










 
 

การจัดงาน “Lab School Symposium 2013 ระดบัประเทศ 4 ภมูภิาค 6 จุด

และการคัดเลอืกผลงาน/นวตักรรมการปฏบิตัทิี่เปนเลศิ  (Best Practice) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         โครงการโรงเรยีนในฝน   

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สพฐ.      

                     กระทรวงศึกษาธกิาร 

 

 



                                                        การจัดงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค 6 จุด      
 

2 

คํานํา 

     โรงเรียนในฝน โรงเรียนดีประจําอําเภอ ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยไดรับการ

สงเสริมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการทั้งระบบ 

ภายใตการดูแลของเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ผูบริหาร ครูและนักเรียน มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นเปน

ลําดับ มีวิธีการปฏิบัติที่ดี(Good Practice) วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) พรอมที่จะเผยแพร

ประสบการณและแลกเปลี่ยน  เรียนรูซึ่งกันและกัน  ในปงบประมาณ 2556 สํานักพัฒนานวัตกรรม

การจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดจัดงาน Lab School 

Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค 6 จุดขึ้นในชวงเดือนสิงหาคม 2556  เพื่อเปนกลไก

ขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพและเผยแพรผลงานหรือนวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพ จึงไดจัดทําเอกสารการ

คัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) เพื่อใชเปนแนวทางในการคัดเลือก

ผลงานที่เกดิจากการจัดการเรยีนรูและการบรหิารจัดการของโรงเรยีนในฝน อันจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาคุณภาพการศกึษาที่สงผลตอคุณภาพผูเรยีนอยางแทจริง 

 

คณะทํางานโครงการโรงเรียนในฝน 

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  

                                                                          12 มถิุนายน 2556 
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การจัดงาน 

“Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมภิาค รวม 6 จดุ ” 

และ 

การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏบิัติท่ีเปนเลิศ  (Best Practice) 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

               การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียน ถือเปนหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในฝน โรงเรียนดีประจําอําเภอ เปนโรงเรียนในโครงการที่ เกิดขึ้นตั้ งแต  ป  2546                    

มีวัตถุประสงคหลักที่มุงเนนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบใหทันสมัย ปรับวิธี

เรียนเปลี่ยนวิธีสอนใหเกิดความกาวหนาและเห็นภาพความสําเร็จของปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจนเปน

รูปธรรม ปลูกฝงใหผูเรยีนเปนบุคคลแหงการเรยีนรู คดิวเิคราะห มีทักษะการดํารงชีวิต มีความเปนไทย 

และม่ันใจในตนเอง  

    การพัฒนาเพื่อใหเกดิกระบวนการดังกลาว ไดดําเนนิการมาแลวระยะหนึ่ง มีผลการพัฒนา 

ที่เกิดกับโรงเรียน ผูบริหาร ครูและนักเรียน อยูในระดับที่นาพอใจ สําหรับการดําเนินงานใน

ปงบประมาณ 2556    มุงเนนการพัฒนาคุณภาพดานกระบวนการจัดการเรียนรูและการบริหาร

จัดการ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการนําเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธ

ผลงาน โดยมีเครือขายการพัฒนาในพื้นที่รวมเปนกลไกในการขับเคลื่อน ไดแก คณะศึกษานิเทศก

ผูดูแลรับผิดชอบโรงเรียนในฝนระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) และศูนยพัฒนาการเรียนการ

สอนโรงเรียนในฝน ซึ่ง เปนศูนยแมขายจังหวัด ทําหนาที่พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน           

จํานวน 1,000 ศูนย  ทั่ วประเทศ ทั้ งนี้ เพื่อยกระดับการพัฒนาการดําเนินงานในดานตางๆ                 

ใหมีประสิทธิภาพ  สรางความม่ันใจใหกับครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหาร

จัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู  ซึ่งจะสงผลใหโรงเรียนสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได

ทัดเทียมหรือใกลเคียงกับโรงเรียนที่มีช่ือเสียงระดับจังหวัด ตลอดจนมีผลงาน/นวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู และการบริหารจัดการ ที่เปนแบบอยางใหกับโรงเรียนในโครงการ โรงเรียนเครือขายใกลเคียง 

และหนวยงานตางๆที่สนใจ  สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานจึงไดจัดงาน  

“Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ  4 ภูมภิาค” ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

     2.1 เพื่อสงเสรมิประสทิธภิาพการจัดการเรยีนรู และการบรหิารจัดการใหกับโรงเรยีนในฝน 

                    และโรงเรยีนเครอืขายระดับเขตพื้นที่การศกึษา 

     2.2 เพื่อสงเสรมิใหครู ผูบรหิาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกเขตพื้นที่การศึกษา   

มเีวทใีนการสาธติ แสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู ที่กระจายอยูตามภูมภิาค 
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     2.3 เพื่อกระตุนใหเกดิการพัฒนาวชิาชีพและการขับเคลื่อนงานการปฏรูิปการศึกษา 

          อยางตอเนื่อง 

     2.4 เพื่อเผยแพรผลงานการเรยีนรูที่เปนแนวการปฏบิัตทิี่เปนเลศิ ( Best  Practice ) 

          ซึ่งมคีุณภาพ มคีุณคาทางวชิาการ และเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

3.  สถานท่ีและระยะเวลาในการจัดงาน 4 ภูมภิาค รวม 6 จุด    

     3.1 ภาคกลาง  

    สถานที่จัดงาน   โรงแรมวรบุร ีอโยธยา อําเภอพระนครศรอียุธยา  

   จังหวัดพระนครศรอียุธยา      ระหวางวันที่     7-9  สงิหาคม พ.ศ.2556     

3.2 ภาคตะวันออก   

     สถานที่จัดงาน   ชลพฤกษรสีอรท  อําเภอบานนา  จังหวัดนครนายก 

     ระหวางวันที ่    18-20  สงิหาคม  พ.ศ.2556     

     3.3 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (อสีานเหนือ)        

     สถานที่จัดงาน    โรงแรมรมิปาว และวทิยาลัยนาฏศลิป  อําเภอเมอืงกาฬสนิธุ   

    จังหวัดกาฬสนิธุ    ระหวางวันที่      7-9  สงิหาคม  พ.ศ.2556     

     3.4 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (อสีานใต)        

    สถานที่จัดงาน    โรงแรมสุนยีแกรนด  และโรงเรยีนศรปีทุมวทิยาคาร   

    อําเภอเมอืงอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

    ระหวางวันที่      19-21  สงิหาคม  พ.ศ.2556 

3.5 ภาคเหนือ     

     สถานที่จัดงาน   โรงแรมโลตัสปางสวนแกว  อําเภอเมอืงเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

     ระหวางวันที่      31 กรกฎาคม – 2 สงิหาคม  พ.ศ.2556     

     3.6 ภาคใต      

     สถานที่จัดงาน   โรงเรียนสตรทีุงสง   อําเภอทุงสง   จังหวัดนครศรธีรรมราช 

    ระหวางวันที่     14-16  สงิหาคม  พ.ศ.2556    

4.  การคัดเลอืกผลงานการปฏบิัตท่ีิเปนเลศิ (Best Practice)   เพื่อนําไปแสดงในงาน 

    “ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ  4 ภูมภิาค  ” 

        การจัดงาน “ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมภิาค ”  ครัง้นี้ เปนการ 

จัดแสดงผลงานการปฏบิัตทิี่เปนเลศิ ดานการบรหิารจัดการ และการจัดกระบวนการเรยีนรู  

ที่เปนผลมาจากการดําเนนิงานของศูนยพัฒนาการเรยีนการสอน ซึ่งเปนศูนยแมขายจังหวัด  

รวมทัง้ผลงาน/นวัตกรรมการบรหิารโรงเรยีนทัง้ระบบและผลงานในการสงเสริมสนับสนุนใหศูนยพัฒนา    

การเรียนการสอนและครูผูสอนจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ การคัดเลือกผลงาน

ดังกลาวมรีายละเอยีดดังนี้ 
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               4.1  ผูมสีทิธิ์สงผลงาน/นวัตกรรม การปฏบิัตท่ีิเปนเลศิ (Best Practice)  ไดแก 

       4.1.1  ครูผูสอนโรงเรยีนในฝน  ประกอบดวย  

                            1) ครูปฐมวัย  

                            2) ครู 8 กลุมสาระการเรยีนรู (ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ คณติศาสตร  

                                วิทยาศาสตร สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศกึษาและพลศกึษา  

                                ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                                              

                            3) ครูกจิกรรมพัฒนาผูเรยีน  

                            4) ครูกจิกรรมสงเสริมการเรยีนการสอนรวม เชน หองสมุด แหลงเรยีนรู 

                   4.1.2  ผูบริหาร (ผอ./รอง ผอ.โรงเรยีนในฝน)   

                   4.1.3  Roving Team หรอืศกึษานเิทศกผูรับผิดชอบโรงเรยีนในฝน เขตพื้นที่การศึกษา 

                   4.1.4  ผูรับผิดชอบศูนยพัฒนาการเรยีนการสอน(ศูนยแมขายจังหวัด) /เลขานุการศูนยฯ               

                   4.1.5  นักเรยีนโรงเรยีนในฝน 

หมายเหตุ  รายการที่  4.1.1- 4.1.4  รวมทัง้หมด 14 ผลงาน  

   4.2 การคัดเลอืกผลงาน/นวัตกรรมการปฏบิัตท่ีิเปนเลศิ (Best Practice)  

   4.2.1  การคัดเลอืกผลงาน/นวัตกรรมฯของขอ 4.1.1- 1.1.4  ใหคัดเลอืกเปนจังหวัด 

จํานวนผลงานในแตละจังหวัดใหพิจารณาตามจํานวนโรงเรยีนในจังหวัดดังนี้ 

                          1) จังหวัดที่มโีรงเรยีนในฝน  1-19 โรงเรยีน ใหคัดเลอืกประเภทละ 1 รายการ 

                              รวม 14 ผลงาน 

          2) จังหวัดที่มโีรงเรียนในฝน 20 - 50  โรงเรยีน ใหคัดเลอืกประเภทละ 2 รายการ    

                             รวม  28 ผลงาน                                                                                  

                         3) จังหวัดที่มโีรงเรยีนในฝน 51 โรงเรยีนขึ้นไป ใหคัดเลอืกประเภทละ 3 รายการ  

                             รวม 42 ผลงาน 

ตารางสรุปผูมีสิทธิ์สงผลงาน 

ประเภท ผูมีสิทธิ์สงผลงาน 

ครูผูสอน ปฐมวัย ครูสอน 8 
กลุมสาระ 

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

หองสมุด/แหลง
เรียนรู 

รวม 11 
รายการ 

ผูบริหาร ผอ.โรงเรียนในฝน รอง ผอ.โรงเรียนในฝน 
ศน. Roving Team  ผูรับผิดชอบโรงเรียนในฝนของเขตพ้ืนท่ี 
ศูนยพัฒนาการเรียนการสอน 
: ศูนยแมขายจังหวัด 

ผูรับผิดชอบศูนย เลขานุการศูนย 

นักเรียน นักเรียนโรงเรียนในฝน 
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                4.2.2 การคัดเลอืกผลงานขอ 4.1.5 (ผลงานนักเรยีน) ใหคัดเลอืกตามจังหวัด 

จํานวนผลงานในแตละจังหวัดใหพจิารณาตามจํานวนโรงเรยีนในจังหวัด ดังนี้ 

                    1) จังหวัดที่มโีรงเรยีนในฝน 1-19 โรงเรยีน ใหคัดเลอืกระดับละ 1 รายการ     

                       รวม 10 ผลงาน                                                                                

                   2) จังหวัดที่มโีรงเรยีนในฝน 20 - 50  โรงเรยีน ใหคัดเลอืกระดับละ 2 รายการ  

                      รวม  12 ผลงาน 

                  3) จังหวัดที่มีโรงเรยีนในฝน 51 โรงเรยีนขึ้นไป ใหคัดเลอืกระดับละ 3 รายการ   

                      รวม 15 ผลงาน 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการคัดเลือกผลงาน : คัดเปนจังหวัดโดยใชจํานวนโรงเรียนเปนเกณฑ 

ประเภทผลงานครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาและศูนยแมขายจังหวัด 

จังหวัด/จํานวนโรงเรียน ประเภทละ รวมผลงาน 

1-19 2 14 

20-50 2 28 

51 ข้ึนไป 3 42 

เกณฑการคัดผลงานนักเรียน : ผลงานนักเรียนแบงเปนชวงช้ัน ตามจํานวนโรงเรยีนในแตละจังหวัด 

จํานวนโรงเรียน1-19 โรงเรียน 

      คัดเลือก 10 ผลงาน 
จํานวนโรงเรียน 20 – 50 โรงเรียน  
   คัดเลือก 12 ผลงาน 

จํานวนโรงเรียน 51 โรงเรียนขึ้นไป  
คัดเลือก 15 ผลงาน 

ประเภท/ชวงช้ัน จํานวนผลงาน ประเภท/ชวงช้ัน จํานวนผลงาน ประเภท/ชวงช้ัน จํานวนผลงาน 

ปฐมวัย 1 ปฐมวัย 1 ปฐมวัย 3 

ป.1-3 2 ป.1-3 2 ป.1-3 3 

ป.4-6 2 ป.4-6 3 ป.4-6 3 

ม.1-3 2 ม.1-3 3 ม.1-3 3 

ม.4-6 3 ม.4-6 3 ม.4-6 3 
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             4.3  ผูรับผดิชอบการคัดเลอืกผลงาน (Best Practice) 

                   การคัดเลอืกผลงาน/นวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จะดําเนนิการโดย 

คณะศกึษานเิทศกผูดูแลโรงเรยีนในฝนระดับเขตตรวจราชการ ( Roving Team )   ตามคําสั่ง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ที่ 1456/2555   ลงวันที่ 5  กันยายน   พ.ศ 2555   ดังนี้ 

                   4.3.1 ภาคเหนอื   ประกอบดวย 

Roving Team 

คณะที ่
ผูรับผดิชอบในการดําเนินงาน 

ผลงานครู/ผูบรหิาร/ศึกษานิเทศก  

โรงเรยีนในฝน  จากจังหวัด 

1 สพป.เชียงใหม เขต 1-6 สพม.เขต 34 (เชียงใหม) เชียงใหม  

2 สพป.แมฮองสอน  เขต 1-3  สพม.เขต 34 (แมฮองสอน) แมฮองสอน 

3 สพป.พะเยา เขต 1-2  สพม.เขต 36 (พะเยา) พะเยา 

4 สพป.เชียงราย เขต 1-4   สพม.เขต 36 (เชียงราย) เชียงราย 

5 สพป.ลําพูน เขต 1-2   สพม.เขต 35 ลําพูน 

6 สพป.ลําปาง เขต 1-3   สพม.เขต 35 ลําปาง 

7 สพป.แพร เขต 1-2   สพม.เขต 37 แพร 

8 สพป.นาน เขต 1-2   สพม.เขต 37 นาน 

9 สพป.อุตรดติถ เขต 1-2  

สพป.พษิณุโลก เขต 1-3 

สพม. เขต 39   

สพม. เขต 39   

อุตรดติถ  

พษิณุโลก 

10 สพป.ตาก เขต 1-2   สพม. เขต 38 ตาก 

11 สพป.สุโขทัย เขต 1-3   สพม. เขต 38 สุโขทัย 

12 สพป.เพชรบูรณ เขต 1-3   สพม. เขต 40 เพชรบูรณ 

13 สพป.กําแพงเพชร เขต 1-2   สพม. เขต 41 กําแพงเพชร 

14 สพป.พจิิตร เขต 1-2  สพม. เขต 41 พจิิตร 

15  สพป.นครสวรรค เขต 1-3    

 สพป.อุทัยธาน ีเขต 1-2  

สพม. เขต 42 นครสวรรค   อุทัยธาน ี
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       4.3.2 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (อสีานเหนือ)   

Roving Team 

คณะท่ี 
ผูรับผดิชอบในการดําเนินงาน 

ผลงานครู/ผูบรหิาร/ศึกษานิเทศก 

โรงเรยีนในฝน จากจังหวัด 

16 สพป.กาฬสนิธุ เขต 1-3 

สพป.มุกดาหาร เขต 1-2 

สพม.เขต 22  

สพม.เขต 24  

กาฬสนิธุ  

มุกดาหาร 

17 สพป.สกลนคร เขต 1-3 

สพป.นครพนม เขต 1-2  

สพม.เขต 22  

สพม.เขต 23 

สกลนคร  

นครพนม 

18 สพป.หนองบัวลําภู เขต 1-2 

สพป.เลย เขต 1-3 
สพม.เขต 19  

หนองบัวลําภู    เลย 

19 สพป.ขอนแกน เขต 1-5  สพม.เขต 25 ขอนแกน 

20 สพป.มหาสารคาม เขต 1-3  สพม.เขต 26 มหาสารคาม 

21 สพป.รอยเอ็ด เขต 1-3  สพม.เขต 27 รอยเอ็ด 

28 สพป.หนองคาย เขต 1-2 

สพป.อุดรธาน ีเขต 1-4 

สพป.บงึกาฬ 

สพม.เขต 20 

สพม.เขต 21 

หนองคาย      อุดรธานี     บงึกาฬ 

 

 4.3.3 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (อสีานใต)    

Roving Team 

คณะที ่ ผูรับผดิชอบในการดําเนินงาน 
ผลงานครู/ผูบรหิาร/ศึกษานิเทศก 

โรงเรยีนในฝนจากจังหวัด 

22 สพป.นครราชสมีา เขต 1-7  สพม.เขต 31 นครราชสมีา 

23 สพป.ชัยภูม ิเขต 1-3   สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 

24 สพป.สุรนิทร เขต 1-3   สพม.เขต 33 สุรนิทร 

25 สพป.บุรรัีมย เขต 1-4   สพม.เขต 32 บุรรัีมย 

26 สพป.ศรสีะเกษ เขต 1-4  

สพป.ยโสธร เขต 1-2  

 สพม.เขต 28 ศรสีะเกษ 

ยโสธร 

27 สพป.อุบลราชธาน ีเขต 1-5  สพป.

อํานาจเจรญิ  
 สพม.เขต 29 

อุบลราชธาน ี 

อํานาจเจรญิ 
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 4.3.4 ภาคกลาง ประกอบดวย  

Roving Team 

คณะท่ี ผูรับผดิชอบในการดําเนินงาน 
ผลงานครู/ผูบรหิาร/ศึกษานิเทศก  

โรงเรยีนในฝน จากจังหวัด 

29 สพป.ปทุมธาน ีเขต 1-2   สพม. เขต 4 ปทุมธานี 

30 สพป.สระบุรเีขต 1-2   สพม. เขต 4 สระบุรี 

31 สพป.นนทบุร ีเขต 1-2   สพม. เขต 3 นนทบุรี 

32 สพป.พระนครศรอียุธยา เขต 1-2   สพม. เขต 3 พระนครศรอียุธยา 

33 สพป.ลพบุรี  เขต 1-2 สพป.สงิหบุรี  

สพป.อางทอง สพป.ชัยนาท   
 สพม. เขต 5 

ลพบุรี  สงิหบุรี  อางทอง    ชัยนาท 

34 สพป.กาญจนบุร ี เขต 1-4   สพม เขต 8 กาญจนบุรี 

35 สพป.นครปฐม  เขต 1-2   สพม เขต 9 นครปฐม 

36 สพป.สุพรรณบุร ีเขต 1-3   สพม เขต 9 สุพรรณบุรี 

37 สพป.ราชบุร ี เขต 1-2   สพม เขต 8 ราชบุรี 

38 สพป.สมุทรสาคร   

สพป.สมุทรสงคราม  
 สพม เขต 10 

สมุทรสาคร     สมุทรสงคราม 

39 สพป.ประจวบครีขีันธ เขต 1-2   สพม เขต 10 ประจวบครีขีันธ 

40 สพป.เพชรบุรเีขต 1-2   สพม เขต 10 เพชรบุรี 
 

 4.3.5 ภาคตะวันออก ประกอบดวย  

Roving Team 

คณะที ่ ผูรับผดิชอบในการดําเนินงาน 
ผลงานครู/ผูบรหิาร/ศึกษานิเทศก

โรงเรยีนในฝนจากจังหวัด 

41 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1-2   สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 

42 สพป.สมุทรปราการ เขต 1-2   สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 

43 สพป.ปราจีนบุร ีเขต 1-2 สพป.

สระแกว เขต 1-2  
 สพม.เขต 7 

ปราจีนบุร ี 

สระแกว 

44 สพป.นครนายก  สพม.เขต 7 นครนายก 

45 สพป.จันทบุร ีเขต 1-2  

สพป.ตราด 
สพม.เขต 17 

จันทบุร ีและ ตราด 

46 สพป.ชลบุรเีขต 1-3  สพม.เขต 18 ชลบุรี 

47 สพป.ระยอง เขต 1-2  สพม.เขต 18 ระยอง 

59 
สพป.กรุงเทพมหานคร 

สพม.เขต 1 และ สพม.

เขต2 

กรุงเทพมหานคร 
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 4.3.6 ภาคใต ประกอบดวย  

Roving Team 

คณะที ่ ผูรับผดิชอบในการดําเนินงาน 
ผลงานครู/ผูบรหิาร/ศึกษานิเทศก

โรงเรยีนในฝน จากจังหวัด 

48 สพป.สุราษฎรธานี เขต 1-3   สพม.เขต 11 สุราษฎรธานี 

49 สพป.ชุมพร เขต 1-2   สพม.เขต 11 ชุมพร 

50 สพป.ภูเก็ต  สพป.พังงา  

 สพป.ระนอง  
 สพม.เขต 14 

ภูเก็ต พังงา และ 

ระนอง 

51 สพป.นครศรธีรรมราช เขต 1-4 

สพป.พัทลุง เขต 1 – 2  
สพม.เขต 12 

นครศรธีรรมราช     พัทลุง 

52 สพป.ตรัง เขต1-2   สพม.เขต 13 ตรัง 

53 สพป.กระบี่   สพม.เขต 13 กระบี่ 

54 สพป.ปตตาน ีเขต 1-3   สพม.เขต 15 ปตตานี 

55 สพป.นราธวิาส เขต 1-3   สพม.เขต 15 นราธวิาส 

56 สพป.ยะลา เขต 1-3   สพม.เขต 15 ยะลา 

57 สพป.สงขลา เขต 1-3   สพม.เขต 16 สงขลา 

58 สพป.สตูล   สพม.เขต 16 สตูล 

 

หมายเหตุ     ขอใหโรงเรยีนหรอืผูสงผลงานในภาคตางๆ ประสานและดําเนินการตามรายละเอยีด 

                 ในเอกสาร/หนังสอื ที่แจงจากเขตพื้นที่การศกึษาเปนหลัก 
 

5.  เกณฑการคัดเลอืกผลงาน/นวัตกรรม การปฏบิัตท่ีิเปนเลศิ ( Best Practice ) 

    5.1  เกณฑการคัดเลอืกผลงาน/นวัตกรรมฯ ของรายการท่ี 4.1.1 - 4.1.4 (ครู ผูบรหิาร  

Roving Team หรอืศึกษานิเทศก และศูนยแมขายจังหวัด) 

          5.1.1 รายการพิจารณา เพื่อคัดเลอืกผลงาน   

                 การคัดเลอืกผลงาน/นวัตกรรมการปฏบิัติที่เปนเลศิ ( Best Practice )  มรีายการพจิารณา 

จํานวน  8  รายการ  มคีะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 

               รายการที่  1  ความสําคัญของผลงานหรอืนวัตกรรมที่นําเสนอ  9  คะแนน 

               รายการที่  2  จุดประสงคและเปาหมายของการดําเนนิงาน   6  คะแนน 

             รายการที่  3  กระบวนการผลติผลงาน หรือขัน้ตอนการดําเนนิงาน  30  คะแนน 

             รายการที่  4  ผลการดําเนนิการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนที่ไดรับ   30  คะแนน                              
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             รายการที่  5  ปจจัยความสําเร็จ  6  คะแนน                      

             รายการที่  6  บทเรยีนที่ไดรับ (Lesson Learned)   9  คะแนน 

             รายการที่  7  การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลที่ไดรับ   6  คะแนน    

             รายการที่  8  การนําเสนอผลงาน  4  คะแนน   

วธิกีารใหคะแนน   คือ การนํานํ้าหนักคะแนน  × ระดับคุณภาพ = .............คะแนนท่ีได 

ตัวอยาง 

         ขอ 1.  ความสําคัญของผลงาน หรอืนวัตกรรมท่ีนําเสนอ ( 9 คะแนน )  

                        มรีายการพจิารณา 2 รายการ 

                   1.1  ความเปนมาและสภาพปญหา มนี้ําหนักคะแนน 1 คะแนน  หากกรรมการพจิารณา  

ระดับคุณภาพแลวอยูในระดับ  3 คอื ระบุสภาพปญหาความตองการหรอืเหตุผลความจําเปนของสิ่งที่

จะพัฒนาไดชัดเจน มกีารจัดลําดับความสําคัญของปญหา และมีหลักฐานอางอิง                                   

          ขอนี้จะไดคะแนน  1 × 3 =  3   คะแนน 

              1.2  แนวทางการแกปญหาและพัฒนา มีน้ําหนักคะแนน 2 คะแนน หากกรรมการ

พิจารณาระดับคุณภาพแลวอยูในระดับ  2 คือ เสนอแนวทางแกปญหาหรือการพัฒนาโดยใชหลักการ    

ในการออกแบบผลงานที่สัมพันธกับปญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนาและสอดคลองกับความตองการของ

กลุมเปาหมายและสถานศกึษา 

       ขอนี้จะไดคะแนน  2 × 2 =  4  คะแนน 

เกณฑคุณภาพผลงาน   

             การพจิารณาคะแนนรวมทุกรายการ  มเีกณฑคุณภาพผลงาน ดังนี้                                                              

       -    ผลงานที่มคีุณภาพดเียี่ยม  ไดคะแนน  ตัง้แต  81  - 100  คะแนน 

   ผลงานที่มคีุณภาพด ี       ไดคะแนน  ตัง้แต  60  -  80   คะแนน 

   ผลงานที่มคีุณภาพพอใช   ไดคะแนน  นอยกวา   60   คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        การจัดงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค 6 จุด      
 

13 

      5.1.2   เกณฑการพจิารณาคัดเลอืกผลงาน/นวัตกรรมการปฏบิัตท่ีิเปนเลศิ (Best Practice) 

               โรงเรยีนในฝน ป 2556  

รายการพจิารณา 
น้ําหนัก

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

1.  ความสําคัญของผลงาน หรอืนวัตกรรมท่ีนําเสนอ ( 9 คะแนน ) 

1.1 ความเปนมา 

     และสภาพปญหา 

1 ระดับ 3 ระบุสภาพปญหาความตองการหรอืเหตุผลความจําเปนของสิ่ง 

ที่จะพัฒนาไดชัดเจน มกีารจัดลําดับความสําคัญของปญหา  

และมีหลักฐานอางอิง  

ระดับ 2 ระบุสภาพปญหาความตองการหรอืเหตุผลความจําเปนของสิ่ง 

ที่จะพัฒนาไดชัดเจนและมกีารจัดลําดับความสําคัญ 

ระดับ 1 ระบุสภาพปญหาความตองการหรอืเหตุผลความจําเปนของสิ่ง 

ที่จะพัฒนาไดชัดเจน 

1.2 แนวทางการ

แกปญหาและพัฒนา 

2 ระดับ 3 

 

เสนอแนวทางแกปญหาหรอืการพัฒนาโดยใชหลักการในการออกแบบ

ผลงานที่สัมพันธกับปญหาหรอืสิ่งที่จะพัฒนาและสอดคลองกับ   

ความตองการของกลุมเปาหมายสถานศกึษาและชุมชน 

ระดับ 2 เสนอแนวทางแกปญหาหรือการพัฒนาโดยใชหลักการในการ 

ออกแบบผลงานที่สัมพันธกับปญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนา  

และสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายและสถานศึกษา 

ระดับ 1 เสนอแนวทางแกปญหาหรอืการพัฒนาโดยใชหลักการในการ 

ออกแบบผลงานที่สัมพันธกับปญหาหรอืสิ่งที่จะพัฒนา  

และสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

2.  จุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน ( 6  คะแนน ) 

- การกําหนด

จุดประสงค 

และเปาหมาย      

2 ระดับ 3 

 

กําหนดจุดประสงค และเปาหมายของการดําเนนิงาน ไดชัดเจน 

เปนรูปธรรมทัง้เชิงปรมิาณและคุณภาพ สอดคลองกับสภาพ

ปญหา และความตองการของสถานศกึษา และชุมชน และสงผล           

ในภาพกวาง 

ระดับ 2 กําหนดจุดประสงค และเปาหมายของการดําเนนิงาน ไดชัดเจน 

เปนรูปธรรมทัง้เชิงปรมิาณและคุณภาพ สอดคลองกับสภาพ

ปญหาและความตองการของสถานศึกษาและชุมชน 

ระดับ 1 กําหนดจุดประสงค และเปาหมายของการดําเนนิงานไดชัดเจน 

เปนรูปธรรมทัง้เชิงปรมิาณและคุณภาพ สอดคลองกับสภาพ

ปญหา และความตองการของสถานศกึษา 
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รายการพจิารณา 
นํ้าหนัก

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

3.  กระบวนการผลติผลงาน หรอืข้ันตอนการดําเนินงาน ( 30 คะแนน ) 

3.1 การออกแบบผลงาน/ 

     นวัตกรรม 

3 ระดับ 3 

 

ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคลองกับจุดประสงคและ

เปาหมาย โดยมีแนวคดิสําคัญรองรับอยางสมเหตุสมผล 

สามารถอางองิได นํามาเปนพื้นฐานในการออกแบบ

กจิกรรมได และทุกกจิกรรมมคีวามเช่ือมโยงสอดคลองกัน 

ระดับ 2 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคลองกับจุดประสงคและ

เปาหมาย โดยมีแนวคดิสําคัญรองรับอยางสมเหตุสมผล  

นํามาเปนพื้นฐานในการออกแบบกจิกรรมได  

และทุกกิจกรรมมคีวามเช่ือมโยงสอดคลองกัน  

ระดับ 1 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคลองกับจุดประสงคและ

เปาหมาย โดยมแีนวคดิสําคัญรองรับอยางสมเหตุสมผล 

และนํามาเปนพื้นฐานในการออกแบบกจิกรรมได  

3.2 การดําเนินงาน 

     ตามกจิกรรม 

(ตามวงจรคุณภาพเดมิ่ง) 

3 ระดับ 3 

 

ดําเนนิการตามกิจกรรมที่ออกแบบไวทุกขัน้ตอน และมี

การปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง  

ระดับ 2 ดําเนนิการตามกจิกรรมที่ออกแบบไวทุกขั้นตอนและมีการ

ปรับปรุงและพัฒนา 

ระดับ 1 ดําเนนิการตามกิจกรรมที่ออกแบบไวไมครบทุกขัน้ตอน 

3.3 ประสทิธภิาพของ 

     การดําเนนิงาน 

3 ระดับ 3 

 

มีกจิกรรมการปฏบิัตปิรากฏชัดเจน เปนลําดับขัน้ตอน 

สามารถนําไปปฏบิัตไิดจรงิ มวีธิกีารหรอืองคความรูใหม         

ที่สงผลตอเปาหมายและการพัฒนาอยางมคีุณภาพ  

ระดับ 2 มกีจิกรรมการปฏบิัตปิรากฏชัดเจน เปนลําดับขัน้ตอน 

สามารถนําไปปฏบิัตไิดจรงิ สงผลตอเปาหมายและการ

พัฒนาอยางมคีุณภาพ 

ระดับ 1 มกีจิกรรมการปฏบิัตปิรากฏชัดเจน สามารถนําไปปฏบิตั ิ

ไดจรงิ 

3.4 การใชทรัพยากร 1 ระดับ 3 

 

ประยุกตใชทรัพยากรที่มอียูอยางเหมาะสม คุมคา 

สอดคลองกับบรบิทของโรงเรยีนหรอืหนวยงาน 

ระดับ 2 ใชทรัพยากรที่มอียูอยางเหมาะสม คุมคา สอดคลองกับ

บรบิทของโรงเรยีนหรอืหนวยงาน 

ระดับ 1 ใชทรัพยากรที่มอียูอยางเหมาะสม สอดคลองกับบรบิท 

ของโรงเรยีนหรอืหนวยงาน 
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รายการพจิารณา 
นํ้าหนัก

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

4. ผลการดําเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนท่ีไดรับ  ( 30 คะแนน ) 

4.1 ผลที่เกดิ 

     ตามจุดประสงค 

4 ระดับ 

3 

ผลการปฏบิัตติามกจิกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุมและเปนไปตาม

จุดประสงคทุกจุดประสงค โดยมหีลักฐานหรือขอมูลประกอบ  

ระดับ 

2 

ผลการปฏบิัตติามกจิกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุมและเปนไปตาม

จุดประสงคบางจุดประสงค โดยมหีลักฐาน หรอืขอมูลประกอบ 

ระดับ 

1 

ผลการปฏบิัตติามกจิกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุมและเปนไปตาม

จุดประสงคบางจุดประสงค โดยไมมหีลักฐานหรอืขอมูลประกอบ 

4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 4 ระดับ 

3 

 

แกปญหาและพัฒนาผูเรยีนหรอืพัฒนาคุณภาพการศกึษาได 

ตรงตามจุดประสงค และเปาหมายอยางครบถวน โดยมขีอมูลทุก

สวนแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดขีึ้น 

ระดับ 

2 

แกปญหาและพัฒนาผูเรยีนหรอืพัฒนาคุณภาพการศกึษาได 

ตรงตามจุดประสงค และเปาหมายอยางครบถวน โดยมขีอมูล

บางสวนแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดขีึ้น  

ระดับ 

1 

แกปญหาและพัฒนาผูเรยีนหรอืพัฒนาคุณภาพการศกึษาได 

ตรงตามจุดประสงค และเปาหมายบางสวน โดยมขีอมูล 

ที่แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลง 

4.3 ประโยชนที่ไดรับ 2 ระดับ 

3 

กระบวนการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมกอใหเกิดประสบการณการ

เรยีนรูรวมกันทัง้โรงเรยีน  

ระดับ 

2 

กระบวนการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมกอใหเกดิประสบการณการ

เรยีนรูรวมกันเฉพาะกลุม 

ระดับ 

1 

กระบวนการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมกอใหเกดิประสบการณการ

เรยีนรูรวมกันเฉพาะบุคคล 

5.  ปจจัยความสําเร็จ ( 6 คะแนน ) 

-  สิ่งที่ชวยใหงาน 

   ประสบความสําเร็จ 

2 ระดับ 

3 

ปจจัยความสําเร็จที่นําเสนอ สอดคลองกับระบบและ/หรอืวธิกีาร

ปฏบิัตงิาน ที่เปนผลมาจากการมสีวนรวมของผูเกี่ยวของกับการ

ปฏบิัตงิาน โดยมกีารพัฒนาผลงานอยางตอเนื่องและยั่งยื  

ระดับ 

2 

ปจจัยความสําเร็จที่นําเสนอ สอดคลองกับระบบและ/หรอืวธิกีาร

ปฏบิัตงิาน ที่เปนผลมาจากการมสีวนรวม ของผูเกี่ยวของกับการ

ปฏบิัตงิาน 

ระดับ 

1 

ปจจัยความสําเร็จที่นําเสนอสอดคลองกับระบบและ/หรอืวธิกีาร

ปฏบิัตงิาน 
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รายการพจิารณา 
นํ้าหนัก

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

6.  บทเรยีนท่ีไดรับ ( Lesson Learned )  ( 9 คะแนน ) 

-  การระบุขอมูล 

   ที่ไดรับจากการผลิต 

   และการนําผลงานไปใช 

3 ระดับ 3 

 

มขีอสรุปที่เปนหลักการ สอดคลองกับผลงานที่นําเสนอ  

มกีารแสดงขอสังเกต/ขอเสนอแนะ และขอควรระวัง 

ในการนําผลงานไปประยุกตใช รวมทัง้แนวทางการพัฒนา 

เพิ่มเตมิใหประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น 

ระดับ 2 มขีอสรุปที่เปนหลักการ สอดคลองกับผลงานที่นําเสนอ  

มกีารแสดงขอสังเกต/ขอเสนอแนะ และขอควรระวัง 

ในการนําผลงานไปประยุกตใช  

ระดับ 1 มขีอสรุปที่เปนหลักการ สอดคลองกับผลงานที่นําเสนอมกีาร

แสดงขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ในการนําผลงานไปประยุกตใช  

7.  การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลท่ีไดรับ  ( 6 คะแนน ) 

7.1 การเผยแพร 

      

1 ระดับ 3 มรีองรอยหลักฐานการเผยแพร มกีารนําไปใชทัง้ในและนอก

โรงเรยีน 

ระดับ 2 มรีองรอยหลักฐานการเผยแพร มกีารนําไปใชภายในโรงเรยีน 

ระดับ 1 มรีองรอยหลักฐานการเผยแพร มกีารนําไปใชเฉพาะกลุม 

7.2 การไดรับการยอมรับ/  

     รางวัลที่ไดรับ 

1 ระดับ 3 ผลงานไดรับการยอมรับในระดับประเทศ หรอืระดับภาค 

ระดับ 2 ผลงานไดรับการยอมรับในระดับจังหวัดหรือระดับเขตพื้นที่

การศึกษา 

ระดับ 1 ผลงานไดรับการยอมรับในระดับกลุมโรงเรยีน หรอืระดับ

โรงเรียน 

8. การนําเสนอผลงาน  ( 4 คะแนน )  ใหคะแนนในการนําเสนอ ดังนี้ 

       คะแนน 4    มกีารนําเสนอเปนขัน้ตอน ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น และตอบคําถามไดถูกตองตาม  

                       หลักวชิาการ  มเีอกสาร/หลักฐานประกอบการนําเสนอที่สอดคลองสัมพันธกัน 

       คะแนน 3    มกีารนําเสนอเปนขัน้ตอน ชัดเจน ครอบคลุมบางประเด็น และตอบคําถามไดถูกตองตาม 

                       หลักวชิาการ มเีอกสาร/หลักฐานประกอบการนําเสนอที่สอดคลองสัมพันธกัน 

       คะแนน 2    มกีารนําเสนอเปนขัน้ตอน ตอบคําถามไดถูกตองบางคําถาม มเีอกสาร/หลักฐาน 

                       ประกอบการนําเสนอที่สอดคลองสัมพันธกัน 

       คะแนน 1    มกีารนําเสนอแตไมเปนขัน้ตอน ตอบคําถามไดถูกตองบางคําถาม มเีอกสาร/หลักฐาน 

                       ประกอบการนําเสนอแตไมสมบูรณ 
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     5.2  เกณฑการพิจารณาคัดเลอืกผลงาน/นวัตกรรมท่ีเกดิจากการเรยีนรูของนักเรยีน 

ประเด็นประเมนิ 
นํ้าหนัก

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

ตอนที่  1  คุณภาพของผลงานที่เกดิจากการเรยีนรู  ( 60 คะแนน ) 

1.1 แนวคดิการบูรณาการ   

   การเรยีนรู    

   (18 คะแนน) 

6 ระดับ 

3 

เปนผลงาน วิธกีาร กระบวนการ หรอืองคความรูใหม  

ที่ตอยอดจากการเรยีนรูและสงผลตอเปาหมายอยางมคีณุภาพ 

ระดับ 

2 

เปนผลงาน วิธกีาร หรือกระบวนการที่มอียูแลว แตนํามาปรับปรับหรอื

พัฒนาใหมและสงผลตอเปาหมายอยางมคีุณภาพ 

ระดับ 

1 

เปนผลงาน วิธกีาร หรอืกระบวนการที่มอียูแลว แตนํามาปรับปรุงหรอื

พัฒนาบางสวน และสงผลตอเปาหมายอยางมคีุณภาพ 

1.2 การออกแบบ     

และกระบวนการ 

พัฒนาผลงาน 

(15 คะแนน) 

5 ระดับ 

3 

 

สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการในการพัฒนาโดยมี 

แนวคดิหลักหรอืแนวคดิสําคัญรองรับอยางสมเหตุสมผล สามารถ 

อางองิได นํามาเปนพื้นฐานในการออกแบบกจิกรรมและทุกกจิกรรมมี 

ความสอดคลองกัน 

ระดับ 

2 

สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการในการพัฒนาโดยมี 

แนวคดิหลัก หรอืแนวคดิสําคัญรองรับอยางสมเหตุสมผล นํามาเปน 

พื้นฐานในการออกแบบกจิกรรมและทุกกจิกรรมมคีวามสอดคลองกัน 

ระดับ 

1 

สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการในการพัฒนาโดยมี 

แนวคดิหลักหรอืแนวคดิสําคัญนํามาเปนพื้นฐานในการออกแบบกจิกรรม 

1.3 การประยุกตใช       

     ในชีวติประจําวัน 

     (15 คะแนน) 

5 ระดับ 

3 

สอดคลองกบัสภาพปญหา ดาํเนินการตามกจิกรรมที่ออกแบบไว 

ทุกขัน้ตอนและมกีารปรับปรุง/พัฒนาอยางตอเนื่อง 

ระดับ 

2 

สอดคลองกบัสภาพปญหา ดาํเนินการตามกจิกรรมที่ออกแบบไว 

ทุกขัน้ตอนและมกีารปรับปรุง/พัฒนา 

ระดับ 

1 

สอดคลองกบัสภาพปญหา ดาํเนินการตามกจิกรรมที่ออกแบบไว  

แตไมมกีารปรับปรุง/พัฒนา 

1.4 การบันทกึสรุป  

     และวจิารณผล  

     (12 คะแนน) 

4 ระดับ 

3 

มกีารบันทกึกจิกรรมที่ออกแบบครอบคลุมและเปนไปตามจุดประสงค

ทุกจุดประสงค  โดยมีหลักฐานหรอืขอมูลประกอบ 

ระดับ 

2 

มกีารบันทกึกจิกรรมที่ออกแบบเปนไปตามจุดประสงคบางจุดประสงค  

โดยมหีลกัฐานหรอืขอมูลประกอบ 

ระดับ 

1 

มกีารบันทกึกจิกรรมที่ออกแบบเปนไปตามจุดประสงคบางจุดประสงค 

แตไมมหีลักฐานหรอืขอมูลประกอบ 
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ประเด็นประเมนิ ระดับคุณภาพ 

ตอนที่ 2 การนําเสนอผลงาน   ( 40 คะแนน ) 

การจัดแสดงผลงาน

และการพูดนําเสนอ 

(40 คะแนน) 

รายการประเมนิ เกณฑการประเมิน 

เนื้อหา  ( 16 คะแนน ) 

1. เนื้อหาครบถวนสมบูรณ 

2. เนื้อหาถูกตอง 

3. เนื้อหาตอเนื่อง 

4. มกีารคนควาเพิ่มเตมิ 

 

คะแนน 16  :  มคีรบทุกขอ 

คะแนน 12  :  ม ี3 ขอ ขาด 1 ขอ 

คะแนน 8    :  ม ี2 ขอ  ขาด 2  ขอ 

คะแนน 4    :  ม ี1 ขอ  ขาด 3  ขอ 

กระบวนการทํางาน (8 คะแนน ) 

1. มกีารวางแผนอยางเปนระบบ 

2. มกีารปฏบิัตติามแผน 

3. มกีารตดิตามประเมนิผล 

4. มีการปรับปรุงพัฒนางาน 

 

คะแนน 8    :  มคีรบทุกขอ 

คะแนน 6    :  มี 3 ขอ ขาด 1 ขอ 

คะแนน 4    :  มี 2 ขอ ขาด 2 ขอ 

คะแนน 2    :  ม ี1 ขอ ขาด 3 ขอ 

การนําเสนอ  ( 8 คะแนน ) 

1. การใชสํานวนภาษาดถีูกตอง 

2. การเขยีนสะกดคําถูกตอง 

    ตามหลักไวยากร 

3. รูปแบบนาสนใจ 

4. ความสวยงาม 

 

คะแนน 8    :  มคีรบทุกขอ 

คะแนน 6    :  ม ี3 ขอ ขาด 1 ขอ 

คะแนน 4    :  ม ี2 ขอ  ขาด 2  ขอ 

คะแนน 2    :  ม ี1 ขอขาด 3  ขอ 

คุณธรรม  ( 8 คะแนน ) 

1. ตรงตอเวลา 

2. ซื่อสัตย 

3. ความกระตอืรอืรน 

4. ความมนี้ําใจ 

 

คะแนน 8    :  มคีรบทุกขอ 

คะแนน 6    :  ม ี3 ขอ ขาด 1 ขอ 

คะแนน 4    :  ม ี2 ขอ  ขาด 2  ขอ 

คะแนน 2    :  ม ี1 ขอ ขาด 3  ขอ 

 

เกณฑการตัดสินผลการพิจารณาคุณภาพในภาพรวม 

พจิารณาจากคะแนนรวมทุกดาน ของคณะกรรมการ ตามเกณฑคุณภาพ ดังนี้ 

                     ผลงานที่มีคุณภาพดเียี่ยม  ไดคะแนน  ตัง้แต  81  - 100  คะแนน 

ผลงานที่มคีุณภาพด ี       ไดคะแนน  ตั้งแต  60  -  80   คะแนน 

ผลงานที่มคีุณภาพพอใช   ไดคะแนน  นอยกวา   60   คะแนน 
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แบบประเมนิการใหคะแนนโครงงาน  

เรื่อง………………………………………………………………………………………………… 

ผูจัดทํา...............................................โรงเรยีน............................................................... 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา.........................................  

รายการประเมนิ 
คะแนน 

5 4 3 2 1 

การเขยีนรายงาน        

1. ความถูกตองของรูปแบบรายงาน      

2. การใชศัพทในสาระวิชาและความเขาใจในเรื่องที่ทํา      

3. การนําเสนอผลการศกึษาในรายงานเปนลําดับ      

4. ความสมํ่าเสมอของตัวอักษร      

5. ความถูกตองของเนื้อหาขอมูล      

6. การจัดกระทําขอมูล การวเิคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูล 

    มคีวามชัดเจน ถูกตอง และเหมาะสม 

     

7. การสรุปผล อภิปรายผล สอดคลองกับวัตถุประสงค      

การจัดแสดงโครงงาน       

1.  ความเหมาะสมในการใชอุปกรณ      

2.  ความสามารถในการจัดแสดงและสาธติผลการทดลอง      

3.  ความคดิรเิริ่มสรางสรรค       

4.  ความประณตี สวยงาม ประหยัดและคงทน      

5.  ความถูกตองของเนื้อหาขอมูลในการจัดแสดง      

การอภปิรายปากเปลา       

1. การแสดงถงึความรู ความเขาใจในเรื่องที่ศกึษา       

2. มกีารใชหลักการและกระบวนการที่ถูกตอง      

3. การนําเสนอขอมูล อธบิาย สาธติ ทดลองไดอยางชัดเจน      

4. รูปแบบการนําเสนอ  มคีวามคดิรเิริ่มสรางสรรค      

5. มคีวามพรอมในการนําเสนอโครงงาน      

รวม      

หมายเหตุ   5 = ดมีาก ; 4 = ด ี; 3 = พอใช ; 2 = ตองปรับปรุง ; 1 = ตองแกไข 

                     ผลงานที่มีคุณภาพดเียี่ยม  ไดคะแนน  รอยละ  81  - 100   

ผลงานที่มคีุณภาพด ี       ไดคะแนน  รอยละ  60  -  80   

ผลงานที่มคีุณภาพพอใช   ไดคะแนน  นอยกวารอยละ   60    



                                                        การจัดงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค 6 จุด      
 

20 

6.  การคัดเลอืกสุดยอดผลงาน /นวัตกรรมการปฏิบัตท่ีิเปนเลศิ (Best of the Best Practice) 

               คณะผูจัดงาน “ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมภิาค รวม 6 จุด ”       

ในแตละภาคพจิารณาคัดเลือกสุดยอดผลงาน /นวัตกรรมการปฏบิัตทิี่เปนเลศิ ( Best of the Best 

Practice )   จากการแสดงผลงานในภาคตางๆ  จุดละ 14  ผลงาน  รวม 6 จุด  จํานวน  84  ผลงาน 

และผลงานนักเรยีนจุดละ 100 ผลงาน เพื่อเขารับเกยีรตบิัตรในงาน “๑ ทศวรรษ กับความกาวหนา

โรงเรยีนในฝน”  ระหวางวันท่ี 9 - 12  กันยายน 2556  ณ โรงรยีนแอมบาสซาเดอร ซติี้ จอม

เทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 

แบบกรอบผลงาน/นวัตกรรมการปฏบิัติท่ีเปนเลิศ ( Best Practice ) 

ชื่อผลงาน 

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

ชื่อผูเสนอผลงาน .............................................................................................................. 

โรงเรยีน/หนวยงาน..................................................................... 

สังกัด  สพป./สพม. .................................................................... 

โทรศัพท....................................โทรสาร........................................ 

โทรศัพทมอืถือ.................e-mail…………………………………… 

รายละเอยีดการนําเสนอผลงาน 

1.  ความสําคัญของผลงานหรอืนวัตกรรมท่ีนําเสนอ    

   -  ระบุเหตุผล ความจําเปน ปญหาหรือความตองการ แนวคิดหลักการสําคัญในการออกแบบ  

      ผลงานหรอืนวัตกรรมที่นําเสนอ 

2.  จุดประสงคและเปาหมาย ของการดําเนินงาน 

   -  ระบุ จุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินงานอยางชัดเจน สอดคลองกับปญหา                          

      ความตองการจําเปน 

3.  กระบวนการผลติผลงาน หรอืข้ันตอนการดําเนินงาน 

    -  ระบุกระบวนการ หรอืวธิกีารในการผลติ การนําไปใช และการพัฒนาผลงานโดยมขีัน้ตอน 

       ตอเนื่องสัมพันธกัน และสอดคลองกับวัตถุประสงค 
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4.  ผลการดําเนินการ/ผลสัมฤทธิ/์ประโยชนท่ีไดรับ 

    -  ระบุผลสําเร็จของการดําเนนิงานที่เกดิจากการนําไปใช คุณคาของผลงาน/นวัตกรรมที่สงผล 

       ตอการพัฒนาผูเรยีน และประโยชนที่ไดรับจากผลงาน/นวัตกรรม 

5.  ปจจัยความสําเร็จ 

     -  ระบุบุคคล / หนวยงาน / องคกร หรอื วธิกีารที่ชวยใหงานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค   

        การดําเนนิงานมปีระสทิธภิาพ สงผลตอคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม 

6.  บทเรยีนท่ีไดรับ (Lesson Learned) 

     -  ระบุขอสรุป ขอสังเกต /ขอเสนอแนะ และขอควรระวัง ที่เปนแนวทางในการนําผลงานไปใช/ 

        พัฒนาตอ หรอืดําเนินการใหประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นตอไป 

7.  การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลท่ีไดรับ 

     -  ระบุขอมูลที่ทําใหเห็นรองรอยหลักฐานการเผยแพรผลงาน/ นวัตกรรม และการยกยองชมเชย 

หมายเหตุ    

1. ผูสงผลงานเขยีนขอมูลสรุป ตามรายการพิจารณา ใหครบทัง้  7  รายการ  

โดยมคีวามยาว  3 – 5 หนากระดาษ A4  พมิพดวยตัวอักษร TH Sarabun New   

ขนาด 16 point   

         2.  สงผลงานตามวัน และสถานที่ ที่กําหนดไวในแตละภาค 
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คณะผูจัดทํา 

 

ท่ีปรกึษา 

 1.  ดร.เบญจลักษณ  น้ําฟา  รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 2.  ดร.อรทัย  มูลคํา   ที่ปรกึษา คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

                           ดานพัฒนาระบบเครอืขายการมสีวนรวม 

 3.  นางพจมาน  พงษไพบูลย  ที่ปรกึษาคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานและ 

รักษาการผูอํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรม 

การจัดการศึกษา 

คณะทํางาน 

1.  นางสาวบุญญลักษณ  พมิพา          ศึกษานเิทศกชํานาญการพิเศษ ปฏบิัตริาชการ 

                                                  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศกึษา 

2.  นายอภิชาต  พุทธเจรญิ  ศกึษานเิทศกเช่ียวชาญ ปฏบิัตริาชการ 

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศกึษา 

3.  นางสาวอัญชล ี เกษสุรยิงค  ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ ปฏบิัตริาชการ 

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศกึษา 

4.  นางสุพร  รักบํารุง   ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ ปฏบิัตริาชการ 

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศกึษา 

5.  นางสาวอารยา  สระแกว  ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ ปฏบิัตริาชการ 

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศกึษา 

6.  นางสาวอาบทพิย  คลายวรรณ ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษปฏบิัตริาชการ 

      สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศกึษา 

7.  นางสาวธัญนันท  แกวเกดิ  นักวชิาการศกึษาชํานาญการพเิศษ 

  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศกึษา 

8.  นางสาวฐานติา  นพฤทธิ์  นักวชิาการศกึษาชํานาญการพเิศษ 

      สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศกึษา 
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9. นางสุวาร ี   เดนดวง   สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศกึษา สพฐ. 

10. นางสาวปารชิาต ิ ธนัญชัย  ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ สพม.34 เชียงใหม 

11. นางสาวเกษราภรณ  สมมนุษย ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ สพป.เชียงใหม เขต 2 

12. นายอรพงษ  อาษาเอื้อ   ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ สพป.ชลบุร ีเขต 3 

13. นายธนกร   ทองเลศิ  ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ สพป.ชลบุร ีเขต 3 

14. นางปรานอม  ประทปีทวี  ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ  สพม.เขต 5 

15. นางชิวาภรณ  รัตนศลี    ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ  สพม.เขต 5 

16. นางอรอนงค   พรหมวหิาร  ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ  

                                                   สพป.นครศรธีรรมราช  เขต 2 

17. นางละอองทพิย  บุญยเกยีรต ิ   ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ สพม.เขต 12 

18. นายปรชีา แรทอง   ผูอํานวยการโรงเรยีนสตรทีุงสง  สพม.เขต 12 

19. นายเสวก วงษเจรญิผล  ศกึษานเิทศกเช่ียวชาญ สพป.ตรังเขต 1 

20. นายดุสติ  ปรพีูล    ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ สพป.กาฬสนิธุ เขต 1 

21. นายบุญไทย  แสนอุบล  ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ สพป.สกลนคร เขต 3 

22. นางศริรัิตน  บุญตานนท   ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ  สพป.นครราชสมีา เขต 1 

23. นางวไิลวรรณ  เหมอืนชาต ิ  ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ  สพม.เขต 33 

24. นางสาวอภิณญาณ  บุญอุไร  ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ  สพม.เขต 32 

25. นางสมหวัง  ซื่อสัตย   ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ สพป.ขอนแกน เขต 2 

26. นายสัมภาษณ  คําผุย   ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ  สพม.เขต 26 

27. นางสาวประยงคศร ี พูลทรัพย   ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ  สพม.เขต 29 

28. นายถวัลย  แสงสุวรรณ   ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ  สพม.เขต 20 

29. นางศริรัิตน  นราวงศานนท  รองผูอํานวยการ สพป.นราธวิาส เขต 2 

30. นางสาวจรนิทร  โฮสกุล  ศกึษานเิทศกชํานาญการพเิศษ  สพม.เขต 1 

31. นางชัดเจน  ไทยแท   ขาราชการบํานาญ 

32. นายอดุลย  วงษใหญ  ขาราชการบํานาญ 

33. นางสาววไิลลักษณ  ภูภักด ี  ขาราชการบํานาญ 

35. นางสาวเสาวณยี  สุภรสุข  ขาราชการบํานาญ 
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34. นางสาวบุญทอง บุญทว ี        ขาราชการบํานาญ 

35. นายกติติ  กสณิธารา  ขาราชการบํานาญ 

36. นางสาวไพจิตร  สดวกการ   ขาราชการบํานาญ 

          37. นางสาวนวลนอย  เจรญิผล  ขาราชการบํานาญ 

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

 

 

 

 

 


