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ท่ี ศธ ๐๒๑๑๔/ว1951                                          ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร                                                        

๓๔/๔ ถนนสุขุมวิท  ต ำบลปำกน  ำ 
                                                                              อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  
                                                                             จังหวัดสมุทรปรำกำร  ๑๐๒๗๐ 

                                                              27  กรกฎำคม  2565 

เรื่อง   กำรคัดเลือกผลงำนรูปแบบและแนวทำงวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยในระดับพื นท่ีจังหวัดสมุทรปรำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เรียน  ผอ.สพป.สป.เขต 1, ผอ.สพป.สป.เขต 2, ผอ.ศกศ.สป., และ ท้องถิ่น จว.ส.ป.  

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย  1.  ประกำศส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำรฯ            จ ำนวน  1  ฉบับ 
                   2.  เกณฑ์กำรประเมินกำรคัดเลือกผลงำนฯ    จ ำนวน  1  ฉบับ  

 ตำมท่ี ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ได้เห็นถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพ
เด็กปฐมวัยในทุกมิติให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด จึงได้ก ำหนด         
กำรคัดเลือกรูปแบบและแนวทำงวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ในระดับพื นท่ีจังหวัดสมุทรปรำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ควำมแจ้งแล้วนั น  

 ในกำรนี  เพื่อให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร        
จึงขอควำมอนุเครำะห์มำยังหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดสมุทรปรำกำร ด ำเนินกำรดังนี  
             1)  แจ้งประกำศฯ และแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรคัดเลือกผลงำนรูปแบบและแนวทำง         
วิธีปฏิบั ติ ท่ี เป็น เลิศ  (Best Practice) ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยในระดับพื น ท่ี จังหวัดสมุทรปรำกำร            
ไปย้งสถำนศึกษำในสังกัด (ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 1)  
 2)  คัดเลือกผลงำนรูปแบบและแนวทำงปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ของผู้ท่ีสมัครใจเข้ำรับ
กำรคัดเลือกฯ ตำมแนวทำงและเกณฑ์กำรประเมินกำรคัดเลือกผลงำนรูปแบบฯ ท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สมุทรปรำกำร ก ำหนด (ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 2) เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปยังระดับภำค จ ำนวน 2 ด้ำน 
ประกอบด้วย 1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย (ผู้บริหำร) จ ำนวน 1 ผลงำน และ 2) ด้ำนกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย (ครูผู้สอน) จ ำนวน ๑ ผลงำน  
 3)  ส่งรำยช่ือผู้สมัครใจท่ีได้รับกำรคัดเลือกฯ และผลงำนรูปแบบและแนวทำงปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ    
(Best Practice) จ ำนวน 1 ชุด และกำรอัดคลิปน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทำงฯ      
ผลงำนละไม่เกิน 10 นำที มำยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ภำยในวันท่ี 10 สิงหำคม 2565 
(เวลำรำชกำร) และดูรำยละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร https://www.prakanedu.go.th  

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ  
                                                             ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

โทร. ๐ 2380 1021  
โทรสำร  ๐ 2380 1020 



 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
เร่ือง การคัดเลือกผลงานรูปแบบและแนวทางวิธีปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best Practice)  

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
********************* 

 ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ได้จัดท ำโครงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยในระดับพื นท่ีจังหวัดสมุทรปรำกำร ร่วมกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื นท่ี ซึ่งโครงกำรดังกล่ำว ได้ก ำหนด   
ให้มีกิจกรรมกำรคัดเลือกผลงำนรูปแบบและแนวทำงปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ของผู้ท่ีสมัครใจเข้ำรับ
กำรคัดเลือกฯ ตำมแนวทำงและเกณฑ์กำรประเมินกำรคัดเลือกผลงำนรูปแบบฯ ท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สมุทรปรำกำร ก ำหนด ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 สิงหำคม ๒๕๖5 ณ ห้องประชุมฯ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สมุทรปรำกำร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี  1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื นท่ี
จังหวัดสมุทรปรำกำรให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยท่ีก ำหนดไว้ 2) เพื่อขยำยผลและ   
ต่อยอดกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรน ำผลงำนรูปแบบและแนวทำงปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ไปสู่หน่วยงำน
และสถำนศึกษำให้ครอบคลุมท่ัวถึงมำกขึ น และ 3) เพื่อบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ไปสู่กำรปฏิบัติ ระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นในทำงเดียวกันอย่ำงยั่งยืน 
 ดังนั น เพื่อให้กำรคัดเลือกผลงำนรูปแบบและแนวทำงปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ภำยใต้
โครงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื นท่ีจังหวัดสมุทรปรำกำร ด ำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงขอประกำศ รำยละเอียดในกำรคัดเลือกฯ ให้ทรำบ ดังนี   

1.  คุณสมบติัผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกระดับจังหวัด  
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร เป็นผู้คัดเลือกผลงำนรูปแบบและแนวทำงปฏิบัติ    

ท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ของผู้ท่ีสมัครใจเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ ตำมแนวทำงและเกณฑ์กำรประเมินกำรคัดเลือก
ผลงำนรูปแบบฯ ท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ก ำหนด เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปยัง
ระดับภำค จ ำนวน 2 ด้ำน ประกอบด้วย 1) ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย (ครูผู้สอน) จ ำนวน 
๑ ผลงำน และ 2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย (ผู้บริหำร) จ ำนวน 1 ผลงำน 

2.  เกณฑ์กำรคัดเลือกผลงำนรูปแบบและแนวทำงปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ของผู้ท่ีสมัครใจ 
เข้ำรับกำรคัดเลือกฯ ตำมแนวทำงและเกณฑ์กำรประเมินกำรคัดเลือกผลงำนรูปแบบฯ ท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร ก ำหนด ประกอบด้วย 

๒.๑  ควำมส ำคัญของผลงำนนวัตกรรมกำรปฏิบัติท่ีเป็น (Best Practice) ท่ีน ำเสนอ  
๒.๒  จุดประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำน 
๒.3  กระบวนกำรผลิตผลงำน หรือขั นตอนกำรด ำเนินงำน 
๒.4  ผลกำรด ำเนินกำร / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ท่ีได้รับ 
๒.๕  ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
๒.๖  บทเรียนท่ีได้รับ (Lesson Learned) 
๒.๗  กำรเผยแพร่ / กำรได้รับกำรยอมรับ / รำงวัลท่ีได้รับ  
๒.8  กำรขยำยผลต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงำน นวัตกรรม หรือวิธีกำรปฏิบัติ 
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 3.  กำรส่งเอกสำรผลงำนมำให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร  
  หลักเกณฑ์กำรส่งผลงำนรูปแบบและแนวทำงวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 

๓.1  ผู้ส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ สรุปข้อมูลตำมรำยกำรองค์ประกอบ ให้ครบทั ง 4 รำยกำร 
โดยมีควำมยำวประมำณ 1๐ -  1๕ หน้ำกระดำษ A4 (รวมภำคผนวกและภำพประกอบ) และพิมพ์ด้วยตัวอักษร 
Sarabun PSK ขนำด ๑๖ พอยด์ รวมทั งมีภำพประกอบตำมสมควร จ ำนวน 5 เล่ม บันทึกข้อมูล (ไฟล์ Word 
และ PDF) ด้วยตนเอง มำยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ภำยในวันท่ี 10 สิงหำคม 2565     
(เวลำรำชกำร)   

๓.๒  ส่งกำรอัดคลิปน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทำงฯ ผลงำนละไม่เกิน 
10 นำที จ ำนวน ๑ แผ่น ด้วยตนเอง มำยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ภำยในวันท่ี 10 สิงหำคม 
2565 (เวลำรำชกำร)  

 ๔.  รำงวัลและเกณฑ์ตัดสินกำรคัดเลือกฯ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ 
๔.1  ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดได้รำงวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่ และเกียรติบัตร  
๔.๒  ผู้ท่ีได้คะแนนล ำดับท่ี ๒ ได้รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตร 
๔.๓  ผู้ท่ีได้คะแนนล ำดับท่ี ๓ ได้รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร 
๔.๔  ผู้ท่ีได้คะแนนล ำดับท่ี 4 ได้รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้รับเกียรติบัตร  

5.  ขั นตอนในกำรคัดเลือกฯ 
วันพฤหัสบดีท่ี 11 สิงหำคม ๒๕65 ผู้ส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ น ำเสนอผลงำน ๆ ละ     

๑๕ นำที ในรูปแบบ Power point หรือ VDO เพื่อให้คณะกรรมกำรซักถำม ๕ นำที รวมกำรน ำเสนอผลงำนและ
ซักถำม ๒๐ นำที ณ ห้องประชุมฯ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร  
 6. วิธีด ำเนินกำร/วัน เวลำและสถำนท่ี 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ประกำศผลกำรคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด          
ในวันท่ี 12 สิงหำคม 2565 และแจ้งหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื นท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำรส่งผลงำน      
รูปแบบและแนวทำงปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ของผู้ท่ีสมัครใจเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ ท่ีได้รับกำรคัดเลือก 
ระดับจังหวัด เพื่อส่งคัดเลือกในระดับภำค จังหวัดละ ๒ ผลงำน โดยแบ่งออกเป็น 1) ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย (ครูผู้สอน) จ ำนวน ๑ ผลงำน และ 2) ด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย (ผู้บริหำร) 
จ ำนวน ๑ ผลงำน 
 7.  เงื่อนไขกำรคัดเลือก  
  7.๑  ผลงำนท่ีเข้ำรับกำรคัดเลือกในระดับจังหวัด จะน ำไปรวบรวมเป็นองค์ควำมรู้ กำรจัดกำร
ศึกษำเด็กปฐมวัยของจังหวัดสมุทรปรำกำร เพื่อเผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ เพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องทรำบ
และน ำไปใช้ต่อไป 

7.2  ผลงำนท่ีเข้ำรับกำรคัดเลือกในระดับจังหวัด ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
จะส่งไปยัง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 เพื่อรวบรวมเป็นองค์ควำมรู้ ต่อไป  

๗.๓  ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีสิ นสุด 
 

ประกำศ ณ วันท่ี  27  กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การประเมินการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

--------------------------------------------------------- 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร จัดให้มีกิจกรรมกำร
คัดเลือกผลงำนรูปแบบและแนวทำงปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ของผู้ท่ีสมัครใจเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ 
ตำมแนวทำงและเกณฑ์กำรประเมินกำรคัดเลือกผลงำนรูปแบบฯ ท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
ก ำหนด ภำยใต้โครงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื นท่ีจังหวัดสมุทรปรำกำร  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กได้มีเวทีในกำรน ำเสนอแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ เกี่ยวกับ
กำรพฒันำเด็กปฐมวัย ตลอดจนเป็นกำรคัดเลือกสถำนศึกษำท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ดังนี  1) ด้ำนกำรบริหำรกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย  และ 2) ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อเป็นผู้แทนจังหวัด
สมุทรปรำกำรไปรับกำรคัดเลือกในระดับภำคต่อไป โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี  

 

วันที่ กิจกรรม การด าเนินการ 
1 - 8  ส.ค. 65 รับสมัครผลงานเพื่อคัดเลือก 

- ผู้บริหำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยส่งผลงำนเพื่อคัดเลือกวิธี
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices)  ด้ำนกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย   
- ครูปฐมวัย/ครูพี่เลี ยง ส่งผลงำนเพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศ (Best Practices)  กำรจัดประสบกำรณ์กำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย 

ส่งผลงำนเข้ำร่วมกำรประกวด 
จ ำนวน 5 ชุด โดย  
1 .ส่ง ด้วยตน เอ งท่ี ส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
2.ส่งทำงไปรษณีย์ ท่ี ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
ต.ปำกน  ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร 
จ.สมุทรปรำกำร 10270 

11 ส.ค. 65 การคัดเลือกผลงานระดับจังหวัด 
- ประชุมคณะกรรมกำรระดับจังหวัดพิจำรณำคัดเลือกฯ 
- ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดน ำเสนอผลงำน 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สมุทรปรำกำรจะแจ้งก ำหนดกำร
โดยละเอียดให้ทรำบต่อไป 

12 ส.ค. 65 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานระดับจังหวัด 
- ประกำศผลกำรคัดเลือกผ่ำนเว็บไซต์ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร พร้อมทั งแจ้งผลกำร
คัดเลือกไปยังหน่วยงำนต้นสังกัดและผู้ส่งผลงำน 
- แจ้งรำยช่ือผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนระดับจังหวัด 
ประเภทละ 1 ผลงำน ไปยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 

ประกำศผลกำรคัดเลือกและมอบ
รำงวัลพร้อมเกียรติบัตร 

30 ส.ค. 65 กำรคัดเลือกผลงำนระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 
- คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรภำค 2 คัดเลือกผลงำนเพื่อเป็น
ผู้แทนระดับภำค โดยประเมินผลงำนเชิงประจักษ์  

ผู้เป็นตัวแทนของจังหวัดรับกำร
ประเมินจำกส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 2 

30 ส.ค. 65 ประกำศผลกำรคัดเลือกผลงำนระดับศึกษำธิกำรภำค 2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 แจ้ง
ผลกำรคัดเลือกมำยังส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 
-ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแจ้ง
ผลกำรคัดเลือกไปยังต้นสังกัด 

หมายเหตุ : ก ำหนดกำรนี อำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 



แบบการน าเสนอผลงานรูปแบบและแนวทางวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.  ช่ือผลงำน :   .............................................................................................................................................. 

2.  ช่ือผู้น ำเสนอผลงำน   :  นำย/นำง/นำงสำว................................................................................................   
ต ำแหน่ง................................................ โรงเรียน .................................................................................  
สังกัด ................................................................ ต ำบล............................ อ ำเภอ ................................  
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์...........................................  
E-mail :  .................................................... เว็บไซต์โรงเรียน............................................................... 

3.  ควำมส ำคัญของผลงำนหรือนวัตกรรมท่ีน ำเสนอ    
       ................................................................................................................................................................... 
       ................................................................................................................................................................... 

4.  จุดประสงค์ และเป้ำหมำย ของกำรด ำเนินงำน 
       ................................................................................................................................................................... 
        .................................................................................................................................................................. 
5.  ขั นตอนกำรด ำเนินงำน (กระบวนกำร ผลิตผลงำน รูปแบบวิธีกำรหรือขั นตอนกำรด ำเนินงำนสู่ควำมเป็นเลิศ)  
       ................................................................................................................................................................... 
       ................................................................................................................................................................... 
6.  ผลกำรด ำเนินกำร/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ท่ีได้รับ  
       ................................................................................................................................................................... 
       ................................................................................................................................................................... 
7.  ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
       ................................................................................................................................................................... 
        .................................................................................................................................................................. 
8.  บทเรียนท่ีได้รับ (Lesson Learned) 
       ................................................................................................................................................................... 
       ................................................................................................................................................................... 
9.  กำรเผยแพร่/กำรได้รับกำรยอมรับ/รำงวัลท่ีได้รับ 
       ................................................................................................................................................................... 
       ................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 



รายละเอียดการน าเสนอผลงาน ดังต่อไปนี้ 
  1.  ควำมส ำคัญของผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติท่ีน ำเสนอ 
     - ระบุเหตุผลควำมจ ำเป็น ปัญหำหรือควำมต้องกำร แนวคิดหลักกำรส ำคัญในกำรออกแบบ
ผลงำน นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีน ำเสนอ 
  2. จุดประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำน 
     - ระบุจุดประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับปัญหำควำม
ต้องกำรจ ำเป็น 
  3. กระบวนกำรผลิตผลงำนหรือขั นตอนกำรด ำเนินงำน 
     - ระบุกระบวนกำรหรือวิธีกำรในกำรผลิต กำรน ำไปใช้ และกำรพัฒนำผลงำน นวัตกรรม 
หรือแนวปฏิบัติ โดยมีขั นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  4. ผลกำรด ำเนินกำร ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ท่ีได้รับ 
     - ระบุผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดจำกกำรน ำไปใช้ คุณค่ำของผลงำน นวัตกรรม หรือ
แนวปฏิบัติท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียน และประโยชน์ท่ีได้รับจำกผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ 
  5. ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
     - ระบุบุคคล หน่วยงำน องค์กร หรือวิธีกำรท่ีช่วยให้งำนประสบผลส ำเร็จตำมจุดประสงค์ของ           
กำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อคุณภำพของผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ 
  6. บทเรียนท่ีได้รับ (Lesson Learned) 
     - ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต ข้อเสนอ และข้อควรระวังท่ีเป็นแนวทำงในกำรน ำผลงำน นวัตกรรม 
หรือแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ พัฒนำต่อ หรือด ำเนินกำรให้ประสบควำมส ำเร็จมำกยิ่งขึ นต่อไป 
  7. กำรเผยแพร่ กำรได้รับกำรยอมรับ รำงวัลท่ีได้รับ 
     - ระบุข้อมูลท่ีท ำให้เห็นร่องรอยหลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ 
รวมทั งกำรยกย่องชมเชย 
  8. กำรขยำยผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงำน นวัตกรรม หรือวิธีกำรปฏิบัติ 
     - ระบุวิธีกำรหรือรูปแบบกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้จำกกำรถอดบทเรียน รวมทั งกำรเรียนรู้     
เพื่อกำรต่อยอด หรือกำรขยำยผล และกำรประยุกต์ใช้ผลงำน นวัตกรรม รูปแบบ และแนวปฏิบั ติ            
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยในหน่วยงำน สถำนศึกษำ หรือสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
ในพื นท่ีระดับภำค 

********************* 
หมายเหตุ  
 1.  ให้ผู้ท่ีเสนอผลงำนจัดท ำข้อมูลสรุปตำมรำยกำรประเด็นพิจำรณำให้ครบทั ง 8 รำยกำร โดยมีควำม
ยำวประมำณ 10 - 15 หน้ำกระดำษ A4 (รวมภำคผนวกและภำพประกอบ) และพิมพ์ด้วย ตัวอักษร         
Th Sarabun PSK ขนำด 16 พอยต์ รวมทั งมีภำพประกอบตำมสมควร 
 2. ต้องเป็นผลงำนย้อนหลัง ไม่เกิน 2 ปีกำรศึกษำ (ปีกำรศึกษำ 2563 และปีกำรศึกษำ 2564) 
 3. ส่งผลงำนด้วยตนเองมำยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ภำยในวันท่ี 8 สิงหำคม 2565 
ส่วนกำรน ำเสนอผลงำนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบต่อไป 
  
 
 
 
 
 



เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกผลงานรูปแบบและแนวทางวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)                     
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายการพิจารณา 
น้ าหนัก 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

1.  ความส าคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่น าเสนอ (9 คะแนน) 
    1.1  ควำมเป็นมำและ
สภำพปัญหำ 

2 ระดับ 3 ระบุสภำพปัญหำควำมต้องกำรหรือเหตุผลควำมจ ำเป็นของ    
ส่ิงท่ีจะพัฒนำได้ชัดเจน มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ 
และมีหลักฐำนอ้ำงอิง  

ระดับ 2 ระบุสภำพปัญหำควำมต้องกำรหรือเหตุผลควำมจ ำเป็นของ    
ส่ิงท่ีจะพัฒนำได้ชัดเจนและมีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ  

ระดับ 1 ระบุสภำพปัญหำควำมต้องกำรหรือเหตุผลควำมจ ำเป็นของ    
ส่ิงท่ีจะพัฒนำได้ชัดเจน 

    1.2 แนวทำงกำร
แกป้ัญหำและพัฒนำ 

1 ระดับ 3 เสนอแนวทำงแก้ปัญหำหรือกำรพัฒนำโดยใช้ห ลักกำร 
ในกำรออกแบบผลงำนท่ีสัมพันธ์กับปัญหำหรือส่ิงท่ีจะพัฒนำ 
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย หน่วยงำน 
สถำนศึกษำ และชุมชน  

ระดับ 2 เสนอแนวทำงแก้ปัญหำหรือกำรพัฒนำโดยใช้ห ลักกำร 
ในกำรออกแบบผลงำนท่ีสัมพันธ์กับปัญหำหรือส่ิงท่ีจะพัฒนำ
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของก ลุ่มเป้ำหมำยและ
สถำนศึกษำ  

ระดับ 1 เสนอแนวทำงแก้ปัญหำหรือกำรพัฒนำโดยใช้ห ลักกำร 
ในกำรออกแบบผลงำนท่ีสัมพันธ์กับปัญหำหรือส่ิงท่ีจะพัฒนำ
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย  

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน (3 คะแนน) 
    - กำรก ำหนดจุดประสงค์
และเป้ำหมำย 

1 ระดับ 3 ก ำหนดจุดประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนได้ชัดเจน 
เป็นรูปธรรมทั งเชิงปริมำณและคุณภำพ สอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและชุมชน รวมทั ง
ส่งผลในภำพกว้ำง  

ระดับ 2 ก ำหนดจุดประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนได้ชัดเจน 
เป็นรูปธรรมทั งเชิงปริมำณและคุณภำพ สอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและชุมชน 

ระดับ 1 ก ำหนดจุดประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนได้ชัดเจน 
เป็นรูปธรรมทั งเชิงปริมำณและคุณภำพ สอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
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3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน (24 คะแนน) 
    3.1  กำรออกแบบ
ผลงำนนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติ 

2 ระดับ 3 ออกแบบผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และเป้ำหมำย โดยมีแนวคิดส ำคัญรองรับอย่ำงสม
เหตุ สมผล สำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ น ำมำเป็นพื นฐำนในกำร
ออกแบบกิจกรรมได้  และทุกกิจกรรมมีควำมเช่ือมโยง
สอดคล้องกัน  

ระดับ 2 ออกแบบผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และเป้ำหมำย โดยมีแนวคิดส ำคัญรองรับอย่ำงสม
เหตุ สมผล น ำมำเป็นพื นฐำนในกำรออกแบบกิจกรรมได้ และ
ทุกกิจกรรมมีควำมเช่ือมโยงสอดคล้องกัน 

ระดับ 1 ออกแบบผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และเป้ำหมำย โดยมีแนวคิดส ำคัญรองรับอย่ำงสม
เหตุ สมผล และน ำมำเป็นพื นฐำนในกำรออกแบบกิจกรรมได้ 

   3.2 กำรด ำเนินงำนตำม
กิจกรรม 

2 ระดับ 3 ด ำเนินกำรตำมกำรตำมกิจกรรมท่ีออกแบบไว้ทุกขั นตอน 
รวมทั งมีกำรปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

ระดับ 2 ด ำเนินกำรตำมกำรตำมกิจกรรมท่ีออกแบบไว้ทุกขั นตอน 
รวมทั งมีกำรปรับปรุงและพัฒนำ 

ระดับ 1 ด ำเนินกำรตำมกำรตำมกิจกรรมท่ีออกแบบไว้ครบทุกขั นตอน 
    3.3 ประสิทธิภำพของ
กำรด ำเนินงำน 

2 ระดับ 3 มีกิจกรรมกำรปฏิบัติปรำกฏชัดเจน เป็นล ำดับขั นตอน สำมำรถ
น ำไปปฏิบัติได้จริง มีวิธีกำรหรือองค์ควำมรู้ใหม่ท่ีส่งผลต่อ
เป้ำหมำยและกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ 

ระดับ 2 มีกิจกรรมกำรปฏิบัติปรำกฏชัดเจน เป็นล ำดับขั นตอน สำมำรถ
น ำไปปฏิบัติได้จริง ส่งผลต่อเป้ำหมำยและกำรพัฒนำอย่ำงมี
คุณภำพ 

ระดับ 1 มีกิจกรรมกำรปฏิบัติปรำกฏชัดเจน สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง 
    3.4 กำรใช้ทรัพยำกร 1 ระดับ 3 ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงเหมำะสม คุ้มค่ำ สอดคล้อง

กับบริบทของหน่วยงำนหรือสถำนศึกษำ 
ระดับ 2 ใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงเหมำะสม คุ้มค่ำ สอดคล้องกับบริบท

ของหน่วยงำนหรือสถำนศึกษำ 
ระดับ 1 ใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับบริบทของ

หน่วยงำนหรือสถำนศึกษำ 
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4. ผลการด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่ได้รับ (21 คะแนน) 
    4.1  ผลท่ีเกิดตำม
จุดประสงค์ 

2 ระดับ 3 ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมท่ีออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไป
ตำมจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์ โดยมีหลักฐำนหรือข้อมูล
ประกอบ   

ระดับ 2 ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมท่ีออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไป
ตำมจุดประสงค์ในบำงจุดประสงค์ โดยมีหลักฐำนหรือข้อมูล
ประกอบ 

ระดับ 1 ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมท่ีออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไป
ตำมจุดประสงค์ในบำงจุดประสงค์ โดยไมมีหลักฐำนหรือข้อมูล
ประกอบ 

    4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงำน 3 ระดับ 3 แก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน หรือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้
ตรงตำมจุดประสงค์และเป้ำหมำยอย่ำงครบถ้วน โดยมีข้อมูล
ทุกส่วนแสดงให้เห็นกำรเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีขึ น 

ระดับ 2 แก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน หรือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได
ตรงตำมจุดประสงค์และเป้ำหมำยอย่ำงครบถ้วน โดยมีข้อมูล
เพียงบำงส่วนแสดงให้เห็นกำรเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีขึ น   

ระดับ 1 แกปัญหำและพัฒนำผู้เรียน หรือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้
ตรงตำมจุดประสงค์และเป้ำหมำยเพียงบำงส่วน โดยมีข้อมูลท่ี
แสดงให้เห็นกำรเปล่ียนแปลง 

    4.3 ประโยชนท่ีไดรับ 2 ระดับ 3 กระบวนกำรพัฒนำผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติก่อให้เกิด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ร่วมกันทั งโรงเรียน   

ระดับ 2 กระบวนกำรพัฒนำผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติก่อให้เกิด 
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ร่วมกันเฉพำะกลุ่ม 

ระดับ ๑ กระบวนกำรพัฒนำผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติก่อให้เกิด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ร่วมกันเฉพำะบุคคล 

5. ปัจจัยความส าเร็จ (6 คะแนน) 
    - ส่ิงท่ีช่วยให้งำนประสบ
ควำมส ำเร็จ 

2 ระดับ 3 ปัจจัยควำมส ำเร็จท่ีน ำเสนอสอดคลองกับระบบและ/หรือ
วิธีกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นผลมำจำกกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำน โดยมีกำรพัฒนำผลงำนอย่ำงต่อเนื่องและ
ยั่งยืน   

ระดับ 2 ปัจจัยควำมส ำเร็จท่ีน ำเสนอสอดคลองกับระบบและ/หรือ
วิธีกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นผลมำจำกกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำน 

ระดับ 1 ปัจจัยควำมส ำเร็จท่ีน ำเสนอสอดคลองกับระบบและ/หรือ
วิธีกำรปฏิบัติงำน 
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6. บทเรียนที่ไดรับ (Lesson Learned) (9 คะแนน) 
    - กำรระบุข้อมูลท่ีได้รับ
จำกกำรผลิตและกำรน ำ
ผลงำนไปใช้ 

3 ระดับ 3 มีข้อสรุปท่ีเป็นหลักกำร สอดคลองกับผลงำนท่ีน ำเสนอ มีกำร
แสดงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังในกำรน ำผลงำน
ไปประยุกต์ใช้ รวมทั งแนวทำงกำรพัฒนำเพิ่มเติมให้ประสบ
ผลส ำเร็จมำกยิ่งขึ น   

ระดับ 2 มีข้อสรุปท่ีเป็นหลักกำร สอดคลองกับผลงำนท่ีน ำเสนอ มีกำร
แสดงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังในกำรน ำผลงำน
ไปประยุกต์ใช้ 

ระดับ 1 มีข้อสรุปท่ีเป็นหลักกำร สอดคลองกับผลงำนท่ีน ำเสนอ มีกำร
แสดงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลงำนไปประยุกต์ใช้   

7. การเผยแพร การไดรับการยอมรับ รางวัลที่ไดรับ (9 คะแนน) 
    7.1  กำรเผยแพร่  2 ระดับ 3 มีร่องรอยหลักฐำนกำรเผยแพร มีกำรน ำไปใช้ ทั งภำยในและ

นอกสถำนศึกษำ 
ระดับ 2 มี ร่อ งรอยห ลักฐำนกำรเผยแพ ร มี กำรน ำ ไปใช้ภ ำยใน

สถำนศึกษำ 
ระดับ 1 มีร่องรอยหลักฐำนกำรเผยแพร มีกำรน ำไปใช้เฉพำะกลุ่ม 

    7.2 กำรไดรับกำร
ยอมรับรำงวัลท่ีได้รับ 

1 ระดับ 3 ผลงำนได้รับกำรยอมรับในระดับประเทศ หรือระดับภำค  
ระดับ 2 ผลงำนได้รับกำรยอมรับในระดับจังหวัด หรือระดับเขตพื นท่ี

กำรศึกษำ 
ระดับ 1 ผลงำนได้รับกำรยอมรับในระดับกลุ่มโรงเรียน หรือระดับ

โรงเรียน 
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8. การขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติ (18 คะแนน) 
    8.1  กำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้ จำกกำรถอดบทเรียน 

2 ระดับ 3 มีกำรสังเครำะห์หรือถอดบทเรียน (ในระดับ 1) ท ำควำม
เข้ำใจต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จหรืออุปสรรคของ
ผล งำน  (ใน ระ ดั บ  2 ) แ ละ มี วิ ธี ก ำรข ยำย ข อ บ เข ต
ควำมสำมำรถในกำรพยำยำมสืบเสำะ แสวงหำ และกำร
สังเครำะห์ข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ภำยนอกเพิ่มเติมเข้ำ
ด้วยกัน  เพื่ อประโยชน์ ในกำรขยำยผล ต่อยอด หรือ
สร้ำงสรรค์ส่ิงใหม่ได้อย่ำงสอดคล้อง ตรงตำมควำมต้องกำร 
โดยน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำท่ีชัดเจน สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้
จริง และประสบผลส ำเร็จ 

ระดับ 2 มีกำรสังเครำะห์หรือถอดบทเรียน (ในระดับ 1) รวมทั งมีกำร
ท ำควำมเข้ำใจต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จหรืออุปสรรค
ของผลงำน นวัตกรรม หรือวิธีกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) อย่ำงชัดเจน ครอบคลุม และครบถ้วน โดยน ำมำ
จัดรูปแบบควำมสัมพันธ์เช่ือมโยงอย่ำงสมเหตุสมผลจน
กลำยเป็นส่ิงใหม่ท่ีเหมำะสมกับกำรขยำยผล ต่อยอด หรือ
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงำน สถำนศึกษำ หรือสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยในพื นท่ีระดับภำค 

ระดับ 1 มีก ำร สัง เครำะห์ ห รื อถอดบ ท เรียน ปั จ จัย ท่ี ส่ งผลต่อ
ควำมส ำเร็จและอุปสรรคของผลงำน นวัตกรรม หรือวิธีกำร
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) จนเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ท่ี
เป็นประโยชน์ในกำรคิด ต่อยอด ขยำยผล หรือประยุกต์ใช้
ภำยในหน่วยงำน สถำนศึกษำ หรือสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยใน
พื นท่ีระดับภำค 

    8.2 กำรเรียนรู้เพื่อกำร
ต่อยอดและกำรขยำยผล 

4 ระดับ 3 มีกำรเรียนรู้ร่วมกัน  (ในระดับ 1) และมีกำรสร้ำงควำมรู้
ยกระดับ (ในระดับ 2) รวมทั งมีกำรน ำไปประยุกต์  ใช้ 
(Apply & Utilize) ด้วยกำรน ำผลงำน นวัตกรรม หรือวิธีกำร
ปฏิบั ติงำนแนวใหม่ ท่ี ได้ไปปรับใช้ให้ ดียิ่ งขึ น ทั งในและ
สถำนศึกษำ โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทในกำร
ด ำเนินงำนของตนเอง 

ระดับ 2 มีกำรเรียนรู้ร่วมกัน  (ในระดับ 1) และมีกำรสร้ำงควำมรู้
ยกระดับ (Create & Leverage) ด้วยกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน รวมทั งสำมำรถยกระดับควำมรู้ โดยกำรสร้ำงผลงำน 
นวัตกรรม หรือวิธีกำรปฏิบัติแนวใหม่ได้ภำยในตัวเอง 

ระดับ 1 มีกำรเรียนรู้ ร่ วมกัน  (Capture & Learn) ด้วยกำรถอด
บทเรียนจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรทั งท่ีเป็นควำมส ำเร็จและ
ควำมผิดพลำด หรือกำรถอดบทเรียนจำกวิธีกำรปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศ (Best Practice) 



 

รายการพิจารณา 
น้ าหนัก 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

9. การน าเสนอผลงาน (4 คะแนน) 
    - กำรน ำเสนอ 1 ระดับ 4 มีกำรน ำเสนอเป็นขั นตอนได้อย่ำงชัดเจน ครอบคลุม           

ทุกประเด็น และตอบค ำถำมได้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร        
มี เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรน ำ เสนอท่ีสอดคลอง     
สัมพันธ์กัน 

ระดับ 3 มีกำรน ำเสนอเป็นขั นตอนได้อย่ำงชัดเจน ครอบคลุม         
ในบำงประเด็น และตอบค ำถำมได้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร       
มี เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรน ำ เสนอท่ีสอดคลอง    
สัมพันธ์กัน 

ระดับ 2 มีกำรน ำเสนอเป็นขั นตอน ตอบค ำถำมได้ถูกต้องในบำง
ค ำถำม และมีเอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรน ำเสนอท่ีสอด
คลองสัมพันธ์กัน 

ระดับ 1 มีกำรน ำเสนอแต่ไม่ เป็นขั นตอน ตอบค ำถำมได้ถูกต้อง        
ในบำงค ำถำม มีเอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรน ำเสนอ           
แต่ไม่สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบการน าเสนอผลงานรูปแบบและแนวทางวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการจัดประสบการณ์ 

การจัดการศึกษาปฐมวัย (ครูผู้สอน) จังหวัดสมุทรปราการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1.  ช่ือผลงำน :   .............................................................................................................................................. 

2.  ช่ือผู้น ำเสนอผลงำน   :  นำย/นำง/นำงสำว................................................................................................   
ต ำแหน่ง................................................ โรงเรียน .................................................................................  
สังกัด ................................................................ ต ำบล............................ อ ำเภอ ................................  
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์...........................................  
E-mail :  .................................................... เว็บไซต์โรงเรียน............................................................... 

3.  ควำมส ำคัญของผลงำนหรือนวัตกรรมท่ีน ำเสนอ    
       ................................................................................................................................................................... 
       ................................................................................................................................................................... 

4.  จุดประสงค์ และเป้ำหมำย ของกำรด ำเนินงำน 
       ................................................................................................................................................................... 
        .................................................................................................................................................................. 
5.  ขั นตอนกำรด ำเนินงำน (กระบวนกำร ผลิตผลงำน รูปแบบวิธีกำรหรือขั นตอนกำรด ำเนินงำนสู่ควำมเป็นเลิศ) 
       ................................................................................................................................................................... 
       ................................................................................................................................................................... 
6.  ผลกำรด ำเนินกำร/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ท่ีได้รับ  
       ................................................................................................................................................................... 
       ................................................................................................................................................................... 
7.  ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
       ................................................................................................................................................................... 
       ................................................................................................................................................................... 
8.  บทเรียนท่ีได้รับ (Lesson Learned) 
       ................................................................................................................................................................... 
       ................................................................................................................................................................... 
9.  กำรเผยแพร่/กำรได้รับกำรยอมรับ/รำงวัลท่ีได้รับ 
       ................................................................................................................................................................... 
       ................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการน าเสนอผลงาน ดังต่อไปนี้ 
  1.  ควำมส ำคัญของผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติท่ีน ำเสนอ 
     - ระบุเหตุผลควำมจ ำเป็น ปัญหำหรือควำมต้องกำร แนวคิดหลักกำรส ำคัญในกำรออกแบบ
ผลงำน นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีน ำเสนอ 
  2. จุดประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำน 
     - ระบุจุดประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับปัญหำควำม
ต้องกำรจ ำเป็น 
  3. กระบวนกำรผลิตผลงำนหรือขั นตอนกำรด ำเนินงำน 
     - ระบุกระบวนกำรหรือวิธีกำรในกำรผลิต กำรน ำไปใช้ และกำรพัฒนำผลงำน นวัตกรรม 
หรือแนวปฏิบัติ โดยมีขั นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  4. ผลกำรด ำเนินกำร ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ท่ีได้รับ 
     - ระบุผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดจำกกำรน ำไปใช้ คุณค่ำของผลงำน นวัตกรรม หรือ
แนวปฏิบัติท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียน และประโยชน์ท่ีได้รับจำกผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ 
  5. ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
     - ระบุบุคคล หน่วยงำน องค์กร หรือวิธีกำรท่ีช่วยให้งำนประสบผลส ำเร็จตำมจุดประสงค์ของ           
กำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อคุณภำพของผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ 
  6. บทเรียนท่ีได้รับ (Lesson Learned) 
     - ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต ข้อเสนอ และข้อควรระวังท่ีเป็นแนวทำงในกำรน ำผลงำน นวัตกรรม 
หรือ    แนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ พัฒนำต่อ หรือด ำเนินกำรให้ประสบควำมส ำเร็จมำกยิ่งขึ นต่อไป 
  7. กำรเผยแพร่ กำรได้รับกำรยอมรับ รำงวัลท่ีได้รับ 
     - ระบุข้อมูลท่ีท ำให้เห็นร่องรอยหลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ 
รวมทั งกำรยกย่องชมเชย 
  8. กำรขยำยผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงำน นวัตกรรม หรือวิธีกำรปฏิบัติ 
     - ระบุวิธีกำรหรือรูปแบบกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้จำกกำรถอดบทเรียน รวมทั งกำรเรียนรู้เพื่อ
กำรต่อยอด หรือกำรขยำยผล และกำรประยุกต์ใช้ผลงำน นวัตกรรม รูปแบบ และแนวปฏิบัติด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำและ      กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยในหน่วยงำน สถำนศึกษำ หรือสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยในพื นท่ี
ระดับภำค 

********************* 
หมายเหตุ  
 1.  ให้ผู้ท่ีเสนอผลงำนจัดท ำข้อมูลสรุปตำมรำยกำรประเด็นพิจำรณำให้ครบทั ง 8 รำยกำร โดยมีควำม
ยำวประมำณ 10 - 15 หน้ำกระดำษ A4 (รวมภำคผนวกและภำพประกอบ) และพิมพ์ด้วย ตัวอักษร        
Th Sarabun PSK ขนำด 16 พอยต์ รวมทั งมีภำพประกอบตำมสมควร 
 2. ต้องเป็นผลงำนย้อนหลัง ไม่เกิน 2 ปีกำรศึกษำ (ปีกำรศึกษำ 2563 และปกีำรศึกษำ 2564) 
 3. ส่งผลงำนด้วยตนเองมำยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ภำยในวันท่ี 8 สิงหำคม 2565 
ส่วนกำรน ำเสนอผลงำนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบต่อไป 
  
 
 
 
 



เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกผลงานรูปแบบและแนวทางวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)                     
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  

ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย (ครูผู้สอน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายการพิจารณา 
น้ าหนัก 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

1.  ความส าคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่น าเสนอ (9 คะแนน) 
     1.1  ควำมเป็นมำและ 
สภำพปัญหำ 

2 ระดับ 3 ระบุสภำพปัญหำควำมต้องกำรหรือเหตุผลควำมจ ำเป็นของส่ิงท่ี
จะพัฒนำได้ชัดเจน มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ และ
มีหลักฐำนอ้ำงอิง  

ระดับ 2 ระบุสภำพปัญหำควำมต้องกำรหรือเหตุผลควำมจ ำเป็นของส่ิงท่ี
จะพัฒนำได้ชัดเจนและมีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ  

ระดับ 1 ระบุสภำพปัญหำควำมต้องกำรหรือเหตุผลควำมจ ำเป็นของส่ิงท่ี
จะพัฒนำได้ชัดเจน 

    1.2 แนวทำงกำร
แก้ปัญหำและพัฒนำ 

1 ระดับ 3 เสนอแนวทำงแก้ปัญหำหรือกำรพัฒนำโดยใช้ห ลักกำร 
ในกำรออกแบบผลงำนท่ีสัมพันธ์กับปัญหำหรือส่ิงท่ีจะพัฒนำ 
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย หน่วยงำน 
สถำนศึกษำ และชุมชน  

ระดับ 2 เสนอแนวทำงแก้ปัญหำหรือกำรพัฒนำโดยใช้ห ลักกำร 
ในกำรออกแบบผลงำนท่ีสัมพันธ์กับปัญหำหรือส่ิงท่ีจะพัฒนำ
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของก ลุ่มเป้ำหมำยและ
สถำนศึกษำ  

ระดับ 1 เสนอแนวทำงแก้ปัญหำหรือกำรพัฒนำโดยใช้ห ลักกำร 
ในกำรออกแบบผลงำนท่ีสัมพันธ์กับปัญหำหรือส่ิงท่ีจะพัฒนำ
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย  

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน (3 คะแนน) 
    - กำรก ำหนดจุดประสงค์ 
และเป้ำหมำย 

1 ระดับ 3 ก ำหนดจุดประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนได้ชัดเจน 
เป็นรูปธรรมทั งเชิงปริมำณและคุณภำพ สอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและชุมชน รวมทั ง
ส่งผลในภำพกว้ำง  

ระดับ 2 ก ำหนดจุดประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนได้ชัดเจน 
เป็นรูปธรรมทั งเชิงปริมำณและคุณภำพ สอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและชุมชน 

ระดับ 1 ก ำหนดจุดประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนได้ชัดเจน 
เป็นรูปธรรมทั งเชิงปริมำณและคุณภำพ สอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

 
 
 
 
 



 

รายการพิจารณา 
น้ าหนัก 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน (24 คะแนน) 
    3.1 กำรออกแบบ
ผลงำนนวัตกรรม หรือ 
แนวปฏิบัติ 

2 ระดับ 3 ออกแบบผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และเป้ำหมำย โดยมีแนวคิดส ำคัญรองรับอย่ำง    
สมเห ตุ สมผล สำมำรถใช้อ้ ำงอิ งได้  น ำมำเป็นพื น ฐำน          
ในกำรออกแบบกิจกรรมได้ และทุกกิจกรรมมีควำมเช่ือมโยง
สอดคล้องกัน  

ระดับ 2 ออกแบบผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และเป้ำหมำย โดยมีแนวคิดส ำคัญรองรับอย่ำงสม
เหตุ สมผล น ำมำเป็นพื นฐำนในกำรออกแบบกิจกรรมได้ และ
ทุกกิจกรรมมีควำมเช่ือมโยงสอดคล้องกัน 

ระดับ 1 ออกแบบผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และเป้ำหมำย โดยมีแนวคิดส ำคัญรองรับอย่ำงสม
เหตุ สมผล และน ำมำเป็นพื นฐำนในกำรออกแบบกิจกรรมได้ 

    3.2 กำรด ำเนินงำนตำม 
กิจกรรม 

2 ระดับ 3 ด ำเนินกำรตำมกำรตำมกิจกรรมท่ีออกแบบไว้ทุกขั นตอน 
รวมทั งมีกำรปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

ระดับ 2 ด ำเนินกำรตำมกำรตำมกิจกรรมท่ีออกแบบไว้ทุกขั นตอน 
รวมทั งมีกำรปรับปรุงและพัฒนำ 

ระดับ 1 ด ำเนินกำรตำมกำรตำมกิจกรรมท่ีออกแบบไว้ครบทุกขั นตอน 
    3.3 ประสิทธิภำพของ 
กำรด ำเนินงำน 

2 ระดับ 3 มีกิจกรรมกำรปฏิบัติปรำกฏชัดเจน เป็นล ำดับขั นตอน สำมำรถ
น ำไปปฏิบัติได้จริง มีวิธีกำรหรือองค์ควำมรูใหม่ท่ีส่งผลต่อ
เป้ำหมำยและกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ 

ระดับ 2 มีกิจกรรมกำรปฏิบัติปรำกฏชัดเจน เป็นล ำดับขั นตอน สำมำรถ
น ำไปปฏิบัติได้จริง ส่งผลต่อเป้ำหมำยและกำรพัฒนำอย่ำงมี
คุณภำพ 

ระดับ ๑ มีกิจกรรมกำรปฏิบัติปรำกฏชัดเจน สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง 
    3.4 กำรใช้ทรัพยำกร 1 ระดับ 3 ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงเหมำะสม คุ้มค่ำ สอดคลอง

กับบริบทของหน่วยงำนหรือสถำนศึกษำ 
ระดับ 2 ใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงเหมำะสม คุ้มค่ำ สอดคลองกับบริบท

ของหน่วยงำนหรือสถำนศึกษำ 
ระดับ 1 ใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงเหมำะสม สอดคลองกับบริบทของ

หน่วยงำนหรือสถำนศึกษำ 
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4. ผลการด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่ได้รับ (21 คะแนน) 
    4.1  ผลท่ีเกิดตำม
จุดประสงค์ 

2 ระดับ 3 ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมท่ีออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไป
ตำมจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์ โดยมีหลักฐำนหรือข้อมูล
ประกอบ   

ระดับ 2 ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมท่ีออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไป
ตำมจุดประสงค์ในบำงจุดประสงค์ โดยมีหลักฐำนหรือข้อมูล
ประกอบ 

ระดับ 1 ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมท่ีออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไป
ตำมจุดประสงค์ในบำงจุดประสงค์ โดยไมมีหลักฐำนหรือข้อมูล
ประกอบ 

    4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงำน 3 ระดับ 3 แก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน หรือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ     
ได้ตรงตำมจุดประสงค์และเป้ำหมำยอย่ำงครบถ้วน โดยมีข้อมูล
ทุกส่วนแสดงให้เห็นกำรเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีขึ น 

ระดับ 2 แก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน หรือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ      
ไดตรงตำมจุดประสงค์และเป้ำหมำยอย่ำงครบถ้วน โดยมีข้อมูล
เพียงบำงส่วนแสดงให้เห็นกำรเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีขึ น   

ระดับ 1 แกปัญหำและพัฒนำผู้เรียน หรือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ      
ได้ตรงตำมจุดประสงค์และเป้ำหมำยเพียงบำงส่วน โดยมีข้อมูล
ท่ีแสดงให้เห็นกำรเปล่ียนแปลง 

   4.3 ประโยชนท่ีไดรับ 2 ระดับ 3 กระบวนกำรพัฒนำผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติก่อให้เกิด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ร่วมกันทั งโรงเรียน   

ระดับ 2 กระบวนกำรพัฒนำผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติก่อให้เกิด 
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ร่วมกันเฉพำะกลุ่ม 

ระดับ ๑ กระบวนกำรพัฒนำผลงำน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติก่อให้เกิด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ร่วมกันเฉพำะบุคคล 

5. ปัจจัยความส าเร็จ (6 คะแนน) 
    - ส่ิงท่ีช่วยให้งำนประสบ 
ควำมส ำเร็จ 

2 ระดับ 3 ปัจจัยควำมส ำเร็จท่ีน ำเสนอสอดคลองกับระบบและ/หรือ
วิธีกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นผลมำจำกกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำน โดยมีกำรพัฒนำผลงำนอย่ำงต่อเนื่องและ
ยั่งยืน   

ระดับ 2 ปัจจัยควำมส ำเร็จท่ีน ำเสนอสอดคลองกับระบบและ/หรือ
วิธีกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นผลมำจำกกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำน 

ระดับ 1 ปัจจัยควำมส ำเร็จท่ีน ำเสนอสอดคลองกับระบบและ/หรือ
วิธีกำรปฏิบัติงำน 
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6. บทเรียนที่ไดรับ (Lesson Learned) (9 คะแนน) 
    - กำรระบุข้อมูลท่ีไดรับ 
จำกกำรผลิตและกำรน ำ
ผลงำนไปใช้ 

3 ระดับ 3 มีข้อสรุปท่ีเป็นหลักกำร สอดคลองกับผลงำนท่ีน ำเสนอ มีกำร
แสดงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังในกำรน ำผลงำน
ไปประยุกต์ใช้ รวมทั งแนวทำงกำรพัฒนำเพิ่มเติมให้ประสบ
ผลส ำเร็จมำกยิ่งขึ น   

ระดับ 2 มีข้อสรุปท่ีเป็นหลักกำร สอดคลองกับผลงำนท่ีน ำเสนอ มีกำร
แสดงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังในกำรน ำผลงำน
ไปประยุกต์ใช้ 

ระดับ 1 มีข้อสรุปท่ีเป็นหลักกำร สอดคลองกับผลงำนท่ีน ำเสนอ มีกำร
แสดงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลงำนไปประยุกต์ใช้   

7. การเผยแพร การไดรับการยอมรับ รางวัลที่ไดรับ (9 คะแนน) 
    7.1 กำรเผยแพร่  2 ระดับ 3 มีร่องรอยหลักฐำนกำรเผยแพร มีกำรน ำไปใช้ ทั งภำยในและ

นอกสถำนศึกษำ 
ระดับ 2 มี ร่อ งรอยห ลักฐำนกำรเผยแพ ร มี กำรน ำ ไปใช้ภ ำยใน

สถำนศึกษำ 
ระดับ 1 มีร่องรอยหลักฐำนกำรเผยแพร มีกำรน ำไปใช้เฉพำะกลุ่ม 

    7.2 กำรไดรับกำร
ยอมรับรำงวัลท่ีไดรับ 

1 ระดับ 3 ผลงำนได้รับกำรยอมรับในระดับประเทศ หรือระดับภำค  
ระดับ 2 ผลงำนได้รับกำรยอมรับในระดับจังหวัด หรือระดับเขตพื นท่ี

กำรศึกษำ 
ระดับ 1 ผลงำนได้รับกำรยอมรับในระดับกลุ่มโรงเรียน หรือระดับ

โรงเรียน 
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8. การขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติ (18 คะแนน) 
    8.1  กำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้จำกกำรถอดบทเรียน 

2 ระดับ 3 มีกำรสังเครำะห์หรือถอดบทเรียน (ในระดับ 1) ท ำควำมเข้ำใจ
ต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จหรืออุปสรรคของผลงำน       
(ในระดับ 2) และมีวิธีกำรขยำยขอบเขตควำมสำมำรถในกำร
พยำยำมสืบเสำะ แสวงหำ และกำรสังเครำะห์ข้อมูลจำกแหล่ง
ต่ำง ๆ ภำยนอกเพิ่มเติมเข้ำด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในกำรขยำย
ผล ต่อยอด หรือสร้ำงสรรค์ส่ิงใหม่ได้อย่ำงสอดคล้อง ตรงตำม
ควำมต้องกำร โดยน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำท่ีชัดเจน สำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง และประสบผลส ำเร็จ 

ระดับ 2 มีกำรสังเครำะห์หรือถอดบทเรียน (ในระดับ 1) รวมทั งมีกำรท ำ
ควำมเข้ำใจต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จหรืออุปสรรคของ
ผลงำน นวัตกรรม หรือวิธีกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
อย่ำงชัดเจน ครอบคลุม และครบถ้วน โดยน ำมำจัดรูปแบบ
ควำมสัมพันธ์เช่ือมโยงอย่ำงสมเหตุสมผลจนกลำยเป็นส่ิงใหม่ท่ี
เหมำะสมกับกำรขยำยผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงำน 
สถำนศึกษำ หรือสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยในพื นท่ีระดับภำค 

ระดับ 1 มีกำรสังเครำะห์หรือถอดบทเรียนปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
และอุปสรรคของผลงำน นวัตกรรม หรือวิธีกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) จนเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ในกำร
คิด ต่อยอด ขยำยผล  หรือประยุก ต์ใช้ภำยในหน่วยงำน 
สถำนศึกษำ หรือสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยในพื นท่ีระดับภำค 

    8.2 กำรเรียนรู้เพื่อกำร
ต่อยอดและกำรขยำยผล 

4 ระดับ 3 มีกำรเรียนรู้ร่วมกัน  (ในระดับ 1) และมีกำรสร้ำงควำมรู้
ยกระดับ (ในระดับ 2) รวมทั งมีกำรน ำไปประยุกต์ ใช้ (Apply 
& Utilize) ด้วยกำรน ำผลงำน นวัตกรรม หรือวิธีกำรปฏิบัติงำน
แนวใหม่ท่ีได้ไปปรับใช้ให้ดียิ่งขึ นทั งในและสถำนศึกษำ โดย
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 

ระดับ 2 มีกำรเรียนรู้ร่วมกัน  (ในระดับ 1) และมีกำรสร้ำงควำมรู้
ยกระดับ (Create & Leverage) ด้วยกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน รวมทั งสำมำรถยกระดับควำมรู้ โดยกำรสร้ำงผลงำน 
นวัตกรรม หรือวิธีกำรปฏิบัติแนวใหม่ได้ภำยในตัวเอง 

ระดับ 1 มีกำรเรียนรู้ร่วมกัน (Capture & Learn) ด้วยกำรถอดบทเรียน
จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรทั งท่ีเป็นควำมส ำเร็จและควำม
ผิดพลำด หรือกำรถอดบทเรียนจำกวิธีกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) 
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9. การน าเสนอผลงาน (4 คะแนน) 
    - กำรน ำเสนอ 1 ระดับ 4 มีกำรน ำเสนอ เป็น ขั น ตอน ได้อย่ ำงชัด เจน  ครอบค ลุม           

ทุกประเด็น และตอบค ำถำมได้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร        
มี เอกสำร/ห ลักฐำนประกอบกำรน ำ เสนอ ท่ีสอดคลอง      
สัมพันธ์กัน 

ระดับ 3 มีกำรน ำเสนอเป็นขั นตอนได้อย่ ำงชัดเจน ครอบคลุมใน       
บำงประเด็น และตอบค ำถำมได้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร        
มี เอกสำร/ห ลักฐำนประกอบกำรน ำ เสนอ ท่ีสอดคลอง     
สัมพันธ์กัน 

ระดับ 2 มีกำรน ำเสนอเป็นขั นตอน ตอบค ำถำมได้ถูกต้องในบำงค ำถำม 
และมีเอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรน ำเสนอท่ีสอดคลอง
สัมพันธ์กัน 

ระดับ 1 มีกำรน ำเสนอแต่ไม่เป็นขั นตอน ตอบค ำถำมได้ถูกต้องใน    
บำงค ำถำม มีเอกสำร/หลักฐำนประกอบ กำรน ำเสนอแต่ไม่
สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
                                                1)  นำยอภิสิทธ์ิ   รอดบ ำเรอ  ศึกษำนิเทศก์   
                                                2)  นำงสำวสำวิตรี   จุ้ยทอง   ศึกษำนิเทศก์          
                    
  
  


