เขต และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน 9 เขต รวมทั้งสิ้น 53 เขต โดยจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนในขอบเขต ดังนี้ 

1.1 สนองกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
1.2 สนองนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.3 ผลงานดีเด่นที่เป็น Best Practice ของผู้บริหาร และครรูะดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. สิ่งท่ีเจ้าภาพจัดเตรียมให้ 

2.1 เต็นท์ส าหรับจัดการแสดงนิทรรศการและน าเสนอผลงานดีเด่นของผู้บริหารและครูในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา จ านวน 2 เต็นท์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8เมตร(ใช้ส าหรับ 3 กิจกรรมคือ การจัดนิทรรศการ ผลงานของ
โรงเรียน การน าเสนอผลงานดีเด่นของผู้บริหารและครู(คลินิกครู)และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน 

2.2 หลอดไฟส่องสว่างเต็นท์ละ 1หลอดและจุดส าหรับเสียบปลั๊กเชื่อมต่อไฟ จ านวน 1จุด 
2.3 โต๊ะจ านวน 4ตัว เก้าอ้ี จ านวน10 ตัว (หากไม่พอต้องเตรียม/จัดหาเพิ่มเติมเอง) 

3.สิ่งท่ีทุกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดเตรียมและด าเนินการเอง 
 3.1 การตกแต่งหน้าเต็นท์ของแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามแนวยาว  
 3.2นิทรรศการ อุปกรณ์อ่ืนๆเช่นโต๊ะระบายผ้า เครื่องเสียง ป้ายชื่อ และอ่ืนๆ ให้จัดเตรียมเอง  
4. วัน เวลาในการด าเนินการ 
 4.1 เตรียมสถานที่ ระหว่างวันที่ 16 - 17ธันวาคม2556 
 4.2 การจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม2556 
5. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 5.1 การจดัแสดงนิทรรศการผลงานโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่เป็นผลงานดีเด่น ตามกลยุทธ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  
 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ เข้าชมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 5.2 กิจกรรมคลินิกครู เป็นการน าเสนอผลงานดีเด่นที่เป็น Best Practiceของครูใน 4 ระดับคือ ระดับปฐมวัย  
ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ระดับละ 1 ผลงาน ใน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 
1 ผลงาน รวมทั้งสิ้น  5 ผลงาน 
 กลุ่มเป้าหมายคือ ครูที่มีความประสงค์จะพัฒนาตนเองและท าวิทยฐานะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่เป็น
ตัวแทนของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษามาน าเสนอผลงานดีเด่น และมีการด าเนินการประเมินผลงานโดยคณะกรรมการที่
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 
 
 



เกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกผลงาน/นวตักรรมการปฏิบตัท่ีิเป็นเลิศ( Best Practice) ปี 2556 
รายการพิจารณา น า้หนกั

คะแนน 
ระดบัคณุภาพ 

1.ความส าคญัของผลงานหรือนวตักรรมท่ีน าเสนอ(9คะแนน) 
1.1 ความเป็นมา  
 และสภาพปัญหา 

1 ระดบั3 ระบสุภาพปัญหาความต้องการหรือเหตผุลความจ าเป็นของสิ่งท่ี
จะพฒันาได้ชดัเจนมีการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาและมี
หลกัฐานอ้างอิง 

ระดบั2 ระบสุภาพปัญหาความต้องการหรือเหตผุลความจ าเป็นของสิ่งท่ี
จะพฒันาได้ชดัเจนมีการจดัล าดบัความส าคญั 

ระดบั1 ระบสุภาพปัญหาความต้องการหรือเหตผุลความจ าเป็นของสิ่งท่ี
จะพฒันาได้ชดัเจน 

1.2 แนวทางการ
แก้ปัญหาและพฒันา 

2 ระดบั3 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพฒันาโดยใช้หลกัการในการ
ออกแบบผลงานท่ีสมัพนัธ์กบัปัญหาหรือสิ่งท่ีจะพฒันาและ
สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมายสถานศกึษาและ
ชมุชน 

 ระดบั2 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพฒันาโดยใช้หลกัการในการ
ออกแบบผลงานท่ีสมัพนัธ์กบัปัญหาหรือสิ่งท่ีจะพฒันาและ
สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมายสถานศกึษา  

 ระดบั1 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพฒันาโดยใช้หลกัการในการ
ออกแบบผลงานท่ีสมัพนัธ์กบัปัญหาหรือสิ่งท่ีจะพฒันาและ
สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมาย  

2.จดุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน(6คะแนน) 
-การก าหนด
จดุประสงค์และ
เป้าหมาย 

2 ระดบั3 ก าหนดจดุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานได้ชดัเจน
เป็นรูปธรรมทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพสอดคล้องกบัสภาพ
ปัญหาและความต้องการของสถานศกึษาและชมุชนและสง่ผลใน
ภาพกว้าง 

ระดบั2 ก าหนดจดุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานได้ชดัเจน
เป็นรูปธรรมทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพสอดคล้องกบัสภาพ
ปัญหาและความต้องการของสถานศกึษาและชมุชน 

ระดบั1 ก าหนดจดุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานได้ชดัเจน
เป็นรูปธรรมทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพสอดคล้องกบัสภาพ
ปัญหาและความต้องการของสถานศกึษา 

 
 



รายการพิจารณา น า้หนกั
คะแนน 

ระดบัคณุภาพ 

3.กระบวนการผลิตผลงานหรือขัน้ตอนการด าเนินงาน(30 คะแนน)  
3.1 การออกแบบ

ผลงาน/
นวตักรรม 

3 ระดบั3 ออกแบบผลงาน/นวตักรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์และ
เป้าหมายโดยมีแนวคดิส าคญัรองรับอยา่งสมเหตสุมผล  
สามารถอ้างอิงได้ น ามาเป็นพืน้ฐานในการออกแบบกิจกรรมได้ 
และทกุกิจกรรมมีความเช่ือมโยงสอดคล้องกนั 

ระดบั2 ออกแบบผลงาน/นวตักรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์และ
เป้าหมายโดยมีแนวคดิส าคญัรองรับอยา่งสมเหตสุมผล  
น ามาเป็นพืน้ฐานในการออกแบบกิจกรรมได้ และทกุกิจกรรมมี
ความเช่ือมโยงสอดคล้องกนั 

ระดบั1 ออกแบบผลงาน/นวตักรรมสอดคล้องกบัจดุประสงค์และ
เป้าหมายโดยมีแนวคดิส าคญัรองรับอยา่งสมเหตสุมผล  
และ น ามาเป็นพืน้ฐานในการออกแบบกิจกรรมได้  

3.2 การด าเนินงาน
ตามกิจกรรม(ตาม

วงจรคณุภาพเดมมิ่ง) 

3 ระดบั3 ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีออกแบบไว้ทกุขัน้ตอนและมีการ
ปรับปรุงและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

ระดบั2 ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีออกแบบไว้ทกุขัน้ตอนและมีการ
ปรับปรุงและพฒันา 

ระดบั1 ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีออกแบบไว้ไมค่รบทกุขัน้ตอน  

3.3 ประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงาน 

3 ระดบั3 มีกิจกรรมการปฏิบตัปิรากฏชดัเจนเป็นล าดบัขัน้ตอนสามารถ
น าไปปฏิบตัไิด้จริง มีวิธีการหรือองค์ความรู้ใหมท่ี่สง่ผลตอ่
เป้าหมายและการพฒันาอยา่งมีคณุภาพ 

ระดบั2 มีกิจกรรมการปฏิบตัปิรากฎชดัเจน เป็นล าดบัขัน้ตอน  
สามารถน าไปปฏิบตัไิด้จริง สง่ผลตอ่เป้าหมายและการพฒันา
อยา่งมีคณุภาพ 

ระดบั1 มีกิจกรรมการปฏิบตัปิรากฏชดัเจนสามารถน าไปปฏิบตัไิด้จริง  
3.4การใช้ทรัพยากร 1 ระดบั3 ประยกุต์ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสม คุ้มคา่ สอดคล้องกบั

บริบทของโรงเรียนหรือหนว่ยงาน 
ระดบั2 ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสม คุ้มคา่ สอดคล้องกบับริบทของ

โรงเรียนหรือหนว่ยงาน 

ระดบั1 ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสม สอดคล้องกบับริบทของ
โรงเรียนหรือหนว่ยงาน 

 
 



 
รายการพิจารณา น า้หนกั

คะแนน 
ระดบัคณุภาพ 

4.ผลการด าเนินการ / ผลสมัฤทธ์ิ / ประโยชน์ท่ีได้รับ(30 คะแนน)  
4.1 ผลที่เกิดตาม
จดุประสงค์ 

4 ระดบั3 ผลการปฏิบตัติามกิจกรรมท่ีออกแบบครอบคลมุและเป็นไปตาม
จดุประสงค์ทกุจดุประสงค์ โดยมีหลกัฐานหรือข้อมลูประกอบ  

ระดบั2 ผลการปฏิบตัติามกิจกรรมท่ีออกแบบครอบคลมุและเป็นไปตาม
จดุประสงค์บางจดุประสงค์ โดยมีหลกัฐานหรือข้อมลูประกอบ  

ระดบั1 ผลการปฏิบตัติามกิจกรรมท่ีออกแบบครอบคลมุและเป็นไปตาม
จดุประสงค์บางจดุประสงค์ โดยไมมี่หลกัฐานหรือข้อมลูประกอบ  

4.2 ผลสมัฤทธ์ิของงาน 4 ระดบั3 แก้ปัญหาและพฒันาผู้ เรียน หรือพฒันาคณุภาพการศกึษาได้  
ตรงตามจดุประสงค์ และเป้าหมายอยา่งครบถ้วน โดยมีข้อมลู  
ทกุสว่นแสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ 

ระดบั2 แก้ปัญหาและพฒันาผู้ เรียน หรือพฒันาคณุภาพการศกึษาได้  
ตรงตามจดุประสงค์ และเป้าหมายอยา่งครบถ้วน โดยมีข้อมลู  
บางสว่นแสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ 

ระดบั1 แก้ปัญหาและพฒันาผู้ เรียน หรือพฒันาคณุภาพการศกึษาได้  
ตรงตามจดุประสงค์ และเป้าหมายบางสว่น โดยมีข้อมลู  
ท่ีแสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลง 

4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 2 ระดบั3 กระบวนการพฒันาผลงาน /นวตักรรมก่อให้เกิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ร่วมกนัทัง้โรงเรียน 

ระดบั2 กระบวนการพฒันาผลงาน /นวตักรรมก่อให้เกิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ร่วมกนัเฉพาะกลุม่ 

ระดบั1 กระบวนการพฒันาผลงาน /นวตักรรมก่อให้เกิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ร่วมกนัเฉพาะบคุคล 

5.ปัจจยัความส าเร็จ (6 คะแนน) 
-สิ่งท่ีชว่ยให้งาน
ประสบความส าเร็จ 

2 ระดบั3 ปัจจยัความส าเร็จท่ีน าเสนอ สอดคล้องกบัระบบและ/หรือวิธีการ
ปฏิบตังิาน ท่ีเป็นผลมาจากการมีสว่นร่วมของผู้ เก่ียวข้องกบัการ
ปฏิบตังิาน โดยมีการพฒันาผลงานอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน  

ระดบั2 ปัจจยัความส าเร็จท่ีน าเสนอ สอดคล้องกบัระบบและ/หรือวิธีการ
ปฏิบตังิาน ท่ีเป็นผลมาจากการมีสว่นร่วมของผู้ เก่ียวข้องกบัการ
ปฏิบตังิาน  

ระดบั1 ปัจจยัความส าเร็จท่ีน าเสนอ สอดคล้องกบัระบบและ/หรือวิธีการ
ปฏิบตังิาน  



รายการพิจารณา น า้หนกั
คะแนน 

ระดบัคณุภาพ 

6.บทเรียนท่ีได้รับ(Lesson Learned)    (9 คะแนน) 
-การระบขุ้อมลูที่ได้รับ
จากการผลติและการน า
ผลงานไปใช้ 

3 ระดบั3 มีข้อมลูสรุปท่ีเป็นหลกัการ สอดคล้องกบัผลงานท่ีน าเสนอมีการ
แสดงข้อสงัเกต / ข้อเสนอแนะและข้อควรระวงัในการน าผลงานไป
ประยกุต์ใช้ รวมทัง้แนวทางการพฒันาเพิ่มเตมิให้ประสบ
ความส าเร็จมากย่ิงขึน้ 

ระดบั2 มีข้อมลูสรุปท่ีเป็นหลกัการ สอดคล้องกบัผลงานท่ีน าเสนอมีการ
แสดงข้อสงัเกต / ข้อเสนอแนะและข้อควรระวงัในการน าผลงานไป
ประยกุต์ใช้  

ระดบั1 มีข้อมลูสรุปท่ีเป็นหลกัการ สอดคล้องกบัผลงานท่ีน าเสนอมีการ
แสดงข้อสงัเกต / ข้อเสนอแนะในการน าผลงานไปประยกุต์ใช้  

7.การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ / รางวลัที่ได้รับ( 6 คะแนน) 
7.1 การเผยแพร่ 1 ระดบั3 มีร่องรอยหลกัฐานการเผยแพร่ มีการน าไปใช้ทัง้ในและนอก

โรงเรียน 
ระดบั2 มีร่องรอยหลกัฐานการเผยแพร่ มีการน าไปใช้ภายในโรงเรียน  

ระดบั1 มีร่องรอยหลกัฐานการเผยแพร่ มีการน าไปใช้เฉพาะกลุม่ 

7.2 การได้รับการ
ยอมรับ/รางวลัที่ได้รับ 

1 ระดบั3 ผลงานได้รับการยอมรับในระดบัประเทศ หรือระดบัภาค  
ระดบั2 ผลงานได้รับการยอมรับในระดบัจงัหวดั หรือระดบัเขตพืน้ท่ี

การศกึษา 

ระดบั1 ผลงานได้รับการยอมรับในระดบักลุม่โรงเรียน หรือระดบัโรงเรียน  

-พฒันาตอ่ หรือด าเนินการให้ประสบความส าเร็จมากย่ิงขึน้ตอ่ไป  
7.การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวลัท่ีได้รับ 
 -ระบขุ้อมลูท่ีท าให้เห็นร่องรอยหลกัฐานการเผยแพร่ผลงาน / นวตักรรมและการยกยอ่งชมเชย  
8. กระบวนการน าเสนอ 
 8.1 การใช้ส่ือน าเสนอท่ีเหมาะสม 
 8.2 ลีลา น า้เสียง วาทศลิป์ในการน าเสนอ สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดงึดดูผู้ ฟังให้มีความสนใจและ
เข้าใจได้ 
 8.3 การน าเสนอมีความสอดคล้องสมัพนัธ์ตามล าดบัความส าคญัความส าคญัและครอบคลมุเนือ้หาของ 
Best Practices ท่ีน าเสนอ 
 8.4 ใช้เวลาในการน าเสนอตามเวลาท่ีก าหนด(5-10 นาที) 
  ( คะแนนรวม 4 คะแนน) 
 
 



แบบกรอกผลผลงาน / นวตักรรมการปฏิบตัท่ีิเป็นเลิศ(Best Practice) 
 

ช่ือผลงาน......................................................................................................................................  
ช่ือผู้ เสนอผลงาน...........................................................................................................................  
 โรงเรียน.............................................................................  
 สงักดั สพป........................................................................  
 โทรศพัท์....................................................โทรสาร..........................................................  
 โทรศพัท์มือถือ............................................  
 Mail…………………………………………. 
รายละเอียดการน าเสนอผลงาน 
1.ความส าคญัของผลงานหรือนวตักรรมท่ีน าเสนอ  
 - ระบเุหตผุล ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคดิหลกัการส าคญัในการออกแบบผลงาน
 หรือนวตักรรมท่ีน าเสนอ  
2.จดุประสงค์และเป้าหมาย ของการด าเนินงาน  
 - ระบจุดุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานอยา่งชดัเจน สอดคล้องกบัปัญหา  
              ความต้องการจ าเป็น  
3.กระบวนการผลิตผลงาน หรือขัน้ตอนการด าเนินงาน  
 - ระบกุระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การน าไปใช้ และการพฒันาผลงานโดยมีขัน้ตอนตอ่เน่ือง  
              สมัพนัธ์กนั และสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์  
4.ผลการด าเนินการ / ผลสมัฤทธ์ิ / ประโยชน์ท่ีได้รับ  
 - ระบผุลส าเร็จของการด าเนินงานท่ีเกิดจากการน าไปใช้ คณุคา่ของผลงาน / นวตักรรมท่ีสง่ผลตอ่  
   การพฒันาผู้ เรียน และประโยชน์ท่ีได้รับจากผลงาน / นวตักรรม  
5.ปัจจยัความส าเร็จ 
 - ระบบุคุคล / หนว่ยงาน / องค์กร หรือวิธีการท่ีชว่ยให้งานประสบผลส าเร็จตามจดุประสงค์การ  
   ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ สง่ผลตอ่คณุภาพของผลงาน / นวตักรรม  
6.บทเรียนท่ีได้รับ(Lesson Learned) 
 -ระบขุ้อสรุป ข้อสงัเกต /ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวงัท่ีเป็นแนวทางในการน าผลงานไปใช้  
 
 
 


