ประกาศโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
เรื่อง การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัลเพชรพิมาน
ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำ กำหนดโครงกำรส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรมกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ
ส่งเสริมผู้บริหำร ครู และศึกษำนิเทศก์มีนวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำน ในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
และพัฒนำตนเองและวิชีพอย่ำงต่อเนื่อง
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยำคมเห็นควำมสำคัญของโครงกำรดังกล่ำว จึงส่งเสริมให้คณะครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ส่งผลงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่เป็นเลิศ (Best Practice) รำงวัล
“เพชรพิมำน” ของโรงเรียนห้วยแถลงพิทยำคม เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรคัดเลือกผลงำน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ที่เป็นเลิศ (Best Practice) รำงวัล “ประกำยเพชร” ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2564 ต่อไป ทั้งนี้ ยังเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำตน พัฒนำงำนของครูผู้สอน
อันจะส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของผู้เรียน เป็นกำรยกย่องระดับมำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำ
ให้สูงขึ้น สมกับกำรเป็นวิชำชีพชั้นสูงอย่ำงแท้จริง
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง
1.2 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภำพ
ของผู้เรียน
1.3 เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแก่ครูผู้สอนดีเด่น ให้เกิดกำรพัฒนำตนเอง
และมีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้
1.4 เพื่อให้ผู้ได้รับรำงวัลมีบทบำททำงวิชำชีพในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ผู้อื่น
1.5 เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ได้รับรำงวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพ
2. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
2.1 เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนห้วยแถลงพิทยำคม สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครรำชสีมำ ใน 8 กลุ่มสำระและ 1 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนดังนี้
(1) ภำษำไทย
(2) คณิตศำสตร์
(3) วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(4) สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

(5) สุขศึกษำและพลศึกษำ
(6) ศิลปะ
(7) กำรงำนอำชีพ
(8) ภำษำต่ำงประเทศ
(9) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
2.2 เป็นผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
2.3 ส่งผลงำนเข้ำประกวดได้มำกกว่ำ 1 ผลงำน
3. ปฏิทินการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
นิเทศติดตำมผลงำนจำกคณะกรรมกำรนิเทศผลงำนเพชรพิมำน
กลุ่มสำระคัดเลือกตัวแทนประจำกลุ่มสำระ
ตัวแทนกลุ่มสำระส่งผลงำนเข้ำร่วมกิจกรรม
คณะกรรมกำรประชุมพิจำรณำคัดเลือกผลงำน
ประกำศผลกำรคัดเลือกผลงำน
รับเกียรติบัตร

ระยะเวลำ
มิถุนำยน 2564
14 กรกฎำคม 2564
19 กรกฎำคม 2564
20 กรกฎำคม 2564
21 กรกฎำคม 2564
16 มกรำคม 2565

4. ขอบข่ายของผลงาน
4.1 เป็นผลงำนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2562 และต้องมีควำมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ก่อนถึง
กำหนดวันส่งผลงำนในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
4.2 เป็นผลงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ หรืออื่นๆ ที่เป็นกำรสร้ำงรูปแบบกำรปฏิบัติ หรือนวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่สร้ำงสรรค์เพื่อกำรแก้ไขปัญหำ หรือกำรพัฒนำ สนับสนุน ส่งเสริมกำรยกระดับคุณภำพของ
นักเรียนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน รวมทั้งกำรลดจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ไม่
ผ่ำนเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด หรือไม่จบกำรศึกษำซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนที่ส่งผลโดยตรงต่อนักเรียนเห็น
ผลในทันที หรือเป็นผลกระทบที่เกิดต่อเนื่องมำจำกกำรพัฒนำรูปแบบกำรปฏิบัติหรือนวัตกรรมใหม่ๆ
หรือเป็นผลปลำยทำงในระยะยำวที่เกิดต่อเนื่องมำจำกผลกระทบที่เกิดขึ้น
5. รายการประเมินเอกสารผลงาน
รำยกำรประเมินมีจำนวน 8 รำยกำรแต่ละรำยกำรมีระดับคุณภำพ 4 ระดับ คะแนนรวม 100
คะแนน ตำมแบบประเมินผลงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ดังนี้
5.1 ควำมสำคัญของผลงำน (16 คะแนน)
5.2 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของผลงำน (8 คะแนน)
5.3 กระบวนกำรผลิตผลงำน หรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน/กำรบริหำรจัดกำร (28 คะแนน)

5.4 ผลกำรดำเนินกำร/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (24 คะแนน)
5.5 ปัจจัยควำมสำเร็จ (4 คะแนน)
5.6 บทเรียนที่ได้รับ (8 คะแนน)
5.7 กำรเผยแพร่/กำรได้รับกำรยอมรับ/รำงวัลที่ได้รับ (8 คะแนน)
5.8 กำรจัดทำเอกสำรผลงำน (4 คะแนน)
6. การคานวณคะแนนของเอกสารผลงาน คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน
6.1 ประเมินและบันทึกผลระดับคุณภำพ 4 ระดับ เป็นคะแนน ดังนี้
- ระดับคุณภำพ 4 เท่ำกับ 4 คะแนน
- ระดับคุณภำพ 3 เท่ำกับ 3 คะแนน
- ระดับคุณภำพ 2 เท่ำกับ 2 คะแนน
- ระดับคุณภำพ 1 เท่ำกับ 1 คะแนน
กรณีไม่มีกำรปฏิบัติหรือไม่พบหลักฐำนตำมเกณฑ์ให้ได้ระดับคุณภำพ 0 คือ ไม่มีคะแนน
6.2 สรุปผลประเมินจำกผลรวมของคะแนนที่ได้คูณกับค่ำน้ำหนักคะแนนแล้วคำนวณเป็นค่ำร้อยละ
7. การจัดทาเล่มเอกสารผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
7.1 จัดทำเล่มเอกสำรผลงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่เป็นเลิศ (Best Practice) รำงวัลเพชรพิมำน
จำนวนเล่มให้เท่ำกับจำนวนคณะกรรมกำรประเมินผลงำน
7.2 จำนวนหน้ำของเอกสำรส่วนของเนื้อหำรวมภำคผนวกไม่เกิน 30 หน้ำ ดูรำยละเอียดใน
ภำคผนวก เรื่อง แนวทำงกำรจัดทำเล่มรำยงำนผลงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่เป็นเลิศ (Best Practice)
รำงวัลเพชรพิมำน
7.3 ส่งเอกสำรให้คณะกรรมกำรของโรงเรียน เพื่อดำเนินกำรประเมินผลงำนตำมวันเวลำที่กำหนด
7.4 ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK เนื้อหำโดยทั่วไปใช้ขนำดตัวอักษร 16 pt ส่วนหัวข้อต่ำงๆ ให้ใช้
ขนำดตำมที่เห็นเหมำะสม
8. การตัดสิน กำรตัดสินเพื่อให้รำงวัลผู้ส่งผลงำนมีข้อกำหนด ดังนี้
8.1 ผู้ส่งผลงำนมีคุณสมบัติตำมที่กำหนด
8.2 มีหลักฐำนที่เชื่อถือได้ประกอบกำรนำเสนอผลงำนทั้งกำรนำเสนอในรูปแบบของเอกสำร
และกำรนำเสนอด้วยวำจำ
8.3 เป็นผลงำนที่ไม่ได้คัดลอกหรือนำมำจำกผลงำนของผู้อื่น
8.4 ผลกำรตัดสินคัดเลือกผลงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่เป็นเลิศ (Best Practice) รำงวัลเพชรพิมำน
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยำคม ของคณะกรรมกำรตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

9. รางวัล
9.1 ผู้ที่ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับรำงวัลเหรียญทอง (ไม่จำกัดจำนวน)
9.2 ผู้ที่ได้คะแนนร้อยล่ะ 70- 79 ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน (ไม่จำกัดจำนวน)
9.3 ผู้ที่ได้คะแนนร้อยล่ะ 60- 69 ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง (ไม่จำกัดจำนวน)
9.4 ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่ำ 60 ได้รำงวัลชมเชย (ไม่จำกัดจำนวน)
ประกำศ ณ วันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2564

( นำยสุพจน์ โพธิบ์ ุดดี )
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำร รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยำคม

แบบประเมินเอกสารผลงานการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นเลิศ (Best Practice)
รางวัลเพชรพิมาน โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
รายการประเมิน

น้าหนัก
ระดับคุณภาพ
คะแนน
1. ความสาคัญของผลงาน (16 คะแนน)
1.1 ควำมเป็นมำ
2
ระดับ ระบุสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรหรือเหตุผลควำมจำเป็นในสภำพของ
และสภำพของ
4 ปัญหำหรือสิ่งกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำได้ชัดเจน มีกำรจัดลำดับทีพ่ ัฒนำ
ปัญหำหรือสิ่งที่
ควำมสำคัญของปัญหำหรือกำรพัฒนำและมีหลักฐำนอ้ำงอิงทำงวิชำกำร
พัฒนำ
หรืองำนวิจัย
ระดับ ระบุสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรหรือเหตุผลควำมจำเป็นในกำรแก้ปัญหำ
3 หรือพัฒนำได้ชัดเจน มีกำรจัดลำดับควำมสำคัญของปัญหำหรือกำร
พัฒนำและมีหลักฐำนอ้ำงอิง
ระดับ ระบุสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำหรือเหตุผลควำมจำเป็นในกำร
2 แก้ปัญหำหรือพัฒนำได้ชัดเจนมีกำรจัดลำดับควำมสำคัญ
ระดับ ระบุสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรหรือเหตุผลควำมจำเป็นในกำรแก้ปัญหำ
1 หรือพัฒนำได้ชัดเจน
1.2 แนวทำงกำร
2
ระดับ เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำหรือกำรพัฒนำ โดยใช้หลักกำรในกำออกแบบ
แก้ปัญหำหรือ
4 ผลงำนที่สัมพันธ์กับปัญหำหรือสิ่งที่จะพัฒนำและสอดคล้องกับควำม
พัฒนำ
ต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยบริบทสถำนศึกษำและชุมชนสังคม
ระดับ เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำหรือกำรพัฒนำ โดยใช้หลักกำรในกำออกแบบ
3 ผลงำนที่สัมพันธ์กับปัญหำหรือสิ่งที่จะพัฒนำและสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยบริบทสถำนศึกษำ
ระดับ เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำหรือกำรพัฒนำโดยใช้หลักกำรในกำร
2 ออกแบบผลงำนที่สัมพันธ์กับปัญหำหรือสิ่งที่จะพัฒนำและสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย
ระดับ เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำหรือกำรพัฒนำ โดยใช้หลักกำรในกำร
1 ออกแบบผลงำนที่สัมพันธ์กับปัญหำหรือสิ่งที่จะพัฒนำ

รายการประเมิน น้าหนัก
ระดับคุณภาพ
คะแนน
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผลงาน (8 คะแนน)
กำรกำหนด
2
ระดับ กำหนดวัตถุประสงค์และกำหนดเป้ำหมำยของผลงำนได้อย่ำงชัดเจนเป็น
วัตถุประสงค์และ
4 รูปธรรมทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพสอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำม
เป้ำหมำย
ต้องกำรของสถำนศึกษำ ชุมชน และส่งผลในวงกว้ำง
ระดับ กำหนดวัตถุประสงค์และกำหนดเป้ำหมำยของผลงำน ได้อย่ำงชัดเจนเป็น
3 รูปธรรมทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพสอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำม
ต้องกำรของสถำนศึกษำ
ระดับ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของผลงำนได้อย่ำงชัดเจนเป็นรูปธรรม
2 ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ
ระดับ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของผลงำนได้อย่ำงชัดเจน
1 เป็นรูปธรรม
3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดาเนินงาน/การบริหารจัดการ (28 คะแนน)
3.1 กำรออกแบบ
2
ระดับ ออกแบบผลงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยโดยมีแนวคิด
ผลงำน
4 ทฤษฎีรองรับอย่ำงสมเหตุสมผลสำมำรถอ้ำงอิงได้นำมำเป็นพื้นฐำนในกำร
ออกแบบทุกกิจกรรมได้และทุกกิจกรรมมีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ระดับ ออกแบบผลงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยโดยมีแนวคิด
3 ทฤษฎีรองรับอย่ำงสมเหตุสมผลสำมำรถอ้ำงอิงได้นำมำเป็นพื้นฐำนในกำร
ออกแบบทุกกิจกรรมได้
ระดับ ออกแบบผลงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยโดยมีแนวคิด
2 สำคัญรองรับอย่ำงสมเหตุสมผล
ระดับ ออกแบบผลงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
1
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3.2 ดำเนินงำน
2
ระดับ ดำเนินกำรตำมกิจกรรมหรือแผนกำรบริหำรจัดกำรที่ออกแบบไว้ทุก
พัฒนำตำม
4 ขั้นตอนและมีกำรแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
กิจกรรมหรือ
ระดับ ดำเนินกำรตำมกิจกรรมหรือแผนกำรบริหำรจัดกำรที่ออกแบบไว้ทุก
แผนกำรบริหำร
3 ขั้นตอนและมีกำรแก้ไขปรับปรุง
จัดกำรที่กำหนด
ระดับ ดำเนินกำรตำมกิจกรรมหรือแผนกำรบริหำรจัดกำรที่ออกแบบไว้ทุก
2 ขั้นตอน
ระดับ ดำเนินกำรตำมกิจกรรมหรือแผนกำรบริหำรจัดกำรที่ออกแบบแต่ไม่ครบ
1 ทุกขั้นตอน
3.3 ประสิทธิภำพ
2
ระดับ มีกิจกรรมกำรปฏิบัติปรำกฏชัดเจนเป็นลำดับขั้นตอน สำมำรถนำไป
ของกำร
4 ปฏิบัติได้จริง มีกำรหำประสิทธิภำพของผลงำนผลงำนมีประสิทธิภำพตำม
ดำเนินงำนและ
เกณฑ์ มีวิธีกำรหรือองค์ควำมรู้ใหม่ที่ส่งผลต่อเป้ำหมำยและกำรพัฒนำ
ผลงำน
อย่ำงมีคุณภำพ
ระดับ มีกิจกรรมกำรปฏิบัติปรำกฏชัดเจน เป็นลำดับขั้นตอนสำมำรถนำไป
3 ปฏิบัติได้จริง มีกำรหำประสิทธิภำพของผลงำนผลงำนมีประสิทธิภำพตำม
เกณฑ์
ระดับ มีกิจกรรมกำรปฏิบัติปรำกฏชัดเจน เป็นลำดับขั้นตอนสำมำรถนำไป
2 ปฏิบัติได้จริง มีกำรหำประสิทธิภำพของผลงำน
ระดับ มีกิจกรรมกำรปฏิบัติปรำกฏชัดเจน เป็นลำดับขั้นตอนสำมำรถนำไป
1 ปฏิบัติได้จริง
3.4 กำรใช้
1
ระดับ ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเหมำะสมคุ้มค่ำสอดคล้องกับบริบทของ
ทรัพยำกร
4 โรงเรียน
ระดับ ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเหมำะสมคุ้มค่ำสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
3
ระดับ ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
2
ระดับ ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
1
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4. ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (24 คะแนน)
4.1 ผลที่เกิดตำม
2
ระดับ ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุมและเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์
4 วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยทุกข้อโดยมีหลักฐำนหรือข้อมูลประกอบ
ระดับ ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุมและเป็นไปตำม
3 วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยทุกข้อ
ระดับ ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมที่ออกแบบเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
2 เป็นส่วนใหญ่
ระดับ ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมที่ออกแบบ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์เป้ำหมำย
1 บำงข้อ
4.2 ผลสัมฤทธิ์
2
ระดับ แก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียนหรือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ ตรงตำม
ของงำน
4 วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยอย่ำงครบถ้วน โดยมีข้อมูลทุกส่วนแสดงให้
เห็นกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำงที่ดีขึ้น
ระดับ แก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียนหรือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ตรงตำม
3 วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยอย่ำงครบถ้วนโดยมีข้อมูลส่วนใหญ่แสดงให้
เห็นกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำงที่ดีขึ้น
ระดับ แก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียนหรือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ตรงตำม
2 วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย
ระดับ แก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียนหรือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ตรงตำม
1 วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยบำงส่วน
4.3 ประโยชน์ที่
2
ระดับ กระบวนกำรพัฒนำผลงำน/นวัตกรรม ก่อให้เกิดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ได้รับ
4 ร่วมกันทั้งโรงเรียนและส่งผลถึงชุมชน
ระดับ กระบวนกำรพัฒนำผลงำน/นวัตกรรม ก่อให้เกิดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
3 ร่วมกันทั้งโรงเรียน
ระดับ กระบวนกำรพัฒนำผลงำน/นวัตกรรม ก่อให้เกิดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
2 ร่วมกันเฉพำะกลุ่ม
ระดับ กระบวนกำรพัฒนำผลงำน/นวัตกรรม ก่อให้เกิดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
1 ร่วมกันเฉพำะบุคคล
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5. ปัจจัยความสาเร็จ (4 คะแนน)
สิ่งที่ช่วยให้งำน
1
ระดับ ปัจจัยควำมสำเร็จทีน่ ำเสนอสอดคล้องกับระบบและ/หรือวิธีกำร
ประสบ
4 ปฏิบัติงำนที่เป็นผลมำจำกกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
ควำมสำเร็จ
โดยมีกำรพัฒนำผลงำนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
ระดับ ปัจจัยควำมสำเร็จทีน่ ำเสนอสอดคล้องกับระบบและ/หรือวิธีกำร
3 ปฏิบัติงำนที่เป็นผลมำจำกกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
ระดับ ปัจจัยควำมสำเร็จทีน่ ำเสนอสอดคล้องกับระบบและวิธีกำรปฏิบัติงำน
2
ระดับ ปัจจัยควำมสำเร็จทีน่ ำเสนอสอดคล้องกับวิธีกำรปฏิบัติงำน
1
6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) (8 คะแนน)
ข้อสรุปสิ่งที่ได้รับ
2
ระดับ มีข้อสรุปที่เป็นหลักกำรสอดคล้องกับผลงำนที่นำเสนอมีกำรแสดง
หรือได้เรียนรู้จำก
4 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังในกำรนำผลงำนไปประยุกต์ใช้
กำรดำเนินงำน
รวมทั้งแนวทำงกำรพัฒนำเพิ่มเติมให้ประสบควำมสำเร็จมำกยิ่งขึ้น
ระดับ มีข้อสรุปที่เป็นหลักกำรสอดคล้องกับผลงำนที่นำเสนอ มีกำรแสดง
3 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังในกำรนำผลงำนไปประยุกต์ใช้
ระดับ มีข้อสรุปที่เป็นหลักกำรสอดคล้องกับผลงำนที่นำเสนอ มีกำรแสดง
2 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังในกำรนำไปใช้
ระดับ มีข้อสรุปที่เป็นหลักกำรสอดคล้องกับผลงำนที่นำเสนอ
1
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7. การเผยแพร่ /การได้รับการยอมรับหรือรางวัลที่ได้รับ (8 คะแนน)
7.1 กำรเผยแพร่
1
ระดับ มีร่องรอยหลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนที่มีกำรนำไปใช้ทั้งในโรงเรียน ใน
ผลงำน
4 เขตพื้นที่กำรศึกษำและในระดับจังหวัดขึ้นไป
ระดับ มีร่องรอยหลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนทีมีกำรนำไปใช้ทั้งในโรงเรียนและ
3 ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระดับ มีร่องรอยหลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนที่เสนอ มีกำรนำไปใช้ภำยใน
2 โรงเรียน
ระดับ มีร่องรอยหลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนที่เสนอ มีกำรนำไปใช้เฉพำะกลุ่ม /
1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
7.2 กำรได้รับกำร
1
ระดับ ผลงำนที่เสนอ นำไปใช้ได้ง่ำย สะดวก หรือผลงำนได้รับกำรยอมรับใน
ยอมรับในกำรนำ
4 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและ/หรือระดับจังหวัดขึ้นไป
ผลงำนไปใช้ หรือ
ระดับ ผลงำนที่เสนอ นำไปใช้ได้ง่ำย สะดวก หรือผลงำนได้รับกำรยอมรับใน
รำงวัลที่ได้รับ
3 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ระดับ ผลงำนที่เสนอ มีข้อจำกัดในกำรนำไปใช้ไม่มำก หรือผลงำนได้รับกำร
2 ยอมรับในระดับกลุ่มโรงเรียน
ระดับ ผลงำนที่เสนอ มีข้อจำกัดที่ไม่สะดวกต่อกำรนำไปใช้หรือ ผลงำนได้รับกำร
1 ยอมรับในระดับโรงเรียน
8. การจัดทาเอกสารผลงาน (4 คะแนน)
กำรจัดเล่ม
1
ระดับ นำเสนอเนื้อหำครบถ้วนเรียงลำดับเป็นขั้นตอนมีเอกสำร/หลักฐำนแนบ
เอกสำรที่มีเนื้อหำ
4 ประกอบประเด็นกำรนำเสนอครบถ้วนที่สอดคล้องสัมพันธ์กันและ
สำระชัดเจน
น่ำเชื่อถือ
น่ำเชื่อถือ
ระดับ นำเสนอเนื้อหำครบถ้วนเรียงลำดับเป็นขั้นตอนมีเอกสำร/ หลักฐำนแนบ
3 ประกอบประเด็นกำรนำเสนอครบถ้วน
ระดับ นำเสนอเนื้อหำครบถ้วนเรียงลำดับเป็นขั้นตอนมีเอกสำร/หลักฐำนแนบ
2 ประกอบประเด็นกำรนำเสนอเป็นส่วนใหญ่
ระดับ นำเสนอเนื้อหำเรียงลำดับเป็นขั้นตอนมีเอกสำร/หลักฐำนแนบประกอบ
1 ประเด็นกำรนำเสนอบำงรำยกำร

แนวทางการจัดทาเอกสารผลงานการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นเลิศ (Best Practice)
รางวัล เพชรพิมาน โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
ชื่อผู้ส่งผลงาน..............
คานา............
สารบัญ.............

ตาแหน่ง...................... โรงเรียน..........................

ส่วนที่ 1 ส่วนเนื้อหา ต้องมีหัวข้อ ต่อไปนี้
1. บทสรุปหรือบทคัดย่อ
เนื้อหำมีควำมยำว จำนวนไม่เกิน 2 หน้ำกระดำษ A4
2. ชื่อเรื่องวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
3. ความเป็นมาและความสาคัญของผลงาน
เช่น ระบุเหตุผล ควำมจำเป็น ปัญหำหรือควำมต้องกำรพัฒนำ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ๆ มี
แนวคิด
ทฤษฎี หลักกำรสำคัญในกำรออกแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศชัดเจน มีกำรจัดลำดับควำมสำคัญของปัญหำ
และมีหลักฐำนอ้ำงอิงสมบูรณ์ ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร เพื่อกำรได้ผลงำนที่ต้องกำร โดยมีควำม
สอดคล้องกันตลอดกำรนำเสนอ เป็นต้น
4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผลงาน
เช่น ระบุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจนทั้งเชิงปริมำณและ
คุณภำพ มีควำมสอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรจำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยทั้งในระดับโรงเรียนและ
ชุมชน เป็นต้น
5. กระบวนการพัฒนาผลงานหรือขั้นตอนการดาเนินงาน
เช่น ระบุกระบวนกำรหรือวิธีกำรจัดทำ/พัฒนำนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ทำ
ให้ เกิดผลงำนหรือนวัตกรรมตำมเป้ำหมำยที่กำหนด มีกำรหำประสิทธิภำพของเครื่องมือหรือกำร
ประเมินผลงำนตำมหลักวิชำทำงสถิติโดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มี
แนวคิดทฤษฎีรองรับอย่ำงสมเหตุสมผลได้ทำจริงตำมขั้นตอนที่กำหนดมีแผนผังกำรดำเนินงำน กำรใช้
ทรัพยำกรใน กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนอย่ำงคุ้มค่ำสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เป็นต้น

6. ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
เช่น ระบุผลสำเร็จของกำรดำเนินงำนที่เกิดจำกกำรนำผลงำนกำรปฏิบัติที่ดีเลิศไปใช้ที่
เกิดผลตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย ส่งผลโดยตรง หรือเป็นผลกระทบต่อคุณภำพของนักเรียน
บุคลำกร
สำมำรถกำรแก้ปัญหำ/พัฒนำนักเรียนหรือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ ร่วมกันของ
บุคคลกลุ่มต่ำงๆ หรือทั้งโรงเรียน เป็นต้น
7. ปัจจัยความสาเร็จ
เช่น ระบุบุคคล/หน่วยงำน/องค์กร หรือวิธีกำรที่ช่วยให้งำนประสบควำมสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวิธีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทั้ง
บุคคล/หน่วยงำน ภำยในภำยนอกโรงเรียน เป็นต้น
8. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
เช่น ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง ที่เป็นแนวทำงในกำรนำวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรมไปใช้หรือพัฒนำต่อ หรือดำเนินกำรให้ประสบควำมสำเร็จมำกยิ่งขึ้น เป็น
ต้น
9. การเผยแพร่ผลงาน
เช่น ระบุควำมโดดเด่นของผลงำน ควำมสะดวกในกำรนำไปใช้ กำรมีข้อมูลที่ทำให้เห็น
ร่องรอยหลักฐำนกำรเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ/ผลงำนที่เกิดขึ้น และกำรยกย่องชมเชย เป็นต้น
10. บรรณานุกรม
ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ประกอบด้วย
1. กำรแสดงหลักฐำนอ้ำงอิง ประกอบกำรรำยงำนให้ที่มีควำมน่ำเชื่อถือในรำยกำรประเมินต่ำงๆ
2. อื่นๆ ตำมที่พิจำรณำว่ำเกี่ยวข้องกับควำมน่ำเชื่อถือของกำรนำเสนอผลงำนในเอกสำร

ลงชื่อ...............................................ผู้สง่ รำยงำน
(..................................................)
ตำแหน่ง...............................................

หมายเหตุ พิจำรณำรำยละเอียดของเกณฑ์กำรประเมินประกอบกำรเขียนเอกสำร

รายการประเมิน
รายการประเมิน
1. ความสาคัญของผลงาน (16 คะแนน)
1.1) ควำมเป็นมำและสภำพของปัญหำหรือสิ่งที่พัฒนำ

น้าหนัก
คะแนน

1.2) แนวทำงกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำ

2
2

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผลงาน (8 คะแนน)
กำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

2

ระดับคุณภาพที่ได้รับ
ตามรายการประเมิน

คะแนนที่ได้
(น้าหนักคะแนนXระดับคุณภาพ)

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดาเนินงาน/การบริหารจัดการ (28 คะแนน)
3.1) กำรออกแบบผลงำน
2
3.2) กำรดำเนินงำนพัฒนำตำมกิจกรรมหรือแผนกำร
บริหำรจัดกำรที่กำหนด
3.3) ประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำนและผลงำน
3.4) กำรใช้ทรัพยำกร
4. ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ/์ ประโยชน์ที่ได้รับ (24 คะแนน)
4.1) ผลทีเ่ กิดตำมวัตถุประสงค์

2
2
1

4.3) ประโยชน์ที่ได้รับ

2
2
2

5. ปัจจัยความสาเร็จ (4 คะแนน)
สิ่งที่ช่วยให้งำนประสบควำมสำเร็จ

1

6. บทเรียนที่ได้รับ (8 คะแนน)
ข้อสรุปสิ่งที่ได้รับหรือได้เรียนรู้จำกกำรดำเนินงำน

2

4.2) ผลสัมฤทธิ์ของงำน

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับหรือรางวัลที่ได้รับ (8 คะแนน)
7.1) กำรเผยแพร่ผลงำน
1
7.2) กำรได้รับกำรยอมรับในกำรนำเสนอผลงำนไปใช้หรือรำงวัล
ที่ได้รับ
8. การจัดทาเอกสารผลงาน (4 คะแนน)
กำรจัดเล่มเอกสำรที่มีเนื้อหำสำระชัดเจนน่ำเชื่อถือ

1
1
รวมคะแนน
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