
 
 

ประกาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63  
ประจ าปีการศึกษา 2556 
***************** 

เรื่อง รายละเอียดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนและครูและกิจกรรมคลินิกครู 
 

1. ลักษณะกิจกรรม 
เป็นการน าเสนอนิทรรศการผลงานของโรงเรียนและครใูนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่ม

ภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 44 เขต และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 9 เขต รวมทั้งสิ้น 53 เขต โดยจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน
ในขอบเขต ดังนี ้

1.1 สนองกลยุทธ์ิของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.2 สนองนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.3 ผลงานดีเด่นที่เป็น Best Practice ของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ในสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา 
2. สิ่งที่เจ้าภาพจดัเตรียมให ้

2.1 เต็นท์ ส าหรับจัดการแสดงนิทรรศการและน าเสนอผลงานดีเด่นของครูและผู้บริหาร       เขต
พื้นที่การศึกษาละ 2 เต็นท์ ขนาดกว้าง  5  เมตร ยาว  8 เมตร(ใช้ส าหรบั 3 กิจกรรมคือ การจัดนิทรรศการ 
การน าเสนอผลงานดีเด่นของครูและผู้บริหาร(คลินิกคร)ูและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน 

2.2 หลอดไฟส่องสว่างเต็นท์ละ 2 หลอดและจุดส าหรับเสียบปลั๊กเชื่อมต่อไฟ จ านวน 2 จุด(ปลั๊ก
พ่วงเตรียมไปเอง) 

2.3 โต๊ะ เต็นท์ละ 5 ตัว เก้าอี้ 10 ตัว (หากไม่พอต้องเตรียม/จัดหาเพิ่มเติมเอง) 
3.สิ่งที่ทุกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จดัเตรียมและด าเนนิการเอง 
 3.1 การตกแต่งหน้าเต็นท์ของแต่ละส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวยาวตกแต่งด้วยความ
สวยงามและจดัสวนหย่อมโดยรอบเต็นท์นิทรรศการ 



 3.2 นิทรรศการ อุปกรณ์ เช่น เช่นโต๊ะระบายผ้า เครื่องเสียง ป้ายชื่อ และอื่นๆ ให้จัดเตรียมเอง  
4. วัน เวลาในการด าเนินการ 
 4.1 เตรียมสถานที่ ระหว่างวันที่   16 - 17  ธันวาคม  2556 
 4.2 การจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 18 – 20  ธันวาคม  2556 
5. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกจิกรรม 
 5.1 การจักแสดงนิทรรศการผลงานโรงเรียนและครู เป็นกิจกรรมที่เป็นผลงานดีเด่น ตามกลยุทธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ เข้าชมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
 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 าวิทยฐานะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูท่ี
เป็นตัวแทนของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษามาน าเสนอผลงานดีเด่น และมกีารด าเนินการประเมินผลงานโดย
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 
6. ผู้ประสานงาน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
 ว่าที่พันตรีประหยัด  แก่นชา    รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  โทร. 08-1042-0454 
      นางนิชาภัทร  วิลเลี่ยมล ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โทร. 08-6449-0694 
 นายสละ  พาดี   ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โทร. 08-6735-4913 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
ส่งรายช่ือ ชื่อนวัตกรรมมาที่ สพป.เพชรบูรณ์เขต 2 ภายในวันที่  9  ธันวาคม 2556 น้ี 
หรือ e_mail  : te_ssala@hotmail.com        
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ( Best Practice) ปี 2556 

รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับคณุภาพ 

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

1 ระดับ3 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจ าเป็นของสิ่งที่จะ
พัฒนาได้ชัดเจนมีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและมี
หลักฐานอ้างอิง 

ระดับ2 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจ าเป็นของสิ่งที่จะ
พัฒนาได้ชัดเจนมีการจัดล าดับความส าคัญ 

ระดับ1 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจ าเป็นของสิ่งที่จะ
พัฒนาได้ชัดเจน 

1.2 แนวทางการ
แก้ปัญหาและพัฒนา 

2 ระดับ3 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการในการ
ออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนาและ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาและ
ชุมชน 

 ระดับ2 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการในการ
ออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนาและ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา 

 ระดับ1 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการในการ
ออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนาและ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

2.จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน(6คะแนน) 
-การก าหนด
จุดประสงค์และ
เป้าหมาย 

2 ระดับ3 ก าหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานได้ชัดเจนเป็น
รูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของสถานศึกษาและชุมชนและส่งผลในภาพกว้าง 

ระดับ2 ก าหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานได้ชัดเจนเป็น
รูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน 

ระดับ1 ก าหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานได้ชัดเจนเป็น
รูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของสถานศึกษา 

 
 



รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับคณุภาพ 

3.กระบวนการผลิตผลงานหรอืขั้นตอนการด าเนินงาน(30 คะแนน) 
3.1 การออกแบบ

ผลงาน/
นวัตกรรม 

3 ระดับ3 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เป้าหมายโดยมีแนวคิดส าคญัรองรับอย่างสมเหตุสมผล 
สามารถอ้างอิงได้ น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได้ 
และทุกกิจกรรมมีความเช่ือมโยงสอดคล้องกัน 

ระดับ2 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เป้าหมายโดยมีแนวคิดส าคญัรองรับอย่างสมเหตุสมผล 
น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได้ และทุกกิจกรรมมี
ความเช่ือมโยงสอดคล้องกัน 

ระดับ1 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เป้าหมายโดยมีแนวคิดส าคญัรองรับอย่างสมเหตุสมผล 
และ น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได้  

3.2 การด าเนินงาน
ตามกิจกรรม(ตามวงจร
คุณภาพเดมมิ่ง) 

3 ระดับ3 ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกขั้นตอนและมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ2 ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกขั้นตอนและมีการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ระดับ1 ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ไม่ครบทุกขั้นตอน 

3.3 ประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงาน 

3 ระดับ3 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจนเป็นล าดับขั้นตอนสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง มีวิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ส่งผลต่อ
เป้าหมายและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

ระดับ2 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฎชัดเจน เป็นล าดับขั้นตอน 
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ส่งผลต่อเป้าหมายและการพฒันา
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ1 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  
3.4การใช้ทรัพยากร 1 ระดับ3 ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคลอ้งกับ

บริบทของโรงเรียนหรือหน่วยงาน 
ระดับ2 ใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียนหรือหน่วยงาน 

ระดับ1 ใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนหรือหน่วยงาน 

 



รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
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ระดับคณุภาพ 

4.ผลการด าเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ(30 คะแนน) 
4.1 ผลที่เกิดตาม
จุดประสงค์ 

4 ระดับ3 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุมและเป็นไปตาม
จุดประสงค์ทุกจุดประสงค์ โดยมีหลักฐานหรอืข้อมูลประกอบ 

ระดับ2 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุมและเป็นไปตาม
จุดประสงค์บางจุดประสงค์ โดยมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ 

ระดับ1 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุมและเป็นไปตาม
จุดประสงค์บางจุดประสงค์ โดยไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ 

4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 4 ระดับ3 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได ้
ตรงตามจุดประสงค์ และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูล 
ทุกส่วนแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

ระดับ2 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได ้
ตรงตามจุดประสงค์ และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูล 
บางส่วนแสดงให้เห็นการเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึ้น 

ระดับ1 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได ้
ตรงตามจุดประสงค์ และเป้าหมายบางส่วน โดยมีข้อมูล 
ที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 

4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 2 ระดับ3 กระบวนการพัฒนาผลงาน /นวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน 

ระดับ2 กระบวนการพัฒนาผลงาน /นวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ร่วมกันเฉพาะกลุ่ม 

ระดับ1 กระบวนการพัฒนาผลงาน /นวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ร่วมกันเฉพาะบุคคล 

5.ปัจจัยความส าเร็จ (6 คะแนน) 
-สิ่งที่ช่วยให้งาน
ประสบความส าเร็จ 

2 ระดับ3 ปัจจัยความส าเร็จที่น าเสนอ สอดคล้องกับระบบและ/หรือวิธีการ
ปฏิบัติงาน ที่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ระดับ2 ปัจจัยความส าเร็จที่น าเสนอ สอดคล้องกับระบบและ/หรือวิธีการ
ปฏิบัติงาน ที่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน  

ระดับ1 ปัจจัยความส าเร็จที่น าเสนอ สอดคล้องกับระบบและ/หรือวิธีการ
ปฏิบัติงาน  



รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับคณุภาพ 

6.บทเรียนที่ไดร้ับ(Lesson Learned)    (9 คะแนน) 
-การระบุข้อมูลที่ได้รับ
จากการผลิตและการน า
ผลงานไปใช ้

3 ระดับ3 มีข้อมูลสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานที่น าเสนอมีการ
แสดงข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังในการน าผลงาน
ไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ิมเติมให้ประสบ
ความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

ระดับ2 มีข้อมูลสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานที่น าเสนอมีการ
แสดงข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังในการน าผลงาน
ไปประยุกต์ใช้  

ระดับ1 มีข้อมูลสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานที่น าเสนอมีการ
แสดงข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะในการน าผลงานไปประยุกต์ใช้  

7.การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ( 6 คะแนน) 
7.1 การเผยแพร่ 1 ระดับ3 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการน าไปใช้ทั้งในและนอก

โรงเรียน 
ระดับ2 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการน าไปใช้ภายในโรงเรียน 

ระดับ1 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการน าไปใช้เฉพาะกลุ่ม 

7.2 การได้รับการ
ยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 

1 ระดับ3 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับประเทศ หรือระดับภาค 
ระดับ2 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด หรือระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

ระดับ1 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับกลุ่มโรงเรียน หรือระดับโรงเรียน 

 
-พัฒนาต่อ หรือด าเนินการให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป 
7.การเผยแพร/่การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
 -ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน / นวัตกรรมและการยกย่องชมเชย 
8. กระบวนการน าเสนอ 
 8.1 การใช้สื่อน าเสนอที่เหมาะสม 
 8.2 ลีลา น้ าเสยีง วาทศิลป์ในการน าเสนอ สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดผู้ฟังให้มีความสนใจและ
เข้าใจได ้
 8.3 การน าเสนอมีความสอดคล้องสัมพันธ์ตามล าดับความส าคัญความส าคัญและครอบคลุมเนื้อหา
ของ Best Practices ที่น าเสนอ 
 8.4 ใช้เวลาในการน าเสนอตามเวลาที่ก าหนด( 5-10 นาที) 
  ( คะแนนรวม 4 คะแนน) 



แบบกรอกผลผลงาน / นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) 
 

ชื่อผลงาน...................................................................................................................................... 
ชื่อผู้เสนอผลงาน........................................................................................................................... 
 โรงเรียน............................................................................. 
 สังกัด สพป........................................................................ 
 โทรศัพท์....................................................โทรสาร.......................................................... 
 โทรศัพท์มือถือ............................................ 
 Mail…………………………………………. 
รายละเอียดการน าเสนอผลงาน 
1.ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 
 - ระบุเหตุผล ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิดหลักการส าคัญในการออกแบบผลงาน
   หรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 
2.จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการด าเนินงาน 
 - ระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับปัญหา 
              ความต้องการจ าเป็น 
3.กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การน าไปใช้ และการพัฒนาผลงานโดยมีขั้นตอนต่อเนื่อง 
              สัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
4.ผลการด าเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ 
 - ระบุผลส าเรจ็ของการด าเนินงานที่เกิดจากการน าไปใช้ คุณค่าของผลงาน / นวัตกรรมที่ส่งผลต่อ 
   การพัฒนาผู้เรียน และประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน / นวตักรรม 
5.ปัจจัยความส าเร็จ 
 - ระบุบุคคล / หน่วยงาน / องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้งานประสบผลส าเร็จตามจุดประสงค์การ 
   ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน / นวัตกรรม 
6.บทเรียนที่ไดร้ับ(Lesson Learned) 
 -ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังที่เป็นแนวทางในการน าผลงานไปใช้ 
 
 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

 


