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เรื่อง

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
การจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ลิ้งค์ และ QR - Code ดาวน์โหลดเอกสาร
๒. แนวทางและเกณฑ์การประเมินฯ (ด้านผู้บริหาร)
๓. แนวทางและเกณฑ์การประเมินฯ (ด้านครูผู้สอน)

จำนวน ๑ แผ่น
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนั ก งานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บุรีรัมย์ ได้ดำเนิ น
โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจการส่งเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัย ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัด บุรีรัมย์ เพื่อให้มีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน จึงดำเนินการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒ นาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด จำนวน 2 ผลงาน (ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย (ครูผู้สอน)/ด้านการ
บริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร)
ในการนี้ ส ำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอความอนุเคราะห์ ท่านประชาสั มพันธ์ให้ กับ
ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย ภายในโรงเรียนของท่าน ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) การจั ด ประสบการณ์ ก ารจัด การศึ กษาปฐมวั ย ภายใต้ โครงการขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยส่งเล่มเอกสารตามแบบที่กำหนดให้ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๖
สิงหาคม พ.ศ. 256๕ โดยส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณี ย์ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนนิว าศ
ตำบลในเมื อ ง อำเภอเมื อ งบุ รี รั ม ย์ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ๓๑๐๐๐ (การคั ด เลื อ ก Best Practices ระดั บ ปฐมวั ย )
ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
โทร. ๐๔๔ ๖๐๑ ๖๘๖
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ผู้ประสาน ศน.วริศรา มนูขจร ๐๙ ๘๗๘๗ ๘๒๓๖

ดาวน์โหลดเอกสาร
การคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ที่

https://bit.ly/3ISHHb3

ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(สำหรับผู้บริหาร)
คู่มือดำเนินการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หัวข้อ/ประเด็นการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประกอบด้วย
1. ชื่อผลงาน : .......................................................................................................................................... ..
2. ชื่อผู้นำเสนอผลงาน : นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................
ตำแหน่ง................................................ โรงเรียน ...............................................................................
สังกัด ................................................................ ตำบล............................ อำเภอ ...............................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์..........................................
E-mail : .................................................... เว็บไซต์โรงเรียน..............................................................
3. ความสำคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่นำเสนอ
............................................................................................................................................................ .....
.................................................................................................................................................................
4. จุดประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินงาน
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
5. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน
........................................................................................................................................................... ......
...................................................................................................................... ...........................................
6. ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับ
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
7. ปัจจัยความสำเร็จ
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
8. บทเรียนที่ได้รับ
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
9. การเผยแพร่ และการได้รับการยอมรับ (รางวัลที่ได้รับ)
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
10. การขยายผลต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน
ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร)
ประเด็นการนำเสนอ
1. ความสำคัญของผลงาน
นวัตกรรม หรือวิธีปฏิบัติ
ที่นำเสนอ
2. จุดประสงค์และเป้าหมาย
ของการดำเนินงาน
3. กระบวนการผลิตผลงาน
หรือขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ผลการดำเนินการ
ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์
ที่ได้รับ
5. ปัจจัยความสำเร็จ
6. บทเรียนที่ได้รับ

รายละเอียดการนำเสนอ
ระบุเหตุผลความจำเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิดหลักการสำคัญ
ในการออกแบบผลงาน นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่นำเสนอ
ระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการจำเป็น
ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการผลิต การนำไปใช้ และการพัฒนาผลงาน
นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
ระบุผลสำเร็จของการดำเนินงานที่เกิดจากการนำไปใช้ คุณค่าของผลงาน
นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน และประโยชน์ที่ได้รับ
จากผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ
ระบุบุคคล หน่วยงาน องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้งานประสบผลสำเร็จ
ตามจุดประสงค์ของการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ
ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต ข้อเสนอ และข้อควรระวังที่เป็นแนวทางในการนำ
ผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อ หรือดำเนินการ
ให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป
ระบุข้อมูลที่ทำให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม หรือ
แนวปฏิบัติ รวมทั้งการยกย่องชมเชย

7. การเผยแพร่ และการ
ได้รับการยอมรับ (รางวัล
ที่ได้รับ)
8. การขยายผลต่อยอด
ระบุวิธีการหรือรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถอดบทเรียน รวมทั้ง
หรือประยุกต์ใช้ผลงาน
การเรียนรู้เพื่อการต่อยอด หรือการขยายผล และการประยุกต์ใช้ผลงาน
นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติ นวัตกรรม รูปแบบ และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการศึกษาและ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในพื้นที่
หมายเหตุ 1. ให้ผู้ที่เสนอผลงานจัดทำข้อมูลสรุปตามรายการประเด็นพิจารณาให้ครบทั้ง 8 รายการ
โดยมีความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4 (รวมภาคผนวกและภาพประกอบ)
และพิมพ์ด้วย ตัวอักษร Th SarabunIT๙ ขนาด 16 พอยต์ จำนวน ๓ เล่ม
2. เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 256๒ – 256๔)

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร)
น้ำหนัก
รายการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
คะแนน
1. ความสำคัญของผลงาน นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่นำเสนอ (9 คะแนน)
1.1 ความเป็นมาและ
2
ระดับ 3 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจำเป็น
สภาพปัญหา
ของสิ่งที่จะพัฒนาได้ชัดเจน มีการจัดลำดับความสำคัญ
ของปัญหา และมีหลักฐานอ้างอิง
ระดับ 2 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจำเป็น
ของสิ่งที่จะพัฒนาได้ชัดเจนและมีการจัดลำดับ
ความสำคัญ
ระดับ 1 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจำเป็น
ของสิ่งที่จะพัฒนาได้ชัดเจน
1.2 แนวทางการ
แก้ปัญหาและพัฒนา

1

ระดับ 3 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการ
ในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่ง
ที่จะพัฒนา และสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน
ระดับ 2 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการ
ในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะ
พัฒนาและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
และสถานศึกษา
ระดับ 1 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการ
ในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะ
พัฒนาและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน (3 คะแนน)
2.1 การกำหนด
1
ระดับ 3 กำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
จุดประสงค์และเป้าหมาย
ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของสถานศึกษาและชุมชน รวมทั้งส่งผลในภาพกว้าง
ระดับ 2 กำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษาและชุมชน
ระดับ 1 กำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของสถานศึกษา

น้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
คะแนน
3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน (21 คะแนน)
3.1 การออกแบบผลงาน
2
ระดับ 3 ออกแบบผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติได้สอดคล้อง
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ
กับจุดประสงค์และเป้าหมาย โดยมีแนวคิดสำคัญรองรับ
อย่างสมเหตุ สมผล สามารถใช้อ้างอิงได้ นำมาเป็น
พื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได้ และทุกกิจกรรมมี
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ระดับ 2 ออกแบบผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์และเป้าหมาย โดยมีแนวคิดสำคัญรองรับ
อย่างสมเหตุ สมผล นำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ
กิจกรรมได้ และทุกกิจกรรมมีความเชื่อมโยงสอดคล้อง
กัน
ระดับ 1 ออกแบบผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์และเป้าหมาย โดยมีแนวคิดสำคัญรองรับ
อย่างสมเหตุ สมผล และนำมาเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบกิจกรรมได้
3.2 การดำเนินงาน
2
ระดับ 3 ดำเนินการตามการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกขั้นตอน
ตามกิจกรรม
รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 2 ดำเนินการตามการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกขั้นตอน
รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนา
ระดับ 1 ดำเนินการตามการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ครบ
ทุกขั้นตอน
3.3 ประสิทธิภาพ
2
ระดับ 3 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน เป็นลำดับขั้นตอน
ของ การดำเนินงาน
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีวิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่
ที่ส่งผลต่อเป้าหมายและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ระดับ 2 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน เป็นลำดับขั้นตอน
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ส่งผลต่อเป้าหมายและ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ระดับ ๑ มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้จริง
3.4 การใช้ทรัพยากร
1
ระดับ 3 ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานหรือสถานศึกษา
ระดับ 2 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับ
บริบทของหน่วยงานหรือสถานศึกษา
ระดับ 1 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงานหรือสถานศึกษา
รายการพิจารณา

น้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
คะแนน
4. ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับ (21 คะแนน)
4.1 ผลที่เกิดตาม
2
ระดับ 3 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และ
จุดประสงค์
เป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์ โดยมีหลักฐาน
หรือข้อมูลประกอบ
ระดับ 2 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และ
เป็นไปตามจุดประสงค์ในบางจุดประสงค์ โดยมีหลักฐาน
หรือข้อมูลประกอบ
ระดับ 1 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และ
เป็นไปตามจุดประสงค์ในบางจุดประสงค์ โดยไม่มี
หลักฐานหรือข้อมูลประกอบ
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
3
ระดับ 3 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้ตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมี
ข้อมูลทุกส่วนแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ระดับ 2 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน หรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายอย่าง
ครบถ้วน โดยมีข้อมูลเพียงบางส่วนแสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ระดับ 1 แกปัญหาและพัฒนาผู้เรียน หรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายเพียง
บางส่วน โดยมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
4.3 ประโยชนที่ได้รับ
2
ระดับ 3 กระบวนการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ
ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน
ระดับ 2 กระบวนการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ
ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเฉพาะกลุ่ม
ระดับ ๑ กระบวนการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ
ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเฉพาะบุคคล
5. ปัจจัยความสำเร็จ (6 คะแนน)
5.1 สิ่งที่ช่วยให้งาน
2
ระดับ 3 ปัจจัยความสำเร็จที่นำเสนอสอดคลองกับระบบและ/
ประสบความสำเร็จ
หรือวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาผลงาน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ระดับ 2 ปัจจัยความสำเร็จที่นำเสนอสอดคลองกับระบบและ/
หรือวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ระดับ 1 ปัจจัยความสำเร็จที่นำเสนอสอดคลองกับระบบและ/
หรือวิธีการปฏิบัติงาน
รายการพิจารณา

น้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
คะแนน
6. บทเรียนที่ไดรับ (9 คะแนน)
6.1 การระบุข้อมูล
3
ระดับ 3 มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคลองกับผลงานที่นำเสนอ
ที่ได้รับจากการผลิตและ
มีการแสดงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง
การนำผลงานไปใช้
ในการนำผลงานไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งแนวทาง
การพัฒนาเพิ่มเติมให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น
ระดับ 2 มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคลองกับผลงานที่นำเสนอ
มีการแสดงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง
ในการนำผลงานไปประยุกต์ใช้
ระดับ 1 มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคลองกับผลงานที่นำเสนอ
มีการแสดงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการนำผลงานไป
ประยุกต์ใช้
7. การเผยแพร และการได้รับการยอมรับ (รางวัลที่ได้รับ) (9 คะแนน)
7.1 การเผยแพร่
2
ระดับ 3 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร มีการนำไปใช้ ทั้งภายใน
และนอกสถานศึกษา
ระดับ 2 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร มีการนำไปใช้ภายใน
สถานศึกษา
ระดับ 1 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร มีการนำไปใช้เฉพาะกลุ่ม
7.2 การได้รับ
1
ระดับ 3 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับประเทศ หรือระดับภาค
การยอมรับ(รางวัลที่ได้รับ)
ระดับ 2 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด หรือระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ระดับ 1 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับกลุ่มโรงเรียน หรือระดับ
โรงเรียน
รายการพิจารณา

รายการ น้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
พิจารณา คะแนน
8. การขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติ (18 คะแนน)
8.1 การ
2 ระดับ มีการสังเคราะห์หรือถอดบทเรียน (ในระดับ 1) ทำความเข้าใจต่อปัจจัยที่
แลกเปลี่ยน
3 ส่งผลต่อความสำเร็จหรืออุปสรรคของผลงาน (ในระดับ 2) และมีวิธีการขยาย
เรียนรู้ จาก
ขอบเขตความสามารถในการพยายามสืบเสาะ แสวงหา และการสังเคราะห์
การถอด
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ภายนอกเพิ่มเติมเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการขยาย
บทเรียน
ผล ต่อยอด หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างสอดคล้อง ตรงตามความต้องการ
โดยนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และประสบ
ผลสำเร็จ
ระดับ มีการสังเคราะห์หรือถอดบทเรียน (ในระดับ 1) รวมทั้งมีการทำความเข้าใจ
2 ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรืออุปสรรคของผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) อย่างชัดเจน ครอบคลุม และครบถ้วน
โดยนำมาจัดรูปแบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผลจนกลาย
เป็นสิ่งใหม่ที่เหมาะสมกับการขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
สถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ระดับภาค
ระดับ มีการสังเคราะห์หรือถอดบทเรียนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และอุปสรรค
1 ของผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จนเป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการคิด ต่อยอด ขยายผล หรือประยุกต์ใช้
ภายในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ระดับภาค
8.2 การ
4 ระดับ มีการเรียนรู้ร่วมกัน (ในระดับ 1) และมีการสร้างความรู้ยกระดับ (ในระดับ 2)
เรียนรู้
3 รวมทั้งมีการนำไปประยุกต์ใช้ (Apply & Utilize) ด้วยการนำผลงาน
เพื่อการ
นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติงานแนวใหม่ที่ได้ไปปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้นทั้งในและ
ต่อยอด
สถานศึกษา โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทในการดำเนินงานของตนเอง
และการ
ระดับ มีการเรียนรู้ร่วมกัน (ในระดับ 1) และมีการสร้างความรู้ยกระดับ (Create &
ขยายผล
2 Leverage) ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งสามารถยกระดับความรู้
โดยการสร้างผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติแนวใหม่ได้ภายในตัวเอง
ระดับ มีการเรียนรู้ร่วมกัน (Capture & Learn) ด้วยการถอดบทเรียนจากการ
1 ดำเนินงานโครงการทั้งที่เป็นความสำเร็จและความผิดพลาด หรือการถอด
บทเรียนจากวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

น้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
คะแนน
9. การนำเสนอผลงาน (4 คะแนน)
9.1 การนำเสนอ
1
ระดับ 4 มีการนำเสนอเป็นขั้นตอนได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม
ทุกประเด็น และตอบคำถามได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการนำเสนอที่สอดคลอง
สัมพันธ์กัน
ระดับ 3 มีการนำเสนอเป็นขั้นตอนได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม
ในบางประเด็น และตอบคำถามได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการนำเสนอ
ที่สอดคลองสัมพันธ์กัน
ระดับ 2 มีการนำเสนอเป็นขั้นตอน ตอบคำถามได้ถูกต้อง
ในบางคำถาม และมีเอกสาร/หลักฐานประกอบ
การนำเสนอที่สอดคลองสัมพันธ์กัน
ระดับ 1 มีการนำเสนอแต่ไม่เป็นขั้นตอน ตอบคำถามได้ถูกต้อง
ในบางคำถาม มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการนำเสนอ
แต่ไม่สมบูรณ์
รายการพิจารณา

เกณฑ์คุณภาพผลงาน
การพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรวมของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์คุณภาพของผลงาน ดังนี้
- ผลงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ได้คะแนนตั้งแต่
๘๐-๑๐๐
- ผลงานที่มีคุณภาพดีมาก
ได้คะแนนตั้งแต่
๗๕-๗๙
- ผลงานที่มีคุณภาพดี
ได้คะแนนตั้งแต่
๗๐-๗๔
- ผลงานที่มีคุณภาพระดับชมเชย ได้คะแนนน้อยกว่า
๗๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายเหตุ
๑. บุคคลที่นำเสนอผลงานสามารถนำเสนองานในรูปแบบการศึกษาวิจัย หรือสามารถใช้วิธีนำเสนอ ด้วยสื่อ
เทคโนโลยี การสาธิต หรือการบรรยายในรูปแบบที่หลากหลายได้
๒. บุคคล/สถานศึกษาที่เข้าร่วมคัดเลือกนำเสนอผลงาน “รูปแบบหรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices)” ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในระดับคุณภาพของผลงาน
ตามค่าผลคะแนนเฉลี่ยรวมการประเมินที่ได้ สำหรับบุคคล/สถานศึกษาที่ได้รางวัลชนะเลิศการคัดเลือก
ในระดับจังหวัดจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ

ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย
(สำหรับครูผู้สอน)

คู่มือดำเนินการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ (Best Practices)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หัวข้อ/ประเด็นการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประกอบด้วย
1. ชื่อผลงาน : ............................................................................................................................................
2. ชื่อผู้นำเสนอผลงาน : นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................
ตำแหน่ง................................................ โรงเรียน ...............................................................................
สังกัด ................................................................ ตำบล............................ อำเภอ ...............................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์..........................................
E-mail : .................................................... เว็บไซต์โรงเรียน..............................................................
3. ความสำคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่นำเสนอ
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
4. จุดประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินงาน
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
5. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
6. ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับ
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
7. ปัจจัยความสำเร็จ
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
8. บทเรียนที่ได้รับ
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
9. การเผยแพร่ และการได้รับการยอมรับ (รางวัลที่ได้รับ)
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
10. การขยายผลต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ
.............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................................

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน
ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน)
ประเด็นการนำเสนอ
รายละเอียดการนำเสนอ
1. ความสำคัญของผลงาน
ระบุเหตุผลความจำเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิดหลักการสำคัญ
นวัตกรรม หรือวิธีปฏิบัติที่นำเสนอ ในการออกแบบผลงาน นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่นำเสนอ
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของ
ระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
การดำเนินงาน
ปัญหาความต้องการจำเป็น
3. กระบวนการผลิตผลงานหรือ
ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการผลิต การนำไปใช้ และการพัฒนาผลงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
4. ผลการดำเนิ น การ ผลสั ม ฤทธิ์ ระบุผลสำเร็จของการดำเนินงานที่เกิดจากการนำไปใช้ คุณค่าของผลงาน
และ ประโยชน์ที่ได้รับ
นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน และประโยชน์ที่ได้รับ
จากผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ
5. ปัจจัยความสำเร็จ
ระบุบุคคล หน่วยงาน องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้งานประสบผลสำเร็จ
ตามจุดประสงค์ของการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ
6. บทเรียนที่ได้รับ
ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต ข้อเสนอ และข้อควรระวังที่เป็นแนวทางในการนำ
ผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อ หรือดำเนินการ
ให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป
7. การเผยแพร่ และการได้รับการ ระบุข้อมูลที่ทำให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม หรือ
ยอมรับ(รางวัลที่ได้รับ)
แนวปฏิบัติ รวมทั้งการยกย่องชมเชย
8. การขยายผลต่อยอด หรือ
ระบุวิธีการหรือรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถอดบทเรียน รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้ผลงาน/ นวัตกรรม หรือ การเรียนรู้เพื่อการต่อยอด หรือการขยายผล และการประยุกต์ใช้ผลงาน
แนวปฏิบัติ
นวัตกรรม รูปแบบ และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการศึกษาและการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในพื้นที่
หมายเหตุ 1. ให้ผู้ที่เสนอผลงานจัดทำข้อมูลสรุปตามรายการประเด็นพิจารณาให้ครบทั้ง 8 รายการ
โดยมีความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4 (รวมภาคผนวกและภาพประกอบ)
และพิมพ์ด้วย ตัวอักษร Th SarabunIT๙ ขนาด 16 พอยต์ จำนวน ๓ เล่ม
2. เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 256๒ – 256๔)

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน)
น้ำหนัก
รายการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
คะแนน
1. ความสำคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีปฏิบัติที่นำเสนอ (9 คะแนน)
1.1 ความเป็นมาและ
2
ระดับ 3 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจำเป็น
สภาพปัญหา
ของสิ่งที่จะพัฒนาได้ชัดเจน มีการจัดลำดับความสำคัญ
ของปัญหา และมีหลักฐานอ้างอิง
ระดับ 2 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจำเป็น
ของสิ่งที่จะพัฒนาได้ชัดเจนและมีการจัดลำดับความสำคัญ
ระดับ 1 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจำเป็น
ของสิ่งที่จะพัฒนาได้ชัดเจน
1.2 แนวทางการ
1
ระดับ 3 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
ในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะ
พัฒนา และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน
ระดับ 2 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการ
ในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะ
พัฒนาและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
และสถานศึกษา
ระดับ 1 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการ
ในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะ
พัฒนาและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน (3 คะแนน)
2.1 การกำหนด
1
ระดับ 3 กำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
จุดประสงค์และเป้าหมาย
ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษาและชุมชน รวมทั้งส่งผลในภาพกว้าง
ระดับ 2 กำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของสถานศึกษาและชุมชน
ระดับ 1 กำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของสถานศึกษา

น้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
คะแนน
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน (21 คะแนน)
3.1 การออกแบบผลงาน
2
ระดับ 3 ออกแบบผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติได้สอดคล้อง
นวัตกรรม หรือ
กับจุดประสงค์และเป้าหมาย โดยมีแนวคิดสำคัญรองรับ
แนวปฏิบัติ
อย่างสมเหตุ สมผล สามารถใช้อ้างอิงได้ นำมาเป็นพื้นฐาน
ในการออกแบบกิจกรรมได้ และทุกกิจกรรมมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกัน
ระดับ 2 ออกแบบผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และเป้าหมาย โดยมีแนวคิดสำคัญรองรับอย่าง
สมเหตุ สมผล นำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได้
และทุกกิจกรรมมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ระดับ 1 ออกแบบผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และเป้าหมาย โดยมีแนวคิดสำคัญรองรับ
อย่างสมเหตุ สมผล และนำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ
กิจกรรมได้
3.2 การดำเนินงาน
2
ระดับ 3 ดำเนินการตามการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกขั้นตอน
ตามกิจกรรม
รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 2 ดำเนินการตามการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกขั้นตอน
รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนา
ระดับ 1 ดำเนินการตามการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ครบ
ทุกขั้นตอน
3.3 ประสิทธิภาพ
2
ระดับ 3 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน เป็นลำดับขั้นตอน
ของการดำเนินงาน
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีวิธีการหรือองค์ความรูใหม่
ที่ส่งผลต่อเป้าหมายและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ระดับ 2 มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน เป็นลำดับขั้นตอน
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ส่งผลต่อเป้าหมายและ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ระดับ ๑ มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้จริง
3.4 การใช้ทรัพยากร
1
ระดับ 3 ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานหรือสถานศึกษา
ระดับ 2 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคลองกับ
บริบทของหน่วยงานหรือสถานศึกษา
ระดับ 1 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม สอดคลองกับบริบท
ของหน่วยงานหรือสถานศึกษา
รายการพิจารณา

น้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
คะแนน
4. ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับ (21 คะแนน)
4.1 ผลที่เกิดตาม
2
ระดับ 3 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และ
จุดประสงค์
เป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์ โดยมีหลักฐานหรือ
ข้อมูลประกอบ
ระดับ 2 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และ
เป็นไปตามจุดประสงค์ในบางจุดประสงค์ โดยมีหลักฐาน
หรือข้อมูลประกอบ
ระดับ 1 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และ
เป็นไปตามจุดประสงค์ในบางจุดประสงค์ โดยไม่มีหลักฐาน
หรือข้อมูลประกอบ
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
3
ระดับ 3 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้ตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมี
ข้อมูลทุกส่วนแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ระดับ 2 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้ตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมี
ข้อมูลเพียงบางส่วนแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น
ระดับ 1 แกปัญหาและพัฒนาผู้เรียน หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้ตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายเพียงบางส่วน โดยมี
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
4.3 ประโยชนที่ได้รับ
2
ระดับ 3 กระบวนการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ
ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน
ระดับ 2 กระบวนการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ
ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเฉพาะกลุ่ม
ระดับ ๑ กระบวนการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ
ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเฉพาะบุคคล
5. ปัจจัยความสำเร็จ (6 คะแนน)
5.1 สิ่งที่ช่วยให้งาน
2
ระดับ 3 ปัจจัยความสำเร็จที่นำเสนอสอดคลองกับระบบและ/หรือ
ประสบความสำเร็จ
วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาผลงาน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ระดับ 2 ปัจจัยความสำเร็จที่นำเสนอสอดคลองกับระบบและ/หรือ
วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ระดับ 1 ปัจจัยความสำเร็จที่นำเสนอสอดคลองกับระบบและ/หรือ
วิธีการปฏิบัติงาน
รายการพิจารณา

น้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
คะแนน
6. บทเรียนที่ได้รับ (9 คะแนน)
6.1 การระบุข้อมูล
3
ระดับ 3 มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคลองกับผลงานที่นำเสนอ
ที่ได้รับจากการผลิตและ
มีการแสดงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง
การนำผลงานไปใช้
ในการนำผลงานไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
เพิ่มเติมให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น
ระดับ 2 มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคลองกับผลงานที่นำเสนอ
มีการแสดงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง
ในการนำผลงานไปประยุกต์ใช้
ระดับ 1 มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคลองกับผลงานที่นำเสนอ
มีการแสดงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการนำผลงานไป
ประยุกต์ใช้
7. การเผยแพร และการได้รับการยอมรับ (รางวัลที่ได้รับ) (9 คะแนน)
7.1 การเผยแพร่
2
ระดับ 3 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร มีการนำไปใช้ ทั้งภายใน
และนอกสถานศึกษา
ระดับ 2 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร มีการนำไปใช้ภายใน
สถานศึกษา
ระดับ 1 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร มีการนำไปใช้เฉพาะกลุ่ม
7.2 การได้รับการ
1
ระดับ 3 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับประเทศ หรือระดับภาค
ยอมรับรางวัลที่ได้รับ
ระดับ 2 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด หรือระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
ระดับ 1 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับกลุ่มโรงเรียน หรือระดับ
โรงเรียน
8. การขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ (18 คะแนน)
8.1 การแลกเปลี่ยน
2
ระดับ 3 มีการสังเคราะห์หรือถอดบทเรียน (ในระดับ 1) ทำความ
เรียนรู้จากการถอดบทเรียน
เข้าใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรืออุปสรรค
ของผลงาน (ในระดับ 2) และมีวิธีการขยายขอบเขต
ความสามารถในการพยายามสืบเสาะ แสวงหา และการ
สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ภายนอกเพิ่มเติมเข้า
ด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการขยายผล ต่อยอด หรือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างสอดคล้อง ตรงตามความต้องการ
โดยนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ได้จริง และประสบผลสำเร็จ
ระดับ 2 มีการสังเคราะห์หรือถอดบทเรียน (ในระดับ 1) รวมทั้งมี
การทำความเข้าใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือ
อุปสรรคของผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) อย่างชัดเจน ครอบคลุม และครบถ้วน
โดยนำมาจัดรูปแบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่าง
สมเหตุสมผลจนกลายเป็นสิ่งใหม่ที่เหมาะสมกับการขยายผล
รายการพิจารณา

รายการพิจารณา

น้ำหนัก
คะแนน

ระดับคุณภาพ

ระดับ 1

8.2 การเรียนรู้เพื่อ
การต่อยอด และการขยาย
ผล

4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

9. การนำเสนอผลงาน (4 คะแนน)
9.1 การนำเสนอ
1

ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ระดับภาค
มีการสังเคราะห์หรือถอดบทเรียนปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จและอุปสรรคของผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จนเป็นองค์ความรู้ใหม่
ที่เป็นประโยชน์ในการคิด ต่อยอด ขยายผล หรือประยุกต์ใช้
ภายในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในพื้นที่ระดับภาค
มีการเรียนรู้ร่วมกัน (ในระดับ 1) และมีการสร้างความรู้
ยกระดับ (ในระดับ 2) รวมทั้งมีการนำไปประยุกต์ใช้
(Apply & Utilize) ด้วยการนำผลงาน นวัตกรรม หรือ
วิธีการปฏิบัติงานแนวใหม่ที่ได้ไปปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้นทั้งใน
และสถานศึกษา โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทในการ
ดำเนินงานของตนเอง
มีการเรียนรู้ร่วมกัน (ในระดับ 1) และมีการสร้างความรู้
ยกระดับ (Create & Leverage) ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน รวมทั้งสามารถยกระดับความรู้ โดยการสร้างผลงาน
นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติแนวใหม่ได้ภายในตัวเอง
มีการเรียนรู้ร่วมกัน (Capture & Learn) ด้วยการถอด
บทเรียนจากการดำเนินงานโครงการทั้งที่เป็นความสำเร็จ
และความผิดพลาด หรือการถอดบทเรียนจากวิธีการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ระดับ 4 มีการนำเสนอเป็นขั้นตอนได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม
ทุกประเด็น และตอบคำถามได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการนำเสนอที่สอดคลอง
สัมพันธ์กัน
ระดับ 3 มีการนำเสนอเป็นขั้นตอนได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม
ใน บางประเด็น และตอบคำถามได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการนำเสนอที่สอดคลอง
สัมพันธ์กัน
ระดับ 2 มีการนำเสนอเป็นขั้นตอน ตอบคำถามได้ถูกต้อง
ในบางคำถาม และมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการนำเสนอ
ที่สอดคลองสัมพันธ์กัน
ระดับ 1 มีการนำเสนอแต่ไม่เป็นขั้นตอน ตอบคำถามได้ถูกต้อง
ในบางคำถาม มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการนำเสนอ
แต่ไม่สมบูรณ์

เกณฑ์คุณภาพผลงาน
การพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรวมของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์คุณภาพของผลงาน ดังนี้
- ผลงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ได้คะแนนตั้งแต่
๘๐-๑๐๐
- ผลงานที่มีคุณภาพดีมาก
ได้คะแนนตั้งแต่
๗๕-๗๙
- ผลงานที่มีคุณภาพดี
ได้คะแนนตั้งแต่
๗๐-๗๔
- ผลงานที่มีคุณภาพระดับชมเชย ได้คะแนนน้อยกว่า
๗๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายเหตุ
๑. บุคคลที่นำเสนอผลงานสามารถนำเสนองานในรูปแบบการศึกษาวิจัย หรือสามารถใช้วิธีนำเสนอ ด้วยสื่อ
เทคโนโลยี การสาธิต หรือการบรรยายในรูปแบบที่หลากหลายได้
๒. บุคคลทีเ่ ข้าร่วมคัดเลือกนำเสนอผลงาน “รูปแบบหรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)” ด้านการ
พัฒ นาเด็กปฐมวัย จะได้รับ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในระดับคุณภาพของผลงานตามค่าผลคะแนนเฉลี่ ยรวมการ
ประเมินที่ได้ สำหรับบุคคลที่ได้รางวัลชนะเลิศการคัดเลือกในระดับจังหวัดจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ

