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  หลกัเกณฑ์และวธีิการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      รับรางวลัทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC   AWARDS) ระดับภาค 

1. ช่ือรางวลัทีเ่สนอขอ     Active Teacher
ประเภท   บุคคลยอดเยีย่ม Active Teacher 
สังกดั  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ 
ด้าน นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อกำรศึกษำยอดเยีย่ม 

ระดับ    (  ) ก่อนประถมศึกษำ 
    (  ) ประถมศึกษำ 
   (  ) มธัยมศึกษำตอนตน้ (  ) มธัยมศึกษำตอนปลำย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 (  ) ภำษำไทย  (  ) คณิตศำสตร์ 
 (  ) วทิยำศำสตร์  (  ) สังคมศึกษำ 
 (  ) ศิลปะ  (  ) สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 (  ) ภำษำต่ำงประเทศ  (  ) กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 (  ) บูรณำกำร  
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
(  ) กิจกรรมแนะแนว 
(  ) กิจกรมนกัเรียน(ระบุ ลูกเสือ เนตรนำรี ยวุกำชำด 

ผูบ้  ำเพญ็ประโยชน์ นกัศึกษำวชิำทหำร กิจกรรมชุมนุม ชมรม) 
(  ) กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

2. คุณสมบัติเบื้องต้น

ผูข้อรับกำรประเมิน Active Teacher  ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

(OBEC AWARDS) ตอ้งมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ ดงัต่อไปน้ี 

2.1  ด ำรงต ำแหน่ง ครู ครูผูช่้วย พนกังำนรำชกำร ครูอตัรำจำ้ง  

2.2  ปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรจดักำรเรียนกำรสอนมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีนบัถึงวนัท่ียืน่ขอรับ      

กำรประเมิน 

2.3  เป็นผูไ้ม่เคยถูกลงโทษทำงวินยั ภำยใน 2 ปี นบัถึงวนัท่ียืน่ขอรับกำรประเมิน 

2.4 มีควำมประพฤติในกำรครองตน  ครองคน ครองงำน เป็นแบบอยำ่งท่ีดีและยอมรับของ 

 บุคคลในวขิำชีพและสังคม 
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                        2.4.1  กำรครองตน (มีคุณธรรม) จริยธรรมท่ีพึงประสงค ์พิจำรณำคุณสมบติัดงัน้ี 

                                    2.4.1.1 มีผลกำรประเมินกลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐำน ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของกำรจดักำรเรียน 

กำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั จำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. 2554 – 2558) ตำมระดบัท่ีขอรับ 

กำรประเมิน อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  

                2.4.2  กำรครองคน ( ท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ เป็นท่ียอมรับ รักใคร่ของศิษย ์ ผูร่้วมงำน และ

ผูบ้งัคบับญัชำ) 

                          พิจำรณำจำกกิจกรรม/กำรปฏิบติัต่อไปน้ี 

               2.4.2.1 กิจกรรมท่ีท ำร่วมกบัผูร่้วมงำนในโรงเรียน  

               2.4.2.2 จดั/ร่วมจดักิจกรรมตำมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

                        2.4.2.3 กิจกรรมร่วมกบัชุมชน 

                                       โดยตอ้งปฏิบติัครบทั้ง 3 กิจกรรมซ่ึงรวมกนัแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 10 รำยกำร/            

                                       ปีกำรศึกษำ 

               2.4.3   กำรครองงำน (รับผิดชอบ มุ่งมัน่ ตั้งใจท ำงำนตำมภำรกิจ/ท่ีไดรั้บมอบหมำย 

อยำ่งสร้ำงสรรค ์จนเกิดควำมส ำเร็จ) 

    2.4.3.1  ไม่เคยขำดงำน 

    2.4.3.2  ลำกิจไม่เกิน 2 คร้ัง /ภำคเรียน และไม่เกิน 4 คร้ัง / ปีกำรศึกษำ 

    2.4.3.3  มีชัว่โมงสอนตำมเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก ำหนด  

              2.4.3.4  มีผลงำน ดงัน้ี  

                                    1)  มีแผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั เป็นปัจจุบนั และครบ 

                                        ชัว่โมงสอนตลอดปีกำรศึกษำ 

                                    2)  มีควำมส ำเร็จในกำรพฒันำตำมแผนพฒันำตนเอง (ID Plan)   

2.5 มีผลงำนท่ีเกิดจำกกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 

     2.5.1  ผลกำรประเมินกลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐำน ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของกำรจดักำรเรียน 

                             กำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั จำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  

                             (พ.ศ. 2554 – 2558) ตำมระดบัท่ีขอรับกำรประเมิน อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  

     2.5.2  มีงำนวจิยัในชั้นเรียนท่ีส ำเร็จเผยแพร่แลว้ 

             2.6 ไดรั้บรำงวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

                  2.6.1  ไดรั้บรำงวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน เป็นท่ียอมรับในวงวชิำชีพ  

        (ภำยใน 2 ปี นบัถึงวนัท่ียืน่ขอรับกำรประเมิน) 
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2.6.2  ไดรั้บเชิญใหเ้ป็นวทิยำกรบรรยำยหวัขอ้ท่ีตรงกบัภำรกิจ/งำนท่ีไดรั้บมอบหมำยอยำ่งนอ้ย   

          2 คร้ัง/ปีกำรศึกษำ ระดบัสถำนศึกษำ/เขต 

2.6.3  ไดรั้บเชิญใหเ้ป็นวทิยำกร/คดัเลือกใหแ้สดงผลงำนตนเองในระดบัภำค/ชำติ/นำนำชำติ 

2.6.4 มีงำนเขียนแสดงผลงำน/ควำมคิดเชิงสร้ำงสรรคท่ี์เก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรเรียนกำรสอน/กำรพฒันำ 

ผูเ้รียนตำมหลกัสูตรฯ/ระบบประกนัคุณภำพภำยในเผยแพร่ผำ่นส่ือสำธำรณะไม่นอ้ยกวำ่ 1 คร้ังต่อภำคเรียน    

3.หลกัเกณฑ์การประเมิน 

3.1 ผูข้อรับกำรประเมินตอ้งมีผลกำรประเมินคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตำมขอ้ 2.1 – 2.6 โดยใชเ้กณฑก์ำร 

ประเมิน “ผำ่น” “ไม่ผำ่น” และมีผลกำรประเมิน ร้อยละ 80  ข้ึนไป จึงจะไดรั้บกำรประเมินเฉพำะดำ้น 

แบบการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น 

ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 
ผำ่น ไม่ผำ่น 

1. คุณสมบติัเบ้ืองตน้เชิง
ประจกัษ ์
 

1.ด ำรงต ำแหน่งครู ครูผูช่้วย พนกังำนรำชกำร ครูอตัรำจำ้ง 
สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

  

2. ปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรจดักำรเรียนกำรสอนต ำแหน่งไม่นอ้ย
กวำ่ 2 ปี นบัถึงวนัท่ียืน่ค ำขอรับกำรประเมิน 

  

3. เป็นผูไ้ม่เคยถูกลงโทษทำงวนิยัภำยใน 2 ปีนบัถึงวนัท่ียื่น
ขอรับกำรประเมิน 

  

2.กำรครองตน (มีคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีพึงประสงค)์ 

 

1.มีผลกำรประเมินกลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐำน ตวับ่งช้ีท่ี 6  

ประสิทธิผลของกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน 

เป็นส ำคญั จำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  

(พ.ศ. 2554 – 2558) ตำมระดบัท่ีขอรับกำรประเมิน อยูใ่น

ระดบัดีข้ึนไป 

  

3.กำรครองคน  

(ท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

เป็นท่ียอมรับรักใคร่ของ 

ศิษย ์ผูร่้วมงำน) (ตอ้ง

ปฏิบติัครบทั้ง 3 กิจกรรม

รวมแลว้ไม่นอ้ยกวำ่                         

10 รำยกำร/ปีกำรศึกษำ)  

 

1  ร่วมกิจกรรมกบัผูร่้วมงำนในโรงเรียน   

2 จดั/ร่วมกิจกรรมตำมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   

3  ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน  
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ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 
ผำ่น ไม่ผำ่น 

4.กำรครองงำน  

(รับผดิชอบ มุ่งมัน่ตั้งใจ

ท ำงำนตำมภำรกิจท่ีไดรั้บ 

มอบหมำยจนเกิด

ควำมส ำเร็จ) 

 

1.ไม่เคยขำดงำน   

2.ลำกิจไม่เกิน 2 คร้ัง/ภำคเรียนและไม่เกิน 4 คร้ัง/ปี

กำรศึกษำ 

  

3.มีชัว่โมงสอนตำมเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก ำหนด   

4.มีผลงำน   ดงัน้ี 

  1)มีแผนกำรจดักำรเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

เป็นปัจจุบนัและครบชัว่โมงสอน ตลอดปีกำรศึกษำ 

  2)มีควำมส ำเร็จในกำรพฒันำตำมแผนพฒันำตนเอง 

 (ID Plan)  

  

5.มีผลงำนท่ีเกิดจำกพฒันำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

1.มีผลกำรประเมินกลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐำน ตวับ่งช้ีท่ี 6  

ประสิทธิผลของกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน 

เป็นส ำคญั จำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  

(พ.ศ. 2554 – 2558) ตำมระดบัท่ีขอรับกำรประเมิน อยูใ่น

ระดบัดีข้ึนไป 

  

2.มีงำนวจิยัในชั้นเรียนท่ีส ำเร็จท่ีเผยแพร่แลว้   

6.ไดรั้บรำงวลัยกยอ่ง 

เชิดชูเกียรติ จำกหน่วยงำน

ภำครัฐ  เอกชน  เป็นท่ี

ยอมรับในวชิำชีพและ

สังคม   

1.ไดรั้บรำงวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำนภำครัฐ/

เอกชนเป็นท่ียอมรับในวงวชิำชีพ(ภำยใน 2 ปี นบัถึงวนัท่ียืน่

ขอรับกำรประเมิน) 

  

2.ไดรั้บเชิญใหเ้ป็นวทิยำกรบรรยำยหวัขอ้ท่ีตรงกบัภำรกิจ/ 

งำนท่ีไดรั้บมอบหมำยอยำ่งนอ้ย 2 คร้ัง/ปีกำรศึกษำ ระดบั

สถำนศึกษำ/เขต 

  

3.ไดรั้บเชิญใหเ้ป็นวทิยำกร/คดัเลือกใหแ้สดงผลงำนตนเอง

ในระดบัภำค/ชำติ/นำนำชำติ 

  

4.มีงำนเขียนแสดงผลงำน/ควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรเรียนกำรสอน/กำรพฒันำผูเ้รียน

ตำมหลกัสูตร/ระบบประกนัคุณภำพภำยในเผยแพร่ผำ่นส่ือ

สำธำรณะไม่นอ้ยกวำ่ 1 คร้ัง ต่อภำคเรียน 
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3.2  การประเมินเฉพาะด้าน 

3.2.1    Active Teacher 

 กำรประเมินดำ้นวชิำกำรยอดเยีย่มมี  4  องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

ตวัช้ีวดัเฉพำะครูแต่ละประเภท  จ ำนวน  1  องคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบท่ี  1 ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 

มีตวัช้ีวดัวดัร่วม จ ำนวน  3  องคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบท่ี  1 ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 

องคป์ระกอบท่ี  2 ผลกำรพฒันำตนเอง   
องคป์ระกอบท่ี  3  กำรด ำเนินงำน / ผลงำนท่ีเป็นเลิศ   

 องค์ประกอบที ่ 1  ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน (ปีกำรศึกษำล่ำสุด) 
1)  ส ำหรับครูผูส้อนกลุ่มสำระ/รำยวชิำ/บูรณำกำร ช้ัน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 

 

ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
เกณฑก์ำรประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมำก ดี 

1. ผลท่ีเกิดกบั
ผูเ้รียน 

ป.6, ม.3, ม.6 
(O–NET) 
ป.3 ( NT ) 

 

1. ค่ำเฉล่ียปีล่ำสุด สูงกวำ่ค่ำเฉล่ียระดบัชำติหรือ 

คะแนนเฉล่ียปีกำรศึกษำปัจจุบนัหรือปีกำรศึกษำ 

ท่ีผำ่นมำสูงกวำ่ค่ำเฉล่ียของปีก่อนหนำ้นั้น 

3 กลุ่มสำระข้ึนไป  
2. ค่ำเฉล่ียปีล่ำสุด สูงกวำ่ค่ำเฉล่ียระดบั สพฐ. หรือ

คะแนนเฉล่ียปีกำรศึกษำปัจจุบนัหรือปีกำรศึกษำ 

ท่ีผำ่นมำสูงกวำ่ค่ำเฉล่ียของปีก่อนหนำ้นั้น 

2 กลุ่มสำระข้ึนไป 
3. ค่ำเฉล่ียปีล่ำสุด สูงกวำ่ค่ำเฉล่ียระดบัเขตพื้นท่ี 
หรือคะแนนเฉล่ียปีกำรศึกษำปัจจุบนัหรือปีกำรศึกษำ 

ท่ีผำ่นมำสูงกวำ่ค่ำเฉล่ียของปีก่อนหนำ้นั้น 

1 กลุ่มสำระข้ึนไป 
4. ค่ำเฉล่ียร้อยละปีท่ีผำ่นมำ สูงกวำ่ร้อยละ 50      
ของคะแนน 
5. ค่ำเฉล่ียระดบัสถำนศึกษำปีล่ำสุดสูงกวำ่ค่ำเฉล่ีย  
ของปีก่อนหนำ้ 1 ปี  
 

ท ำได ้
5 – 7 
รำยกำร 

ท ำได ้
3 – 4 
รำยกำร 

ท ำได ้
1 – 2 
รำยกำร 
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ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
เกณฑก์ำรประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมำก ดี 

6. นกัเรียนมีผลกำรประเมินระดบัสถำนศึกษำตั้งแต่ 
ระดบั 3 ข้ึนไป ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80   
7. ไม่มีนกัเรียนท่ีมีผลกำรเรียนระดบั 0  

 
2) ส ำหรับครูผูส้อนกลุ่มสำระ/รำยวชิำ/บูรณำกำร ช้ัน ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5 

ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
เกณฑก์ำรประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมำก ดี 

1. ผลท่ีเกิดกบั

ผูเ้รียน 

ป.2, ป.5 

ม.2, ม.5 

( LAS ) 

 

 

1. ค่ำเฉล่ียปีล่ำสุด สูงกวำ่ค่ำเฉล่ียระดบัเขตพื้นท่ี หรือ

คะแนนเฉล่ียปีกำรศึกษำปัจจุบนัหรือปีกำรศึกษำ 

ท่ีผำ่นมำสูงกวำ่ค่ำเฉล่ียของปีก่อนหนำ้นั้น 

2 กลุ่มสำระข้ึนไป 
2. ค่ำเฉล่ียร้อยละของปีท่ีผำ่นมำ สูงกวำ่ร้อยละ 50 

ของคะแนน 

3. ค่ำเฉล่ียระดบัสถำนศึกษำปีล่ำสุด สูงกวำ่ค่ำเฉล่ีย

ของปีก่อนหนำ้ 1 ปี  

4. นกัเรียนไดผ้ลกำรประเมินระดบัสถำนศึกษำตั้งแต่

ระดบั 3 ข้ึนไป ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80  

5. ไม่มีนกัเรียนท่ีมีผลกำรเรียนระดบั 0   

ท ำได ้
4 – 5 

รำยกำร 

ท ำได ้
2 – 3 

รำยกำร 

ท ำได ้
1 

รำยกำร 

3) ส ำหรับครูผูส้อนกลุ่มสำระ/รำยวชิำ/บูรณำกำร ช้ัน ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 

ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
เกณฑก์ำรประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมำก ดี 

1. ผลท่ีเกิดกบั

ผูเ้รียน 

ป.1, ป.4 

ม.1, ม.4 

(ระดบัสถำนศึกษำ) 

 

 

1.  ค่ำเฉล่ียร้อยละปีล่ำสุด สูงกวำ่ค่ำเฉล่ียร้อยละของ 

ปีท่ีผำ่นมำ  

2. ผลกำรทดสอบระดบัสถำนศึกษำ (เกรดเฉล่ีย)        

ปีล่ำสุด สูงกวำ่ 3.00  

3. ค่ำเฉล่ียระดบัสถำนศึกษำปีล่ำสุด สูงกวำ่ปีก่อน

หนำ้ 1 ปี ในรำยวชิำเดียวกนั   

  ท ำได ้ 

4 – 5 

รำยกำร 

ท ำได ้

2 – 3 

รำยกำร 

ท ำได ้

 1 

รำยกำร 
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ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
เกณฑก์ำรประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมำก ดี 

4. นกัเรียนมีผลกำรประเมินระดบัสถำนศึกษำตั้งแต่

ระดบั 3 ข้ึนไป ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80  

5. ไม่มีนกัเรียนท่ีมีผลกำรเรียนระดบั 0   

 

4) ส ำหรับครูผูส้อนกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
เกณฑก์ำรประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมำก ดี 

1. ผลท่ีเกิดกบั

ผูเ้รียน 

กิจกรรม 

พฒันำผูเ้รียน 

 

1. นกัเรียนมีผลกำรประเมินผำ่นตำมเกณฑท่ี์

สถำนศึกษำก ำหนด คิดเป็นร้อยละ 100  

2. นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ

ประโยชน์ครบ ร้อยละ 100 ไม่นอ้ยกวำ่ 2 คร้ัง / ภำค

เรียน หรือ 4 คร้ัง / ปี   

3. นกัเรียนมีผลงำน / ผลกำรปฏิบติังำนเชิงประจกัษ์

และเผยแพร่ จนเป็นท่ียอมรับหรือไดรั้บรำงวลั         

ระดบัเขต / จงัหวดั   

4. นกัเรียนมีผลงำน / ผลกำรปฏิบติังำนเชิงประจกัษ์

และเผยแพร่ จนเป็นท่ียอมรับหรือไดรั้บรำงวลัระดบัภำค  

5. นกัเรียนมีผลงำน / ผลกำรปฏิบติังำนเชิงประจกัษ์

และเผยแพร่ จนเป็นท่ียอมรับหรือไดรั้บรำงวลั

ระดบัชำติ / นำนำชำติ   

ท ำได ้ 

5 รำยกำร 

ท ำได ้

รำยกำรท่ี 

1,2 และ 

อีก 2 

รำยกำร 

ท ำได้

รำยกำรท่ี 

1,2 และ อีก 

1 รำยกำร 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

5) ส ำหรับครูผูส้อนระดับก่อนประถมศึกษา 

ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
เกณฑก์ำรประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมำก ดี 

1. ผลท่ีเกิดกบั 
 ผูเ้รียนระดบัก่อน  
 ประถมศึกษำ 

 

1. นกัเรียนมีพฒันำกำรทำงร่ำงกำย ในระดบัดีข้ึน
ไป  ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80  

2. นกัเรียนมีพฒันำกำรทำงอำรมณ์และจิตใจ ใน
ระดบัดีข้ึนไป ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80  

3. นกัเรียนมีพฒันำกำรทำงสังคม ในระดบัดีข้ึนไป    
ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80  

4. นกัเรียนมีพฒันำกำรทำงสติปัญญำ ในระดบัดีข้ึน
ไป ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80  

  

ทุกรำยกำร
ไม่นอ้ยกวำ่
ร้อยละ 80 

 ทุกรำยกำร
เฉล่ีย 
ร้อยละ        
60-79 

 ทุกรำยกำร
เฉล่ีย 

ร้อยละ 60 

 

3.2.3  ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนการสอนยอดเยีย่ม  

กำรประเมิน Active Teacher ยอดเยีย่มมี  2  ลกัษณะ ดงัน้ี 

                      ตวัช้ีวดัเฉพำะดำ้น Active Teacher ยอดเยีย่ม จ ำนวน  2  องคป์ระกอบ 

   องคป์ระกอบท่ี 1 คุณภำพ 

   องคป์ระกอบท่ี 2 คุณประโยชน์ 

   องคป์ระกอบท่ี 3 ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์ 

มีตวัช้ีวดัวดัร่วม จ ำนวน  3  องคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบท่ี  1 ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 

องคป์ระกอบท่ี  2 ผลกำรพฒันำตนเอง   
องคป์ระกอบท่ี  3  กำรด ำเนินงำน / ผลงำนท่ีเป็นเลิศ   

 องค์ประกอบที ่1 คุณภาพ 

ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
เกณฑก์ำรประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมำก ดี 

1.คุณลกัษณะ

ของแผนกำร

จดักำรเรียนรู้ 

1. มีแผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีมีองคป์ระกอบครบถว้น 

อยำ่งนอ้ยหน่ึงหน่วยกำรเรียนรู้  

2. มีก ำหนดกำรสอนท่ีแสดงถึงวธีิกำรจดักำรเรียนรู้ 

Active  Learning ท่ีหลำกหลำย  

 

 ท ำได ้

3 

รำยกำร 

ท ำได ้

2 

รำยกำร 

ท ำได ้

1 

รำยกำร 
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ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
เกณฑก์ำรประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมำก ดี 

 3. รูปแบบกำรจดัพิมพ ์จดัรูปเล่มแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 

กำรน ำเสนอน่ำสนใจ มีกำรจดัเรียงล ำดบัอยำ่งเป็น

ขั้นตอน และบนัทึกหลงัแผนกำรสอนท่ีส่งผลถึงผูเ้รียน 

   

2.คุณภำพของ

องคป์ระกอบ 

ในแผนกำร

จดักำรเรียนรู้

แสดงถึงกำรเปิด

โอกำสใหผู้เ้รียน

มีส่วนร่วม ใน

กำรจดักำรเรียนรู้ 

1. กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัรูปแบบ               

กำรจดักำรเรียนรู้แบบ Active  Learning  

2.  มีรูปแบบกำรออกแบบกิจกรรมเชิงปฏิบติักำรให้

ผูเ้รียนลงมือปฏิบติั และเรียนรู้ดว้ยวธีิหลำกหลำย 

3. มีกิจกรรมท่ีเปิดโอกำสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม                           

ในกำรจดักำรเรียนรู้ 

 

 

 ท ำได ้

3 

รำยกำร 

ท ำได ้

2 

รำยกำร 

ท ำได ้

1 

รำยกำร 

3.กำรออกแบบ

กิจกรรมท่ีผูเ้รียน

สำมำรถสร้ำง

ควำมรู้ไดด้ว้ย

ตนเอง 

1. มีกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย ทำ้ทำย 

2. กิจกรรมกำรเรียนรู้เปิดโอกำสใหผู้เ้รียนมีกำรส่ือสำร

และแลกเปล่ียนอยำ่งหลำกหลำย 

3. มีกิจกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงออกหรือถ่ำยทอดควำมคิด

ผำ่นส่ือต่ำงๆ อยำ่งหลำกหลำย 

 

 ท ำได ้

3 

รำยกำร 

ท ำได ้

2 

รำยกำร 

ท ำได ้

1 

รำยกำร 

องค์ประกอบที ่2  คุณประโยชน์   

ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
เกณฑก์ำรประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมำก ดี 

1. ควำมสำมำรถใน

กำรสร้ำงควำมรู้ 

ควำมเขำ้ใจ                

สำมรถน ำไป

ประยกุตใ์ช ้

1. ผูเ้รียนสำมำรถสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจหลงัปฏิบติั

กิจกรรม ร้อยละ 70 

2. ผูเ้รียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้                         

ร้อยละ 80 

3. ผูเ้รียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้                         

ร้อยละ 85  ข้ึนไป 

 ท ำได ้

3 

รำยกำร 

ท ำได ้

2 

รำยกำร 

ท ำได ้

1 

รำยกำร 
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ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
เกณฑก์ำรประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมำก ดี 

2. ควำมสำมำรถ

วเิครำะห์ 

สังเครำะห์ และ

ประเมินค่ำ 

1.กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งผลใหผู้เ้รียนสำมรถวเิครำะห์ 

 สังเครำะห์  ร้อยละ 70   

2.กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งผลใหผู้เ้รียนสำมรถ วเิครำะห์

สังเครำะห์ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

3.กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งผลใหผู้เ้รียนสำมรถวเิครำะห์

สังเครำะห์ประเมินค่ำ ร้อยละ 85 ข้ึนไป 

 ท ำได ้

3 

รำยกำร 

ท ำได ้

2 

รำยกำร 

ท ำได ้

1 

รำยกำร 

3. ควำมสำมำรถ

ในกำรคิด

สร้ำงสรรค ์

1. ผูเ้รียนสำมรถสร้ำงสรรคช้ิ์นงำน ผำ่นเกณฑใ์น

ระดบัพอใช ้ร้อยละ 70 

2.  ผูเ้รียนสำมรถสร้ำงสรรคช้ิ์นงำน ผำ่นเกณฑใ์น

ระดบั ดี ร้อยละ 80 

3, ผูเ้รียนสำมรถสร้ำงสรรคช้ิ์นงำน ผำ่นเกณฑใ์น

ระดบั ดีมำก ร้อยละ 85 

 ท ำได ้

3 

รำยกำร 

ท ำได ้

2 

รำยกำร 

ท ำได ้

1 

รำยกำร 

 4. กิจกรรมกำร

เรียนรู้เช่ือมโยงกบั

สภำพแวดลอ้ม

ใกลต้วั 

1. มีกิจกรรมกำรเรียนรู้เช่ือมโยงกบัสภำพแวดลอ้ม

ใกลต้วั อยำ่งนอ้ย 1  กิจกรรม 

2. มีกิจกรรมกำรเรียนรู้เช่ือมโยงกบัสภำพแวดลอ้ม

ใกลต้วั 2  กิจกรรม 

3. มีกิจกรรมกำรเรียนรู้เช่ือมโยงกบัสภำพแวดลอ้ม

ใกลต้วั 3  กิจกรรม ข้ึนไป 

 ท ำได ้

3 

รำยกำร 

ท ำได ้

2 

รำยกำร 

ท ำได ้

1 

รำยกำร 

5. กิจกรรมกำร

เรียนรู้สำมำรถ

แกปั้ญหำใหชุ้มชน 

สังคม หรือ

ประเทศชำติ 

1. มีกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีส่งผลถึงกำรแกปั้ญหำให้

ชุมชน สังคม หรือประเทศชำติ อยำ่งนอ้ย 1  กิจกรรม 

2. มีกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีส่งผลถึงกำรแกปั้ญหำให้

ชุมชน สังคม หรือประเทศชำติ 2  กิจกรรม 

3. มีกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีส่งผลถึงกำรแกปั้ญหำให้

ชุมชน สังคม หรือประเทศชำติ 3  กิจกรรม 

 ท ำได ้

3 

รำยกำร 

ท ำได ้

2 

รำยกำร 

ท ำได ้

1 

รำยกำร 
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องค์ประกอบที ่3  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
เกณฑก์ำรประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมำก ดี 
1. กำรน ำควำมรู้
ไปใชแ้กปั้ญหำ
ใหม่หรือ                   
สถำนกำรณ์ใหม ่

1. 1.สะทอ้นถึงกำรมีแนวคิดใหม่ ในกำรแกปั้ญหำใหม่ 
หรือสถำนกำรณ์ใหม่ อยำ่งนอ้ย 1 กิจกรรม 

2. สะทอ้นถึงกำรมีแนวคิดใหม่ ในกำรแกปั้ญหำใหม่ 
หรือสถำนกำรณ์ใหม่  2 กิจกรรม 
3. สะทอ้นถึงกำรมีแนวคิดใหม่ ในกำรแกปั้ญหำใหม่ 
หรือสถำนกำรณ์ใหม่  3 กิจกรรม ข้ึนไป 

ท ำได้
รำยกำร
ท่ี 1 

ท ำได้
รำยกำร
ท่ี 2 

ท ำได้
รำยกำร
ท่ี 3 
 
 
 

2. กิจกรรมแสดง
ถึงผูเ้รียนไดใ้ช้
ควำมคิดของตน
อยำ่งมีเหตุผล 
  

1. ผูเ้รียนไดใ้ชค้วำมคิดของตนอยำ่งมีเหตุผล                          
อยำ่งนอ้ย 1 กิจกรรม 

2.  ผูเ้รียนไดใ้ชค้วำมคิดของตนอยำ่งมีเหตุผล                         
2 กิจกรรม 

3. ผูเ้รียนไดใ้ชค้วำมคิดของตนอยำ่งมีเหตุผล                            
3 กิจกรรม ข้ึนไป 

 ท ำได ้
3 

รำยกำร 

ท ำได ้
2 

รำยกำร 

ท ำได ้
1 

รำยกำร 

ตัวช้ีวดัร่วม ส ำหรับครูผูส้อนทุกชั้น/กลุ่มสำระ/รำยวชิำ/บูรณำกำร/ก่อนประถมศึกษำใหใ้ชต้วัช้ีวดัร่วม 

   ดงัน้ี 

องค์ประกอบที ่1 ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน 

ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
เกณฑก์ำรประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมำก ดี 

1. ผลท่ีเกิดกบั 

ผูเ้รียน  

 1.1 ดำ้น   

  คุณลกัษณะ 

  อนัพึงประสงค ์

 

 

1. นกัเรียนผำ่นกำรประเมินคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ครบทั้ง 8 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 100  

2. นกัเรียนประพฤติปฏิบติัตนตำมคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ท่ีเป็นจุดเนน้ของสถำนศึกษำ ไดค้รบทุกขอ้ 

คิดเป็นร้อยละ 100    

3. นกัเรียนไดรั้บรำงวลั/กำรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ/ 

ประกำศชมเชย จำกหน่วยงำน/องคก์ร ระดบัเขต / 

จงัหวดั   

4. นกัเรียนไดรั้บรำงวลั/กำรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ / 

ประกำศชมเชย จำกหน่วยงำน/องคก์ร ระดบัชำติ / 

นำนำชำติ    

ท ำได ้4

รำยกำร 

ท ำได้

รำยกำรท่ี 

1-3 

ท ำได้

รำยกำรท่ี 

1-2 
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ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
เกณฑก์ำรประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมำก ดี 

1.2 ผลงำน / 

  ช้ินงำน /  

  ภำระงำน / 

  ผลกำรปฏิบติังำน 

 

 

1. นกัเรียนทุกคนมีผลงำน / ช้ินงำน / ภำระงำน /    

ผลกำรปฏิบติังำน ครบถว้นตำมท่ีครูก ำหนด   

2. ผลงำน / ช้ินงำน / ภำระงำน / ผลกำรปฏิบติังำน

ของนกัเรียนมีคุณภำพตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดในระดบัดี

ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 80  

3. ผลงำน / ช้ินงำน / ภำระงำน / ผลกำรปฏิบติังำน

เกิดจำกกำรปฏิบติังำนของนกัเรียนตำมหลกัสูตร

อยำ่งแทจ้ริงและไดรั้บกำรรับรองจำกผูบ้ริหำร

โรงเรียน 

 ท ำไดท้ั้ง 3

รำยกำร 

ท ำได ้2

รำยกำร 

ท ำได ้1

รำยกำร 

1.3 กำรเผยแพร่ 
   ผลงำนนกัเรียน 

 
 

1. นกัเรียนไดน้ ำเสนอ/จดัแสดง/แลกเปล่ียนเรียนรู้/ 
ผลงำน/ช้ินงำน/ภำระงำน/ผลกำรปฏิบติังำนท่ีมี
คุณภำพในรูปแบบต่ำงๆ ตำมวำระและโอกำสใน
ระดบัสถำนศึกษำ ไม่จ  ำกดัจ ำนวนคร้ัง   
2. นกัเรียนไดน้ ำเสนอ/จดัแสดง/แลกเปล่ียนเรียนรู้/ 
ผลงำน/ช้ินงำน/ภำระงำน/ผลกำรปฏิบติังำนท่ีมี
คุณภำพในรูปแบบต่ำงๆ ตำมวำระและโอกำสต่อ
สำธำรณะในระดบัเขต/จงัหวดั อยำ่งนอ้ย 1 คร้ัง/ปี    
3. นกัเรียนไดน้ ำเสนอ/จดัแสดง/แลกเปล่ียนเรียนรู้/ 
ผลงำน/ช้ินงำน/ภำระงำน/ผลกำรปฏิบติังำนท่ีมี
คุณภำพในรูปแบบต่ำงๆ ตำมวำระและโอกำสต่อ
สำธำรณะในระดบัภำค     
4. นกัเรียนไดน้ ำเสนอ/จดัแสดง/แลกเปล่ียนเรียนรู้/ 
ผลงำน/ช้ินงำน/ภำระงำน/ผลกำรปฏิบติังำนท่ีมี
คุณภำพในรูปแบบต่ำงๆ ตำมวำระและโอกำสต่อ
สำธำรณะในระดบัชำติ /นำนำชำติ   
  

ท ำไดท้ั้ง 4
รำยกำร 

ท ำได ้3
รำยกำร 

ท ำได ้2 
รำยกำร 

1.4 กำรไดรั้บ 
รำงวลั / ยกยอ่ง 
เชิดชู 

 

1. ผลงำน/ช้ินงำน/ภำระงำน/ผลกำรปฏิบติังำนของ
นกัเรียน ไดรั้บรำงวลั/ยกยอ่งเชิดชูในระดบัเขต/จงัหวดั    
2. ผลงำน/ช้ินงำน/ภำระงำน/ผลกำรปฏิบติังำนของ
นกัเรียน ไดรั้บรำงวลั/ยกยอ่งเชิดชู ในระดบัภำค    

ท ำได ้3-4
รำยกำร 

ท ำได ้2
รำยกำร 

ท ำได ้1
รำยกำร 
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ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
เกณฑก์ำรประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมำก ดี 

 3. ผลงำน/ช้ินงำน/ภำระงำน/ผลกำรปฏิบติังำนของ
นกัเรียน ไดรั้บรำงวลั/ยกยอ่งเชิดชู ในระดบัชำติ/ 
นำนำชำติ 
4. ผลงำน/ช้ินงำน/ภำระงำน/ผลกำรปฏิบติังำนของ
นกัเรียน ไดรั้บรำงวลั/ยกยอ่งเชิดชู และมีผูน้ ำไป
ประยกุตใ์ช/้เป็นแนวคิดในกำรพฒันำผลงำนของ
นกัเรียน/ครูนอกสถำนศึกษำ    
  

 

องค์ประกอบที ่2 ผลกำรพฒันำตนเอง   
       

ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
เกณฑก์ำรประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมำก ดี 

1. เป็นแบบอยำ่ง
และเป็นท่ียอมรับ
จำกบุคคลอ่ืน ๆ  

 

 1. พฒันำตนเองในดำ้นคุณธรรม จริยธรรม กำร
พฒันำจิตอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   

2. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี ตำมแนวปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในหนำ้ท่ีรำชกำร และส่วนตน    
3. นอ้มน ำแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุตใ์ชใ้นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน จน
ไดรั้บกำรยอมรับหรือกำรยกยอ่งเชิดชูจำกหน่วยงำน 
/องคก์รภำครัฐและเอกชน ระดบัเขต/จงัหวดั  
4. นอ้มน ำแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุตใ์ชใ้นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน จน
ไดรั้บกำรยอมรับหรือกำรยกยอ่งเชิดชูจำกหน่วยงำน 
/องคก์รระดบัชำติ  

  

ท ำไดท้ั้ง 4 
รำยกำร  

  ท ำได ้3 
รำยกำร 

ท ำได ้2  
รำยกำร 
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     ตวัช้ีวดั 2 พฒันำตนเองอยำ่งต่อเน่ือง  (กำรไดรั้บกำรพฒันำ /พฒันำตนเอง ในรอบ 2 ปี)ใหร้ำยงำน 2 ส่วนคือ  
   ส่วนที ่1 การได้รับการพฒันา 
 

ปี พ.ศ. จ ำนวนคร้ัง/ชัว่โมง หวัเร่ือง / หวัขอ้ หน่วยพฒันำ กำรน ำผลไปใช ้

     

     

     

 

ส่วนที ่ 2 การพฒันาตนเอง ตอ้งเขียนรำยงำนระบุแหล่งศึกษำ วนั เดือน ปี ระยะเวลำ กำรน ำไปใชป้ระโยชน์ 

ในวชิำชีพท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลำงฯ / ระบบประกนัคุณภำพภำยใน และผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน / อ่ืน ๆ  

หมายเหตุ  ใหแ้นบหลกัฐำนเอกสำรประกอบ เช่น ประกำศนียบตัร เกียรติบตัร ฯลฯ  

เกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ม  ไดรั้บกำรพฒันำ  41 ชัว่โมง / ปี  ข้ึนไป  

   ดีมำก  ไดรั้บกำรพฒันำ  21 – 40 ชัว่โมง / ปี  

   ดี  ไดรั้บกำรพฒันำ  20 ชัว่โมง / ปี  

 องค์ประกอบที ่ 3  กำรด ำเนินงำน / ผลงำนท่ีเป็นเลิศ     

ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
เกณฑร์ะดบัคุณภำพ 

ดีเยีย่ม ดีมำก ดี 

1. กำรน ำองค์

ควำมรู้จำกกำร

ไดรั้บกำรพฒันำ 

หรือกำรพฒันำ

ตนเองไปใช้

ประโยชน์  

1. น ำไปพฒันำนกัเรียนแบบองคร์วมได ้ควำมรู้ 

ทกัษะ กระบวนกำร และเจตคติ   

2. น ำไปใชบู้รณำกำรกบัหน่วย/เร่ืองอ่ืน ๆ ได ้  

3. น ำไปใชบู้รณำกำรกบัรำยวชิำอ่ืน ๆ ได ้ 

4. น ำไปใชเ้ป็นตน้แบบเผยแพร่ขยำยผลได ้ 

5. เช่ือมโยง / น ำไปใชใ้นชีวิตประจ ำวนั  

ท ำได ้4-5 

รำยกำร 

ท ำได ้2-3 

รำยกำร  

ท ำได ้1 

รำยกำร 

2. กำรแกปั้ญหำ /

กำรพฒันำผูเ้รียน  

 

1. กำรแกปั้ญหำ / พฒันำผูเ้รียนโดยใช้
กระบวนกำรวิจยัในชั้นเรียน   
2. กำรแกปั้ญหำ / พฒันำผูเ้รียนโดยใชน้วตักรรม
ทำงกำรเรียนกำรสอน   
3. กำรแกปั้ญหำ / พฒันำผูเ้รียนโดยใชร้ะบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน    
 

ท ำได้

ระดบั 3 

ท ำได้

ระดบั 2  

ท ำได ้

ระดบั 1 
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ตวัช้ีวดั รำยกำรประเมิน 
เกณฑร์ะดบัคุณภำพ 

ดีเยีย่ม ดีมำก ดี 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3   ใชท้ั้ง 3 วธีิข้ึนไป แกปั้ญหำ / พฒันำได ้           
             ร้อยละ 100 
ระดับ 2   ใชไ้ดอ้ยำ่งนอ้ย 2 วธีิ แกปั้ญหำ / พฒันำได ้
             ร้อยละ 80 ข้ึนไป  
ระดับ 1   ใชไ้ดอ้ยำ่งนอ้ย 1 วธีิ แกปั้ญหำ / พฒันำได ้
             ร้อยละ 60 ข้ึนไป  

4. วธีิการประเมิน 

กำรประเมินครูผูส้อนยอดเยีย่ม Active Teacher  ท่ีปฏิบติังำนในส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
และส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ   มีวธีิกำรประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี 
 4.1 ระดับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
  1) สพป./สพม. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคดัเลือกครูผูส้อนยอดเยี่ยม Active Teacher  
ระดบัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
           2) ผูส้มคัรรับกำรประเมินยืน่ค  ำขอรับกำรประเมินตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนด แลว้น ำเสนอ 
เจำ้หนำ้ผูรั้บผดิชอบของ สพป./สพม. ท่ีสังกดั ตำมวนัเวลำท่ีก ำหนด  

3) เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผดิชอบ เสนอค ำขอต่อคณะกรรมกำรประเมินเพื่อตรวจสอบคุณสมบติั 
เบ้ืองตน้ของผูส้มคัรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณสมบติัเบ้ืองตน้ขอ้ 2.1 -2.5  โดยพิจำรณำจำกหลกัฐำนกำรขอรับกำร
ประเมิน กำรตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กำรสังเกต ซกัถำม และอ่ืนๆ เพื่อให้ผลกำรประเมินมีควำมถูกตอ้ง
และเท่ียงตรง 
           4) คณะกรรมกำรประเมินคุณสมบติัเบ้ืองต้นตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินท่ีก ำหนดและตัดสิน                   
ตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด 
  5) สพป./สพม.ประกำศผลผูผ้ำ่นกำรตรวจสอบคุณสมบติัเบ้ืองตน้  

6) คณะกรรมกำรประเมินผูท่ี้ผำ่นกำรตรวจสอบคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตำมหลกัเกณฑก์ำร 
ประเมินเฉพำะดำ้นท่ีผูรั้บกำรประเมินมีควำมประสงคข์อรับรำงวลัทรงคุณค่ำเพียงดำ้นใดดำ้นหน่ึง โดยพิจำรณำจำก
หลกัฐำน เอกสำร หรือกำรตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของผูรั้บกำรประเมิน และ
ซกัถำมเพิ่มเติม ในลกัษณะเปิดเวทีกำรน ำเสนอผลงำนตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร  

7) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินโดยพิจำรณำตดัสินตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดและ 
ประกำศผลผูท่ี้ผ่ำนกำรคดัเลือกเป็นครูผูส้อนยอดเยี่ยม Active Teacher  ในระดับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ                       
เพื่อจะส่งไปขอรับกำรประเมินในระดบัภำคต่อไป 
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           4.2 ระดับภาค 
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคดัเลือกครูผูส้อนยอดเยีย่ม Active Teacher ระดบัภำค  
2) คณะกรรมกำรประเมินท ำกำรประเมินผูท่ี้ผำ่นกำรประเมินระดบัส ำนกังำนเขตพื้นท่ี 

กำรศึกษำโดยพิจำรณำจำกหลกัฐำน เอกสำร หรือกำรตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบติังำน
ของผูรั้บกำรประเมิน และซกัถำมเพิ่มเติม ในลกัษณะเปิดเวทีกำรน ำเสนอผลงำนตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 
                          3)  คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรตดัสินท่ีก ำหนดและประกำศผล 
กำรคัดเลือกผู ้ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นครูผู ้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher  ระดับภำค  เพื่อเข้ำรับกำรประเมิน                        
ในระดบัชำติต่อไป 
           4.3 ระดับชาติ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคดัเลือกครูผูส้อนยอดเยีย่ม Active Teacher ระดบัชำติ  
2) คณะกรรมกำรประเมินท ำกำรประเมินผูท่ี้ผำ่นกำรประเมินระดบัภำคโดยพิจำรณำจำกหลกัฐำน 

เอกสำร หรือกำรตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของผูรั้บกำรประเมิน และซกัถำม
เพิ่มเติม ในลกัษณะเปิดเวทีกำรน ำเสนอผลงำนตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 

             3)  คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรตดัสินท่ีก ำหนดและประกำศผล 
กำรคดัเลือกผูท่ี้ผำ่นกำรคดัเลือกเป็นครูผูส้อนยอดเยีย่ม Active Teacher  ระดบัชำติ   
5.เกณฑ์การตัดสิน 
 5.1 ระดับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

เกณฑก์ำรผำ่นกำรคดัเลือกเป็นครูผูส้อนยอดยีย่ม Active Teacher  ระดบัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ       

มีเกณฑก์ำรตดัสิน ดงัน้ี 

                    1) มีผลกำรประเมินคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตำมขอ้ 2.1-2.6 ไดผ้ลกำรประเมิน “ผำ่น” ร้อยละ 80 ของรำยกำร
ประเมินทั้งหมด ข้ึนไป 
       2) มีผลกำรประเมินเฉพำะดำ้นในระดบัดีเยีย่มของตวัช้ีวดัท่ีประเมินร้อยละ 80  ข้ึนไป  
 5.2 ระดับภาค 
         เกณฑก์ำรผำ่นกำรคดัเลือกเป็นครูผูส้อนยอดยีย่มระดบัภำค มีเกณฑก์ำรตดัสิน ดงัน้ี 
             มีผลกำรประเมินตำมหลกัเกณฑ์เฉพำะดำ้นท่ีขอรับกำรประเมิน โดยไดผ้ลกำรประเมินระดบั ดีเยี่ยม
ของตวัช้ีวดัท่ีประเมิน ร้อยละ 85 ข้ึนไป  

5.3 ระดับชาติ 
         เกณฑก์ำรผำ่นกำรคดัเลือกเป็นครูผูส้อนยอดเยีย่มระดบัชำติ มีเกณฑก์ำรตดัสิน ดงัน้ี 
             มีผลกำรประเมินตำมหลกัเกณฑเ์ฉพำะดำ้นท่ีขอรับกำรประเมิน โดยไดผ้ลกำรประเมินระดบั ดีเยีย่ม

ของตวัช้ีวดัท่ีประเมิน ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
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6.ค าช้ีแจงเพิม่เติม 

6.1 หลกัเกณฑก์ำรประเมินดำ้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อกำรเรียนกำรสอน 

บุคคลยอดเยีย่ม Active Teacher     

ผูข้อรับกำรประเมิน ทั้งระดบัก่อนประถมศึกษำ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกำรศึกษำพิเศษ 

ท่ีขอรับกำรประเมินดำ้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อกำรเรียนกำรสอนยอดเยีย่มจะตอ้งรับกำรประเมินตวัช้ีวดัเฉพำะ 

และตวัช้ีวดัร่วมทั้ง 2 ส่วน ดงัน้ี 

6.1.1 กำรประเมินตวัช้ีวดัเฉพำะ ดำ้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อกำรเรียนกำรสอน                              

บุคคลยอดเยีย่ม Active Teacher มีดงัน้ี 

1) องคป์ระกอบท่ี 1 ดำ้นคุณภำพ ตวัช้ีวดั 1-3 

2) องคป์ระกอบท่ี 2 ดำ้นประโยชน์ ตวัช้ีวดั 4-8 

3) องคป์ระกอบท่ี 3 ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์9-10 

 6.2 ผูข้อรับกำรประเมินทุกคนตอ้งส่งเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบติังำนของตนเอง (Self report) ตำม

องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัของดำ้นท่ีขอรับกำรประเมิน ไม่เกิน 50 หนำ้ พร้อมทั้งแนบเอกสำรหลกัฐำนอ่ืน ๆ เพื่อ

ประกอบกำรพิจำรณำ 
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                                 สรุปเกณฑ์การตดัสินครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดบัภาค 

เกณฑ์คุณสมบัติเบ้ืองต้น บุคคลยอดเยีย่ม Active Teacher  (สพป./สพม. ประเมิน)      
            ผลกำรประเมินคุณสมบติัเบ้ืองตน้ขอ้ 2.1 – 2.6    ผำ่นร้อยละ  80  ข้ึนไป ของรำยกำรประเมินยอ่ย  
( ผำ่น 15 ใน 18 รำยกำรประเมินยอ่ย) จึงจะไดรั้บกำรประเมินเฉพำะดำ้น 

เกณฑ์ตัดสินเฉพาะด้าน    
            ตอ้งไดร้ะดบัดีเยี่ยมของตวัช้ีวดัท่ีประเมิน   ร้อยละ  85  ขึน้ไป  

ตัวช้ีวดัเฉพาะ         
ด้านนวตักรรมฯ บุคคลยอดเยีย่ม Active Teacher   
 องคป์ระกอบท่ี 1 มี  4  ตวัช้ีวดั  องคป์ระกอบท่ี 2  มี 3  ตวัช้ีวดั   องคป์ระกอบท่ี 3  มี 2  ตวัช้ีวดั  รวม  9  ตัวช้ีวดั   
ต้องได้ดีเยีย่ม  8  ตัวช้ีวดั 

ตัวช้ีวดัร่วม  (ทั้ง 3  ดำ้น) 
            ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 4  ตวัช้ีวดั    ผลกำรพฒันำตนเอง  2   ตวัช้ีวดั   ผลกำรด ำเนินงำน/ผลงำนท่ี 
เป็นเลิศ  2  ตวัช้ีวดั   รวม  8   ตัวช้ีวดั  ต้องได้ดีเยีย่ม 7  ตัวช้ีวดั 
เกณฑ์ระดับคุณภาพระดับภาค   
            1. เหรียญทอง ตอ้งไดร้ะดบัดีเยีย่ม ร้อยละ  85 ข้ึนไป   
            2. เหรียญเงิน  ไดร้ะดบัดีเยีย่ม ร้อยละ  80 – 84    
            3. เขำ้ร่วมแข่งขนั  ไดร้ะดบัดีเยีย่ม ต ่ำกวำ่  ร้อยละ 80  
เกณฑ์การพจิารณาจัดอนัดับเหรียญทองระดับภาค  3  อนัดับแรก เพื่อไปประกวดระดบัชำติ 
            1. กรณีตวัช้ีวดัเฉพำะดำ้นในระดบัดีเยีย่ม ไดค้่ำเฉล่ียเท่ำกนั ใหดู้คุณสมบติัเบ้ืองตน้วำ่ใครมีค่ำร้อยละท่ีผำ่น
สูงกวำ่ 
           2. กรณีขอ้ 1  เท่ำกนั  ใหดู้ลีลำและรูปแบบกำรน ำเสนอผลงำนวำ่ใครน่ำสนใจกวำ่ 
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                                 สรุปเกณฑ์การตดัสินครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดบัชาต ิ

เกณฑ์คุณสมบัติเบ้ืองต้น บุคคลยอดเยีย่ม Active Teacher  (สพป./สพม. ประเมิน)      
            ผลกำรประเมินคุณสมบติัเบ้ืองตน้ขอ้ 2.1 – 2.6    ผำ่นร้อยละ  80  ข้ึนไป ของรำยกำรประเมินยอ่ย  
( ผำ่น 15 ใน 18 รำยกำรประเมินยอ่ย) จึงจะไดรั้บกำรประเมินเฉพำะดำ้น 

เกณฑ์ตัดสินเฉพาะด้าน    
            ตอ้งไดร้ะดบัดีเยี่ยมของตวัช้ีวดัท่ีประเมิน   ร้อยละ  90  ขึน้ไป  

ตัวช้ีวดัเฉพาะ         
ด้านนวตักรรมฯ บุคคลยอดเยีย่ม Active Teacher   

 องคป์ระกอบท่ี 1 มี  4  ตวัช้ีวดั  องคป์ระกอบท่ี 2  มี 3  ตวัช้ีวดั   องคป์ระกอบท่ี 3  มี 2  ตวัช้ีวดั  รวม  9  ตัวช้ีวดั   

ต้องได้ดีเยีย่ม  8  ตัวช้ีวดั 

ตัวช้ีวดัร่วม  (ทั้ง 3  ดำ้น) 

            ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 4  ตวัช้ีวดั    ผลกำรพฒันำตนเอง  2   ตวัช้ีวดั   ผลกำรด ำเนินงำน/ผลงำนท่ี 

เป็นเลิศ  2  ตวัช้ีวดั   รวม  8   ตัวช้ีวดั  ต้องได้ดีเยีย่ม 7  ตัวช้ีวดั 

เกณฑ์ระดับคุณภาพระดับชาติ   

            1.เหรียญทอง ตอ้งไดร้ะดบัดีเยีย่ม ร้อยละ  90 ข้ึนไป   

            2.เหรียญเงิน  ไดร้ะดบัดีเยีย่ม ร้อยละ  85 – 89    

            3.เขำ้ร่วมแข่งขนั  ไดร้ะดบัดีเยีย่ม ต ่ำกวำ่  ร้อยละ 85  

เกณฑ์การพจิารณาจัดอนัดับเหรียญทองระดับชาติ   

            1. กรณีตวัช้ีวดัเฉพำะดำ้นในระดบัดีเยีย่ม ไดค้่ำเฉล่ียเท่ำกนั ใหดู้คุณสมบติัเบ้ืองตน้วำ่ใครมีค่ำร้อยละ 

ท่ีผำ่นสูงกวำ่ 
    2. กรณีขอ้ 1  เท่ำกนั  ใหดู้ลีลำและรูปแบบกำรน ำเสนอผลงำนวำ่ใครน่ำสนใจกวำ่ 
 

 



แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น (OBEC  AWARDS) 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายอดเยี่ยม  ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC
ชื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ด้าน   ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 

2. เกณฑ์การประเมิน

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1.1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

   ชั้น ป.6 และ ม.3 (O-NET) ของ 
       ปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา 
       ที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ    
       ระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระข้ึนไป   
       หรือมีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา   
       ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา 
       สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้านั้น  

 2 กลุ่มสาระ ขึ้นไป 

1.1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  
       นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (O-NET) 
       ของปีการศึกษาปัจจุบันหรือ 
       ปีการศึกษาท่ีผ่านมาสูงกว่า    
       ค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ 2  
       กลุ่มสาระ ขึ้นไป    
       หรือมีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา    
       ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา 
       สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้านั้น  
       / กลุ่มสาระ ขึ้นไป 

1.2  มีผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์   
      ของ สพฐ. โดยเฉลี่ยสองปีงบประมาณ 
      ล่าสุดอยู่ในระดับดีข้ึนไป (ใช้ผล 
      การประเมินของสตผ. หรือเทียบเท่า) 

1.2  มีผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ 
       ของ สพฐ. โดยเฉลี่ยสอง   
       ปีงบประมาณล่าสุด อยู่ในระดับดี 
       ขึ้นไป (ใช้ผลการประเมินของ    
       สตผ. หรือเทียบเท่า) 

1.3  มีผลการปฏิบัติงานตามค ารับรอง 
       ในการปฏิบัติราชการ โดยเฉลี่ย 
       สองปีงบประมาณล่าสุดมีค่าคะแนน 
       เฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป (ใช้ผล 
       การประเมินของ สพฐ. หรือ    
       เทียบเท่า) 

1.3 มีผลการปฏิบัติงานตามค ารับรอง 
      ในการปฏิบัติราชการ โดยเฉลี่ย 
      สองปีงบประมาณล่าสุด มีค่าคะแนน 
      เฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป (ใช้ผล 
      การประเมินของ สพฐ. หรือ  
      เทียบเท่า) 

1.4  มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       โดยเฉลี่ยสองปีงบประมาณล่าสุด  
      มีระดับคุณภาพ 3 หรือระดับดีข้ึนไป 
      (ใช้ผลการประเมินของ สตผ. หรือ  
      เทียบเท่า) 

1.4  มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
       โดยเฉลี่ยสองปีงบประมาณล่าสุด  
       มีระดับคุณภาพ 3 หรือระดับดีข้ึนไป 
       (ใช้ผลการประเมินของ สตผ. หรือ  

 เทียบเท่า) 



แบบประเมินผลงำนด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน (OBEC  AWARDS) 
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ / ระดับภำค / ระดับชำติ 

 
1. ชื่อรำงวัลที่เสนอ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายอดเยี่ยม  ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC 

ชื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 

ด้าน   ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
 

2. เกณฑ์กำรประเมิน 
องค์ประกอบที่  1  ด้ำนกำยภำพ (Organization  Environment) 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. สภาพภายใน 
       อาคารส านักงาน 

1. สะอาดถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. มีความปลอดภัย 
3. มีวัสดุ  ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งาน 
4. บุคลากรมีจิตบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย 

ต้อนรับผู้มารับบริการ 

ท าได ้
3  

รายการ 

ท าได ้
2  

รายการ 

ท าได ้
1  

รายการ 

2. สภาพแวดล้อม 
ภายนอกอาคาร 
ส านักงาน 

1. จัดภูมิทัศน์และบริเวณภายนอกท่ีร่มรื่น 
สะอาด สวยงาม 

2. มีสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้
มารับบริการ เช่น มุมอ่านหนังสือ ที่นั่ง
พักผ่อน มุมกาแฟฯ 

3. มีข้อก าหนด / มาตรการและผลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติตามมาตรการในการประหยัดพลังงาน 

4. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกสถานที่ชัดเจน 

ท าได ้
3  

รายการ 

ท าได ้
2  

รายการ 

ท าได ้
1  

รายการ 

 
องค์ประกอบที่  2  วัฒนธรรมองค์กร (Organization Climate) 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. เป็นองค์กร 
     ที่มีชีวิต (organic) 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์/นโยบาย/จุดเน้นที่ชัดเจน  
2. มีการบันทึกงานตามของหน่วยงานเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ

บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

ท าได้ 
3  

รายการ 

ท าได้ 
2  

รายการ 

ท าได้ 
1  

รายการ 

 
 
 
 



องค์ประกอบที่  2  วัฒนธรรมองค์กร (Organization Climate) 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

2. พร้อมจิตเอ้ืออาทร 
(Benevolence) 

1. มีส่วนร่วมคิด ร่วมท าและร่วมชื่นชมผลงาน
ขององค์กร 

2. มีจิตอาสาในการท างานที่นอกเหนือจากหน้าที่ 
3. แนะน า ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

เพ่ือนร่วมงานแบบกัลยาณมิตร 

ท าได ้
3  

รายการ 

ท าได ้
2  

รายการ 

ท าได ้
1  

รายการ 

3. บุคลากรอย่าง 
      น้อยร้อยละ 80  
      มีอาภรณ์ คือ 
      ความขยัน  
      (Eagerness) 

1. อุทิศเวลาเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 
2. มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนาตนเอง ให้มี

ศักยภาพเพ่ือพัฒนางานให้ได้ตามเป้าหมาย 
3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่

เต็มตามศักยภาพ 

ท าได ้
3  

รายการ 

ท าได ้
2  

รายการ 

ท าได ้
1  

รายการ 

4. บุคลากรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีใจยึด
มั่นหลักยุติธรรม 
(Compliance) 

1. ให้บริการด้านการศึกษาแก่ทุกคนอย่างเสมอ
ภาค 

2. การบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
3. มีการปฏิบัติงานโดยยึดความถูกต้อง มีเหตุผล

เป็นไปตามหลักวิชา 

ท าได ้
3  

รายการ 

ท าได ้
2  

รายการ 

ท าได ้
1  

รายการ 

 
องค์ประกอบที่  3  กำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( ICT ) 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ครอบคลุมการ
บริหารจัดการงาน 
4 ด้าน 

1. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บุคลากรเรียนรู้
ความสามารถ และโปรแกรมในการบริหาร
จัดการ 

2. มีข้อมูลพื้นฐานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ก าหนด เพื่อการบริหารจัดการ ในด้านวิชาการ 
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

3. มีข้อมูลพื้นฐานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ก าหนดเพ่ือการบริหารการจัดการ ด้านบุคลากร 
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

4. มีข้อมูลพื้นฐานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารการจัดการ   ด้านบริหารทั่วไป ที่
ครบถ้วย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

ท าได ้
3  

รายการ 

ท าได ้
2  

รายการ 

ท าได ้
1  

รายการ 

2. มีการจัดเครือข่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศทัง้ภายใน
และภายนอกเพื่อ
การบริหารจัด
การศึกษา 

1. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
สถานศึกษา 

3. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   



 
องค์ประกอบที่  3  กำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( ICT ) ต่อ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. มีการใช้และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4. มีผลงานวิจัย / นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ท าได ้
3  

รายการ 

ท าได ้
2  

รายการ 

ท าได ้
1  

รายการ 

4. ผู้รับบริการอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 

1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
ความ  พึงพอใจ 

2. สถานศึกษามีความพึงพอใจ 
3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

ท าได ้
3  

รายการ 

ท าได ้
2  

รายการ 

ท าได ้
1  

รายการ 

 
องค์ประกอบที่  4  ประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรในงำน 4  ด้ำน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้าน
วิชาการ 

1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท้องถิ่น 
3. มีผลงานการวิจัยสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา

การศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
4. มีระบบประกนัคุณภาพในการนเิทศการศึกษาที่

ชัดเจน 
5. มีกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการ

บริหารจัดการงานวิชาการ 
7. มีการส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีของ

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ท าได ้
5 

รายการ 

ท าได ้
4 

รายการ 

ท าได ้
3 

รายการ 

2. ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้าน
งบประมาณ
การเงิน และ
สินทรัพย์ 

1. มีการจัดท าแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการใช้
งบประมาณ 

2. มีการด าเนินการด้วยงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายและทันก าหนดเวลา 

3. มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
4. มีการบริหารจัดการศึกษาทรัพยากรเพ่ือการศึกษา

ที่ชัดเจน 
5. มีการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ

งบประมาณ 

ท าได ้
4 

รายการ 

ท าได ้
3 

รายการ 

ท าได ้
2 

รายการ 

 



องค์ประกอบที่  4  ประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรในงำน 4  ด้ำน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการด้านการ
บริหารงาน
บุคคล 

1.  มีแผนอัตราก าลังทีช่ัดเจน และปฏบิัติได ้
2.  มีการจัดสรรอัตราก าลัง 
3.  มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน 
4.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้เป็นไปตามความต้องการ  
     ของสถานศึกษา 
5.  มีการส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะที่มีความโปร่งใส 
6.  การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
7.  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ท าได ้
5 

รายการ 

ท าได ้
4 

รายการ 

ท าได ้
3 

รายการ 

4. ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการด้านการ
บริหารงาน
ทั่วไป 

1. มีการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ 
2. การดูแลอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อม เพื่อสร้าง 
    บรรยากาศการท างานที่ด ี
3.  มีการประสานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบ  
     และตามอัธยาศัย 
4.  การแก้ปัญหาการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
5.  มีการส่งเสริม สนับสนนุ และประสานการจัดการศึกษา
กับบุคคล ครบครัวชุมชน องค์กร หน่วยงานสถาบนั สงัคม
อ่ืน 

ท าได ้
4 

รายการ 

ท าได ้
3 

รายการ 

ท าได ้
2 

รายการ 

 
องค์ประกอบที่  5  ควำมสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงำนอ่ืน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. สร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและ
หน่วยงานอื่นเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

1. ส่งเสริม สนบัสนุน ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น 
จังหวัด องค์กรเอกชน และหน่วยงานอ่ืน มสี่วนร่วม 

2. ผลของกิจกรรมที่ด าเนินการกับผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้น าท้องถิ่น จังหวัด องค์กรเอกชน และหน่วยงาน
อ่ืนก่อให้เกิดประโยชนต์่อสถานศึกษา และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

3. ผู้ให้การสนับสนุนมีความพึงพอใจได้เข้าร่วมกิจกรรม
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ท าได ้
3 

รายการ 

ท าได ้
2 

รายการ 

ท าได ้
1 

รายการ 

2. มีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานอื่นใน
การพัฒนาการจัด
การศึกษา 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และไดบ้ริการกับสถานศึกษาทุกสังกัด ชุมชน และ
หน่วยงานอ่ืน 

2. ผลของกิจกรรมที่ด าเนินงานกับผู้ปกครอง ชุมชน
ผู้น าท้องถิ่น จังหวัด องค์กรเอกชน และหน่วยงาน
อ่ืนก่อให้เกิดประโยชนต์่อสถานศึกษาทุกจังหวัดทุก
สังกัด ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน 

3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของ
สถานศึกษาทุกจังหวัด ชุมชม และหน่วยงานอ่ืน
อย่างต่อเนื่อง 

ท าได ้
3 

รายการ 

ท าได ้
2 

รายการ 

ท าได ้
1 

รายการ 

 
 



องค์ประกอบที่  6  ผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติตำมนโยบำยฯ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

จ านวนโครงการตาม
นโยบายอย่างน้อยร้อย
ละ 80 บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก าหนด 

1. โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. โครงการตามนโยบายของ  สพฐ. 
3. โครงการตามนโยบายของ  สพท. / ศธจ. /ศธภ. 

ท าได ้
รายการ 

ที่ 3 

ท าได ้
รายการ 

ที่ 2 

ท าได ้
รายการ 

ที่ 1 

 
องค์ประกอบที่  7  ควำมส ำเร็จที่เกิดขึ้นกับสถำนศึกษำ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. สถานศึกษาร้อยละ 
80 มีผลส าเร็จตาม
รายการประเมิน 

1. จ านวนสถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาให้กับประชากรวัย
เรียน 

2. จ านวนสถานศึกษาทีจ่ัดระบบดแูล ช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีคุณภาพ 

3. จ านวนสถานศึกษาทีจ่ัดกิจกรรม ปลูกฝังคุณธรรม
ส านึกในความเป็นไทย และวิถีชวีิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. จ านวนสถานศึกษาทีผ่่านการประเมินตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5. จ านวนสถานศึกษาทีผ่่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 (สมศ.) 

ท าได ้
4 

รายการ 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

2. สถานศึกษา     
อย่างน้อยร้อยละ 5 
มีผลส าเร็จน่า
ภาคภูมิใจได้รับ
รางวัลระดับประเทศ 

1. สถานศึกษา / ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับรางวัล 
2. ครู / บุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล 
3. นักเรียนมีผลการแข่งขันทักษะได้รับรางวัล 

 

ท าได ้
3 

รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

 
2.  องค์ประกอบผลงำนด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน  
    องค์ประกอบที่ 1  ควำมมีคุณภำพ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. คุณลักษณะของ
นวัตกรรม PLC 

1. มีรูปแบบนวัตกรรม PLC ครบถ้วนตามประเภทของ
นวัตกรรมที่ระบ ุ

2. นวัตกรรม PLCมีความสมบูรณต์ามหลักของเนื้อหาสาระ
ของนวัตกรรม 

ท าได้ 
3 

รายการ 

ท าได้ 
2 

รายการ 

ท าได้ 
1 

รายการ 

 
 



 
           องค์ประกอบที่ 1  ควำมมีคุณภำพ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. คุณลักษณะของ   
   นวัตกรรม PLC   
   (ต่อ) 

3. นวัตกรรม PLC มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
4. รูปแบบการจัดพิมพ์ จัดรูปเล่มนวัตกรรม การน าเสนอ

น่าสนใจ มีการจัดเรียงล าดับอยา่งเป็นขัน้ตอน 

   

2. คุณภาพของ
องค์ประกอบใน
นวัตกรรม PLC 

1. วัตถุประสงค์ เปา้หมายของนวัตกรรม สอดคล้องกับ
บริบท/บทบาทหนา้ที่/ยทุธศาสตร์/นโยบาย/สภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา 

2. ความสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระของนวัตกรรม 
3. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ท าได้ 
3 

รายการ 

ท าได้ 
2 

รายการ 

ท าได้  
1 

รายการ 

3. การออกแบบ
นวัตกรรม PLC 

1. แนวคิดเกี่ยวกับ PLC  มีการสังเคราะห์ มีทฤษฎีรองรับ
อย่างสมเหตุสมผลสามารถอ้างอิงได้ 

2. กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม PLC มีทฤษฎีที่ระบุ 
มีความเป็นไปได้ในการพฒันานวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผล 

3. กระบวนการออกแบบนวตักรรม มีความเหมาะสม 
สอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎีที่น าไปใช้ได้ 

ท าได้ 
3 

รายการ 

ท าได้ 
2 

รายการ 

ท าได้  
1 

รายการ 

4. ประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม PLC  

1. กระบวนการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม PLC ถูกต้อง
ตามหลักวิชา 

2. นวัตกรรม PLC มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. วิธีการหาประสทิธิภาพชองนวัตกรรมครอบคลุมในด้าน

เนื้อหา (Content validity) และโครงสร้าง (Content 
validity) 

ท าได้ 
4 

รายการ 

ท าได้ 
3 

รายการ 

ท าได้  
2 

รายการ 

5. การได้รับการยอมรับ
ในวงวิชาการ 

1. ได้รับการเผยแพร่ในงานวชิาการระดับชาติ 
2. ได้รับค านิยมจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับ สพฐ. 
3. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

ท าได้ 
3 

รายการ 

ท าได้ 
2 

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 

 
องค์ประกอบที่ 2  ควำมมีประโยชน์ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ความสามารถในการ
น านวัตกรรม PLC
แก้ปัญหาหรือพัฒนา 
 

1. สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีระบุได้
ครบถ้วน 

2. แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย สภาพ
ปัญหา และความต้องการ 

3. น านวัตกรรม PLC ไปประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทท่ีมี
ลักษณะใกล้เคียงกัน 

ท าได้ 
3 

รายการ 

ท าได้ 
2 

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 

2. ประโยชน์ของ
นวัตกรรม PLC    
ต่อบุคคล 

1. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอน 
2. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
3. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหาร

สถานศึกษา และกระบวนการบริหารจัดการเขตพื้นที่ 

ท าได้ 
3 

รายการ 

ท าได้ 
2 

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 



 
องค์ประกอบที่ 2  ควำมมีประโยชน์ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. ประโยชน์ของ
นวัตกรรม PLC    
ต่อหน่วยงาน 

1. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
2. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวงการ

วิชาชีพศึกษานิเทศก์ และด้านอื่นๆ ที่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 

3. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ
หน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

ท าได้ 
3 

รายการ 

ท าได้ 
2 

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 

 
องค์ประกอบที่ 3  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ความแปลกใหม่ของ
นวัตกรรม PLC 

1. นวัตกรรม PLC เกิดจากแนวคิดแปลกใหม่  ไม่เคยมี
ปรากฏมาก่อน 

2. นวัตกรรม PLC ปรับปรุง หรือพัฒนาต่อยอดจาก
แนวคิดเดิมโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ตามหลักวิชาการ 

3. นวัตกรรม PLC แสดงถึงการใช้หลักวิชาการอย่างเป็น
ระบบ สามารถน าไปใช้ปฏิบัติการแก้ไข พัฒนาได้อย่าง
เหมาะสม 

ท าได้ 
3 

รายการ 

ท าได้ 
2 

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 

2. จุดเด่นของ
นวัตกรรม PLC 

1. นวัตกรรม PLC มีจุดเด่น  น่าสนใจ สะท้อนถึงการมี
แนวคิดแปลกใหม่ และน าสู่การปฏิบัติได้ 

2. นวัตกรรม PLC  น าไปศึกษา เรียนรู้เข้าใจง่าย สะดวก 
ต่อการน าไปใช้ 

3. นวัตกรรม PLC  ลักษณะเป็นรูปแบบ วิธีการ โครงการ  
ที่ลงทุนน้อย  

ท าได้ 
3 

รายการ 

ท าได้ 
2 

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 

3. การใช้เทคโนโลยี 1. ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และทันเหตุการณ์ 
2. ใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างประสิทธิภาพของนวัตกรรม

PLC 
3. นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น สามารถสื่อสารด้วยระบบ

เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

ท าได้ 
3 

รายการ 

ท าได้ 
2 

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 

 
บันทึกความเห็นของคณะกรรมการ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
........................................................................................................................................... ................................... 
 



สรุปเกณฑ์กำรตัดสินส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยอดเยี่ยม ระดับภำค / ระดับชำติ 
 

เกณฑ์ตัดสินเฉพำะด้ำน   ได้ระดับดีเยี่ยมของตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 
ด้ำนวิชำกำรยอดเยี่ยม   

องค์ประกอบที่ ๑ ด้านกายภาพ ๒ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๒ วัฒนธรรมองค์กร ๔ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๓ การด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในงาน ๔ ด้าน ๔ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๕ ความสัมพันธ์ชุมชนและหน่วยงานอื่น ๒ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๖ ผลส าเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายฯ ๑ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๗ ความส าเร็จที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษา ๒ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๘ องค์ประกอบผลงานด้านวิชาการ  

๘.๑ องค์ประกอบความ ความมีคุณภาพ ๕ ตัวชี้วัด  
๘.๒ องค์ประกอบความมีประโยชน์ ๓ ตัวชี้วัด  
๘.๓ องค์ประกอบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๑ ตัวชี้วัด  

รวมเป็น ๒๘ ตัวชี้วัด ต้องได้ดเียี่ยม ๒๔ ตัวชี้วัด 
 

ด้ำนบริหำรจัดกำรยอดเยี่ยม  
องค์ประกอบที่ ๑ ด้านกายภาพ ๒ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๒ วัฒนธรรมองค์กร ๔ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๓ การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ๔ ด้าน ๔ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๕ ความสัมพันธ์ชุมชนและหน่วยงานอื่น ๒ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๖ ผลส าเร็จของการปฏิบัตินโยบายฯ ๑ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๗ ความส าเร็จที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษา ๒ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๘ องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ  

๘.๑ องค์ประกอบความมีคุณภาพ ๖ ตัวชี้วัด  
๘.๒ องค์ประกอบความมีประโยชน์ ๔ ตัวชี้วัด 
๘.๓ องค์ประกอบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๑ ตัวชี้วัด  

รวมเป็น ๓๐ ตัวชี้วัด ต้องได้ดเียี่ยม ๒๖ ตัวชี้วัด 
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน  

องค์ประกอบที่ ๑ ด้านกายภาพ ๒ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๒ วัฒนธรรมองค์กร ๔ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๓ การด าเนินงานด้าน ICT ๔ ตัวชี้วัด 
องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน ๔ ด้าน ๔ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๕ ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๒ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๖ ผลส าเร็จของการปฏิบัติตามนโยบาย ๑ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๗ ความส าเร็จที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษา ๒ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๘  องค์ประกอบผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  

๘.๑ องค์ประกอบความมีคุณภาพ 5 ตัวชี้วัด  
๘.๒ องค์ประกอบความมีประโยชน์ ๓ ตัวชี้วัด  
๘.๓ องค์ประกอบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓ ตัวชี้วัด  

รวมเป็น ๓๐ ตัวชี้วัด ต้องได้ดเียี่ยม  ๒๖ ตัวช้ีวัด 



หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน 
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
................................................................................................. 

1. ช่ือรางวัลที่เสนอขอ   ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC

ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม
 ระดับปฐมวัย 
 ระดับประถมศึกษำ 
 ระดับขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

    สังกัด     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

    ด้าน  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม 

2. คุณสมบัติเบื้องต้น
ผู้เสนอขอรับรำงวัลผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (OBEC AWARDS) ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหรือ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
      2.2 ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับ
กำรประเมิน 

2.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยภำยใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำรประเมิน 
 2.4  สถำนศึกษำที่ด ำรงต ำแหน่งที่ขอรับกำรประเมินมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 

โดยภำพรวมอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
2.5 มีควำมประพฤติในกำรครองตน ครองคน ครองงำน เป็นแบบอย่ำงที่ดีและยอมรับของบุคคล 

ในวิชำชีพ ในสังคม ประกอบด้วย 

2.5.1 กำรครองตน 
2.5.1.1 กำรพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียรในงำนหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 

 2.5.1.2 รักษำระเบียบวินัย และเคำรพกฎหมำย 
2.5.2 กำรครองคน 

2.5.2.1 กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงำน 



 2.5.3 กำรครองงำน 
  2.5.3.1 ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
  2.5.3.2 ควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน 
 2.5.4 สมรรถนะที่ส ำคัญ 
   2.5.4.1 ควำมสำมำรถในกำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน 
   2.5.4.2  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 
   2.5.4.3  ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนเพื่อปฏิบัติงำนเป็นทีม 
   2.5.4.4  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
 
3. หลักเกณฑ์การประเมิน 
 3.1 การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น  
  ผู้ขอรับกำรประเมินต้องมีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมข้อ 2.1 – 2.4 โดยใช้เกณฑ์กำร
ประเมิน “ผ่ำน” หรือ “ไม่ผ่ำน” และมีผลกำรประเมินต้องได้ “ผ่ำน” ทุกข้อ ส ำหรับข้อ 2.5 ผู้ขอรับกำร
ประเมินต้องมีผลกำรประเมิน “ผ่ำน” ร้อยละ 80 ของจ ำนวนรำยกำรประเมินย่อย จึงจะได้รับกำรประเมิน
เฉพำะด้ำน 
 3.2 การประเมินเฉพาะด้าน  
      ในกำรประเมินเฉพำะด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม มีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
   องค์ประกอบที่ 2  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนตำมกระบวนกำร PLC 
   องค์ประกอบที่ 3 ด้ำนควำมมีคุณภำพ 
   องค์ประกอบที่ 4  ด้ำนควำมมีประโยชน์ 
   องค์ประกอบที่ 5 ด้ำนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออก
เขียนได้ของนักเรียนในรอบปีที่
แล้ว 

1. ระดับด ี: ร้อยละ 75-80 
2. ระดับดีมำก : ร้อยละ 81-84 
3. ระดับดีเยี่ยม : ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

2. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำร
คิดเป็น ท ำเป็น  

1. ระดับดี : ร้อยละ 75-80 
2. ระดับดีมำก : ร้อยละ 81-84 
3. ระดับดีเยี่ยม : ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบ 
3.1 ส ำหรับ ร.ร. สังกัด สพป. 
(ระดับปฐมวัย) 
 

1. ระดับด ี: ผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก รอบ 3 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  
มีค่ำระดับคุณภำพตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5 อยู่ใน
ระดับดีมำก จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ 
2. ระดับดีมำก : ผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก รอบ 3 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  
มีค่ำระดับคุณภำพตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5 อยู่ใน
ระดับดีมำก จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ 
3. ระดับดีเยี่ยม : ผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก รอบ 3 ระดับ
กำรศึกษำปฐมวัย มีค่ำระดับคุณภำพตัว
บ่งชี้ที่ 1 – 5 อยู่ในระดับดีมำก จ ำนวน 
4 ตัวบ่งชี้ ขึ้นไป 
 
 
 
 
 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

3.2 ส ำหรับ ร.ร. สังกัด สพป. 
(ระดับประถมศึกษำ) 
ผู้เรียนชั้น ป.6 มีคะแนนเฉลี่ย
ของกำรทดสอบ O-NET ในแต่ละ
กลุ่มสำระ กำรเรียนรู้มำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ (ท่ีค ำนวณ
เฉพำะ ร.ร. สังกัด สพฐ.) หรือมี
คะแนนเฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบัน
หรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของปีก่อนหน้ำนั้น  

1. ระดับด ี: มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำค่ำเฉลี่ย
ระดับประเทศ หรือ คะแนนเฉลี่ย 
ปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่
ผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปีก่อนหน้ำนั้น 
1 กลุ่มสำระ 
2. ระดับดีมำก : มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ คะแนน
เฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปี
ก่อนหน้ำนั้น 2 กลุ่มสำระ 
3. ระดับดีเยี่ยม : มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ คะแนน
เฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปี
ก่อนหน้ำนั้น 3 กลุ่มสำระ ขึ้นไป 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3.3 ส ำหรับ ร.ร. สังกัด สพป. 
(ระดับขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ) 
ผู้เรียนชั้น ม.3 มีคะแนนเฉลี่ยของ
กำรทดสอบ O-NET ในแต่ละ
กลุ่มสำระ กำรเรียนรู้มำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ (ท่ีค ำนวณ
เฉพำะ ร.ร. สังกัด สพฐ.) หรือมี
คะแนนเฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบัน
หรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของปีก่อนหน้ำนั้น 

1. ระดับด ี: มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำค่ำเฉลี่ย
ระดับประเทศ หรือ คะแนนเฉลี่ยปี
กำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ 
ผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปีก่อนหน้ำนั้น 
1 กลุ่มสำระ 
2. ระดับดีมำก : มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ คะแนน
เฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย 
ของปีก่อนหน้ำนั้น 2 กลุ่มสำระ 
3. ระดับดีเยี่ยม : มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ คะแนน
เฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปี
ก่อนหน้ำนั้น 3 กลุ่มสำระ ขึ้นไป 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

3.4 ส ำหรับ ร.ร. สังกัด สพม. 
(ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น) 
ผู้เรียนชั้น ม.3 มีคะแนนเฉลี่ยของ
กำรทดสอบ O-NET ในแต่ละ
กลุ่มสำระ กำรเรียนรู้มำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ (ท่ีค ำนวณ
เฉพำะ ร.ร. สังกัด สพฐ.) หรือมี
คะแนนเฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบัน
หรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของปีก่อนหน้ำนั้น 

1. ระดับด ี: มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำค่ำเฉลี่ย
ระดับประเทศ หรือ คะแนนเฉลี่ยปี
กำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำน
มำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปีก่อนหน้ำนั้น 
1 กลุ่มสำระ 
2. ระดับดีมำก : มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ คะแนน
เฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปี
ก่อนหน้ำนั้น 2 กลุ่มสำระ 
3. ระดับดีเยี่ยม : มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ คะแนน
เฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปี
ก่อนหน้ำนั้น 3 กลุ่มสำระ ขึ้นไป 
 
 
 
 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3.5 ส ำหรับ ร.ร. สังกัด สพม. 
(ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย) 
ผู้เรียนชั้น ม.6 มีคะแนนเฉลี่ยของ
กำรทดสอบ O-NET ในแต่ละ
กลุ่มสำระ กำรเรียนรู้มำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ (ท่ีค ำนวณ
เฉพำะ ร.ร. สังกัด สพฐ.) หรือมี
คะแนนเฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบัน
หรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของปีก่อนหน้ำนั้น 

1. ระดับด ี: มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำค่ำเฉลี่ย
ระดับประเทศ หรือ คะแนนเฉลี่ยปี
กำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำน
มำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปีก่อนหน้ำนั้น 
1 กลุ่มสำระ 
2. ระดับดีมำก : มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ คะแนน
เฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย 
ของปีก่อนหน้ำนั้น 2 กลุ่มสำระ 
3. ระดับดีเยี่ยม : มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ คะแนน
เฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปี
ก่อนหน้ำนั้น 3 กลุ่มสำระ ขึ้นไป 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประกำร  

1. ระดับดี : มีคุณลักษณะระดับดี  
จ ำนวน 3-4 ประกำร 
2. ระดับดีมำก : มีคุณลักษณะระดับดี  
จ ำนวน 5-6 ประกำร 
3. ระดับดีเยี่ยม : มีคุณลักษณะระดับดี 
จ ำนวน 7-8 ประกำร 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

5. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำก               
กำรแข่งขันทำงวิชำกำรจำก
สถำบันต่ำงๆ อย่ำงน้อย 1 
ประเภท 

1. ระดับด ี: ได้รำงวัลดีเด่น ระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
2. ระดับดีมำก : ได้รำงวัลดีเด่น ระดับ
จังหวัด/ภำค 
3. ระดับดีเยี่ยม : ได้รำงวัลดีเด่น 
ระดับชำติ/โลก 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนตามกระบวนการ PLC 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ควำมเป็นมำของ
นวัตกรรม 

1. ระดับดี : เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่น ำมำ
ปรับปรุงหรือพัฒนำบำงส่วน 
2. ระดับดีมำก : เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่น ำมำ
ปรับปรุงหรือพัฒนำใหม่ 
3. ระดับดีเยี่ยม : เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีหรือ
ปรำกฏมำก่อน 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

2. กำรออกแบบนวัตกรรม 
 

1.  ระดับด ี: สอดคล้องกับสภำพปัญหำ และ
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ โดยมีแนวคิดหลัก 
หรือแนวคิดส ำคัญ น ำมำเป็นพ้ืนฐำนใน               
กำรออกแบบ 
2. ระดับดีมำก : สอดคล้องกับสภำพปัญหำ 
และควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ โดยมีแนวคิด
หลัก หรือแนวคิดส ำคัญรองรับอย่ำง
สมเหตุสมผล น ำมำเป็นพ้ืนฐำนในกำร
ออกแบบและทุกกิจกรรมมีควำมสอดคล้องกัน 
3. ระดับดีเยี่ยม : สอดคล้องกับสภำพปัญหำ และ
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ โดยมีแนวคิดหลัก 
หรือแนวคิดส ำคัญรองรับอย่ำงสมเหตสุมผล 
สำมำรถอ้ำงอิงได้ น ำมำเปน็พ้ืนฐำนในกำร
ออกแบบ และทุกกิจกรรมมีควำมสอดคล้องกัน 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

3. กำรด ำเนินกำรพัฒนำ
นวัตกรรม 
 

1. ระดับดี : ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่
ออกแบบ ก ำหนดไว้ 
2. ระดับดีมำก : ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่
ออกแบบ ก ำหนดไว้ทุกข้ันตอน และมี                   
กำรปรับปรุงหรือพัฒนำ 
3. ระดับดีเยี่ยม : ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่
ออกแบบ ก ำหนดไว้ทุกข้ันตอนและมีกำร
ปรับปรุงตลอดจนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

4. กำรมีส่วนร่วมใน            
กำรพัฒนำนวัตกรรม 
 

1. ระดับดี : ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
หน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน 
2. ระดับดีมำก : ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
หน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน และ                
กำรด ำเนินกำร  

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. ระดับดีเยี่ยม : ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
หน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน  
กำรด ำเนินกำร ประเมินและสรุปผล 

5. ผลที่เกิดจำกกำรน ำ
นวัตกรรมไปใช้ 
 

1. ระดับดี : ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมที่
ออกแบบเป็นไปตำมจุดประสงค์บำงจุดประสงค์   
2. ระดับดีมำก : ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมที่
ออกแบบเป็นไปตำมจุดประสงค์บำง
จุดประสงค์ โดยมีหลักฐำนหรือข้อมูลประกอบ 
3. ระดับดีเยี่ยม : ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมที่
ออกแบบครอบคลุมและเป็นไปตำม
จุดประสงค์ทุกจุดประสงค์โดยมีหลักฐำนหรือ
ข้อมูลประกอบ 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

6. ประโยชน์ของนวัตกรรม 
ในกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำ
คุณภำพของกลุ่มเป้ำหมำย 
 

1. ระดับดี : แก้ปัญหำหรือพัฒนำ
กลุ่มเป้ำหมำยได้ตรงตำมจุดประสงค์และ
เป้ำหมำยอย่ำงครบถ้วน โดยมีข้อมูลแสดงให้
เห็นกำรเปลี่ยนแปลง 
2. ระดับดีมำก : แก้ปัญหำหรือพัฒนำ
กลุ่มเป้ำหมำยได้ตรงตำมจุดประสงค์และ
เป้ำหมำยอย่ำงครบถ้วน โดยมีข้อมูลแสดง 
ให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ ดีขึ้น  
3. ระดับดีเยี่ยม : แก้ปัญหำหรือพัฒนำ
กลุ่มเป้ำหมำยได้ตรงตำมจุดประสงค์และ
เป้ำหมำยอย่ำงครบถ้วน โดยมีข้อมูลแสดง 
ให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีข้ึนมำก 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

7. กำรใช้ทรัพยำกรใน               
กำรพัฒนำนวัตกรรม 
 

1. ระดับดี : ใช้ทรัพยำกรเหมำะสม สอดคล้อง
กับบริบทของหน่วยงำนแต่ไม่คุ้มค่ำ 
2. ระดับดีมำก : ใช้ทรัพยำกรเหมำะสม คุ้มค่ำ 
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำน 
3. ระดับดีเยี่ยม : ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่
อย่ำงเหมำะสม  คุ้มค่ำ สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงำน 
 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

8. กำรเรียนรู้ร่วมกันใน               
กำรพัฒนำนวัตกรรม 
 

1. ระดับดี : กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม
ก่อให้เกิดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ร่วมกัน 
เฉพำะบุคคล 
2. ระดับดีมำก : กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม
ก่อให้เกิดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ร่วมกัน 
เฉพำะกลุ่ม 
3. ระดับดีเยี่ยม : กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม
ก่อให้เกิดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ร่วมกัน                 
ทั้งหน่วยงำน 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

9. ลักษณะของนวัตกรรมที่
น ำไปใช้ 
 

1. ระดับดี : กำรน ำไปใช้ มีข้อจ ำกัดมำก 
2. ระดับมำก : กำรน ำไปใช้ มีข้อจ ำกัด 
3. ระดับดีเยี่ยม : กำรน ำไปใช้ ง่ำยและสะดวก 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

10. กำรยอมรับนวัตกรรม 
 

1. ระดับดี : มีกำรเผยแพร่และมีกำรน ำไปใช้ 
เฉพำะกลุ่ม 
2. ระดับดีมำก : มีกำรเผยแพร่และมีกำร
น ำไปใช้ ภำยในหน่วยงำน 
3. ระดับดีเยี่ยม : มีกำรเผยแพร่และมีกำรน ำไปใช้            
ทั้งในและนอกหน่วยงำน 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

 
 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านความมีคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ควำมเป็นกระบวนกำร 
PLC ของนวัตกรรม 

1. กำรสร้ำงวิสัยทัศน์ ควำมเชื่อ และค่ำนิยม 
กระบวนกำร PLC 
2. ควำมเป็นผู้น ำ และกำรน ำกระบวนกำร 
PLC 
3. กำรปฏิบัติส่วนบุคคล และกำรสร้ำง
สิ่งแวดล้อมเชิงบวกสู่กระบวนกำร PLC 
 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

2. คุณลักษณะของ
นวัตกรรม 

1. มรีูปแบบนวัตกรรมถูกต้อง ครบถ้วนตำม
กระบวนกำร PLC 
2. นวัตกรรมมีควำมสอดคล้องกับควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ วุฒิกำรศึกษำ 
และกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ 
3. รูปแบบกำรจัดพิมพ์ จัดเล่มนวัตกรรม กำร
น ำเสนอน่ำสนใจ และกำรเรียงล ำดับอย่ำงเป็น
ขั้นตอน 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

3. คุณภำพของ
องค์ประกอบในนวัตกรรม 

1. ควำมสมบูรณ์ในเนื้อหำรสำระของ
นวัตกรรม ครบถ้วนตำมกระบวนกำร PLC 
2. วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของนวัตกรรม 
สอดคล้องกับ 
    2.1 สภำพปัญหำควำมต้องกำรจ ำเป็น 
(Area Base) 
    2.2 ยุทธศำสตร์ และนโยบำย (Agenda) 
    2.3 งำนในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ (function) 
3. ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
 
 
 
 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

4. กำรออกแบบนวัตกรรม  1. ใช้แนวคิดกระบวนกำร PLC มำสังเครำะห์ 
บูรณำกำร และน ำเสนอองค์ควำมรู้อย่ำง
สมเหตุสมผล 
2. กรอบแนวคิด ในกำรพัฒนำนวัตกรรม 
เป็นไปได้ในกำรพัฒนำให้เกิดสัมฤทธิ์ผล 
(กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดใน
กำรพัฒนำนวัตกรรม) 
3. กระบวนกำรออกแบบ สร้ำงหรือพัฒนำ
เครื่องมือในกำรวัดและประเมินผล หรือ
เครื่องมือในกำรศึกษำวิจัยที่สอดคล้องกับ
นวัตกรรม โดยมีควำมเหมำะสม สอดคล้อง 
และเป็นไปได้ในกำรน ำไปใช้ 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

5. ประสิทธิภำพของ
นวัตกรรม 

1. กระบวนกำรหำประสิทธิภำพของนวัตกรรม    
ถูกต้องตำมหลักวิชำ 
2. วิธีกำรหำประสิทธิภำพของนวัตกรรม 
ประเมินควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content 
Validity) และ/หรือ ควำมตรงเชิงโครงสร้ำง 
(Construct Validity )  
3. นวัตกรรมมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ท่ี
ก ำหนด 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

6. กำรได้รับกำรยอมรับใน
วงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 

1. ได้รับกำรเผยแพร่ในงำนวิชำกำรระดับ
โรงเรียน หรือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือจังหวัด
หรือเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำ 
2. ได้รับกำรเผยแพร่ในงำนวิชำกำรระดับภำค 
หรือเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำ 
3. ได้รับกำรเผยแพร่ในงำนวิชำกำรระดับชำติ 
หรือนิยมจำกผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรทำงวิชำกำรหรือเป็นต้นแบบในกำร
พัฒนำ 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านความมีประโยชน์ 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ควำมสำมำรถในกำรน ำ
นวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหำ 
หรือพัฒนำคุณภำพกำร
เรียนรู้ 

1. สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่
ระบุได้อย่ำงครบถ้วน 
2. แก้ปัญหำหรือพัฒนำได้ตรงกับ
กลุ่มเป้ำหมำย สภำพบริบท สภำพปัญหำ และ
ควำมต้องกำรที่จ ำเป็น 
3. น ำนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนกำร PLC  
ที่พัฒนำขึ้นใช้ในสภำพบริบทที่มีลักษณะ 
ใกล้เคียงกันได้ 
 
 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

2. ประโยชน์ของนวัตกรรม 
ต่อบุคคล 

1. นวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
2. นวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ครูผู้สอน 
3. นวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และกระบวนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ  

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

3. ประโยชน์ของนวัตกรรม 
ต่อหน่วยงำน ชุมชนหรือวง
วิชำชีพ 

1. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
สถำนศึกษำ และส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วน
ร่วม 
2. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1.  ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 1. มีกำรปรับปรุงจำกแนวคิดเดิม 
2. เป็นกำรพัฒนำต่อยอดจำกแนวคิดเดิม 
3. เกิดจำกแนวคิดแปลกใหม่ ไม่เคยมีปรำกฏ

มำก่อน 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

2. จุดเด่นของนวัตกรรม   1. มีจุดเด่น น่ำสนใจ สะท้อนกำรมีแนวคิด
แปลกใหม่ แสดงถึงควำมเป็นไปได้ในทำง
ปฏิบัติ 
2. น ำมำใช้ได้อย่ำงสะดวก ใช้ง่ำย ไม่ซับซ้อน 
และมีกำรสื่อสำรสู่กำรปฏิบัติได้ 
3. มีลักษณะเป็นรูปแบบ วิธีกำร เทคนิค 
ถูกต้องครบถ้วนตำมกระบวนกำร PLC 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

3. ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร 1. มวีิสัยทัศน์ในกำรน ำนวัตกรรมกระบวนกำร 
PLC มำใช้ ให้เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลง 
2. มีกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ และวิจัยพัฒนำ
นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. เป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติให้กับผู้ร่วม
วิชำชีพ ครู และผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

4. กำรใช้เทคโนโลยี 1. ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและทันเหตุกำรณ์ 
2. ใช้เทคโนโลยีในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
ของนวัตกรรม 
3. นวัตกรรมที่พัฒนำขึ้นสำมำรถสื่อสำรด้วย
ระบบ ICT ได้อย่ำงเหมำะสม 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

 
4. วิธีการประเมิน 
  กำรประเมินผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม
ศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ มีวิธีกำรประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ 
  4.1 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   1) สพป./สพม. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือประเมินและคัดเลือกผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ      
ยอดเยี่ยมระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
   2)  ผู้สมัครรับกำรประเมินยื่นค ำขอรับกำรประเมินตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด แล้วน ำเสนอ      
เจ้ำหน้ำผู้รับผิดชอบของ สพป./สพม. ที่สังกัด ตำมวันเวลำที่ก ำหนด  
   3) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ เสนอค ำขอต่อคณะกรรมกำรประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
ของผู้สมัครตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นข้อ 2.1 -2.5 โดยพิจำรณำจำกหลักฐำนกำรขอรับ  
กำรประเมิน กำรตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรสังเกต ซักถำม และอ่ืนๆ เพื่อให้ผลกำรประเมินมี
ควำมถูกต้องและเที่ยงตรง 
   4)  คณะกรรมกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนดและตัดสิน
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
   5)  สพป./สพม.ประกำศผลผู้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
   6)  คณะกรรมกำรประเมินผู้ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
ตำมที่ผู้รับกำรประเมินมีควำมประสงค์ขอรับรำงวัลทรงคุณค่ำ โดยพิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำร หรือกำร
ตรวจสอบสภำพจริงหรือกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน และซักถำมเพ่ิมเติม 
ในลักษณะเปิดเวทีกำรน ำเสนอผลงำนตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
   7)  คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินโดยพิจำรณำตัดสินตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและ
ประกำศผลผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเพ่ือจะส่งไปขอรับกำรประเมินในระดับภำคต่อไป 
 
 
 
 



  4.2 ระดับภาค 
   1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคัดเลือกผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับภำค  

2) คณะกรรมกำรประเมินท ำกำรประเมินผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำโดยพิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำร หรือกำรตรวจสอบสภำพจริงหรือกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน และซักถำมเพ่ิมเติม ในลักษณะเปิดเวทีกำรน ำเสนอผลงำนตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
   3) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรตัดสินที่ก ำหนดและประกำศผล
กำรคัดเลือกผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับภำคเพ่ือเข้ำรับกำรประเมิน
ในระดับชำติต่อไป 
  4.3 ระดับชาติ 
   1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือประเมินและคัดเลือกผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับชำติ
คณะกรรมกำรประเมินผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินระดับภำค โดยพิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำร หรือกำร
ตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน และซักถำมเพ่ิมเติม
ในลักษณะเปิดเวทีกำรน ำเสนอผลงำนตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
   2) คณะกรรมกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนดและตัดสินผลกำรประเมินตำมเกณฑ์
กำรตัดสินที่ก ำหนด 
   3) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินและประกำศผลกำรคัดเลือกผู้ที่ได้รับรำงวัล 
OBEC AWARDS ในระดับชำติ และท ำพิธีมอบเกียรติบัตรและรำงวัล 
 
5. เกณฑ์การตัดสิน 
  5.1 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ มีเกณฑ์กำรตัดสิน ดังนี้ 
   1) มีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ผ่ำนเกณฑข์้อ 2.1 – 2.4 ทุกรำยกำร 
   2) มีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมข้อ 2.5 ได้ผลกำรประเมิน “ผ่ำน” ร้อยละ 80      
ขึ้นไป ของรำยกำรประเมินทั้งหมด 
   3)  มีผลกำรประเมินเฉพำะด้ำนของตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่ำคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

5.2 ระดับภาค 
   เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับภำค มีเกณฑ์กำรตัดสิน 
ดังนี้ 

  มีผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์เฉพำะด้ำนที่ขอรับกำรประเมิน โดยมีผลกำรประเมินเฉพำะด้ำน
ของตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่ำคะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 
 
 
 



  5.3 ระดับชาติ 
   เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับชำติ มีเกณฑ์กำรตัดสิน 
ดังนี้ 
   1) มีผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์เฉพำะด้ำนที่ขอรับกำรประเมิน โดยมีผลกำรประเมินเฉพำะ
ด้ำนของตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่ำคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป 
   2) ผ่ำนควำมเห็นชอบเพิ่มเติมจำกคณะกรรมกำรประเมินอย่ำงเป็นเอกฉันท์และเป็นที่สิ้นสุด 

6. ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
  เกณฑ์กำรประเมินเฉพำะด้ำน องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ข้อ 3 ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบ
ประเมินตำมประเภทที่เสนอขอรับกำรประเมิน เพียงข้อเดียวเท่ำนั้น  



หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน 
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
................................................................................................. 

1. ช่ือรางวัลที่เสนอขอ   รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC

ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม
 ระดับประถมศึกษำ 
 ระดับมัธยมศึกษำ 

    สังกัด     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

    ด้าน  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม 

2. คุณสมบัติเบื้องต้น
ผู้เสนอขอรับรำงวัลรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (OBEC AWARDS) ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

หรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
      2.2 ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับถึงวันที่ยื่น
ขอรับกำรประเมิน 

2.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยภำยใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำรประเมิน 
 2.4  สถำนศึกษำที่ด ำรงต ำแหน่งที่ขอรับกำรประเมินมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 

โดยภำพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2.5 มีควำมประพฤติในกำรครองตน ครองคน ครองงำน เป็นแบบอย่ำงที่ดีและยอมรับของบุคคล 

ในวิชำชีพ ในสังคม ประกอบด้วย 
2.5.1 กำรครองตน 

2.5.1.1 กำรพ่ึงตนเอง ขยันมั่น เพียรในงำนหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
 2.5.1.2 รักษำระเบียบวินัย และเคำรพกฎหมำย 

2.5.2 กำรครองคน 
2.5.2.1 กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงำน 



 2.5.3 กำรครองงำน 
  2.5.3.1 ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
  2.5.3.2 ควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน 
 2.5.4 สมรรถนะที่ส ำคัญ 
   2.5.4.1 ควำมในกำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน 
   2.5.4.2  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 
   2.5.4.3  ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนเพื่อปฏิบัติงำนเป็นทีม 
   2.5.4.4 ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
 
3. หลักเกณฑ์การประเมิน 
 3.1 การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น  
  ผู้ขอรับกำรประเมินต้องมีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมข้อ 2.1 – 2.4 โดยใช้เกณฑ์กำร
ประเมิน “ผ่ำน” หรือ “ไม่ผ่ำน” และมีผลกำรประเมินต้องได้ “ผ่ำน” ทุกข้อ ส ำหรับข้อ 2.5 ผู้ขอรับกำร
ประเมินต้องมีผลกำรประเมิน “ผ่ำน” ร้อยละ 80 ของจ ำนวนรำยกำรประเมินย่อย จึงจะได้รับกำรประเมิน
เฉพำะด้ำน 
 3.2 การประเมินเฉพาะด้าน  
      ในกำรประเมินเฉพำะด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม มีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
   องค์ประกอบที่ 2  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนตำมกระบวนกำร PLC 
   องค์ประกอบที่ 3 ด้ำนควำมมีคุณภำพ 
   องค์ประกอบที่ 4  ด้ำนควำมมีประโยชน์ 
   องค์ประกอบที่ 5 ด้ำนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออก
เขียนได้ของนักเรียนในรอบปีที่
แล้ว 

1. ระดับด ี: ร้อยละ 75-80 
2. ระดับดีมำก : ร้อยละ 81-84 
3. ระดับดีเยี่ยม : ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

2. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำร
คิดเป็น ท ำเป็น  

1. ระดับดี : ร้อยละ 75-80 
2. ระดับดีมำก : ร้อยละ 81-84 
3. ระดับดีเยี่ยม : ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

3. ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบ 
3.1 ระดับประถมศึกษำ 
ส ำหรับ ร.ร. สังกัด สพป. 
ผู้เรียนชั้น ป.6 มีคะแนนเฉลี่ย
ของกำรทดสอบ O-NET ในแต่ละ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้มำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ (ท่ีค ำนวณ
เฉพำะ ร.ร. สังกัด สพฐ.) หรือมี
คะแนนเฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบัน
หรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของปีก่อนหน้ำนั้น 

1. ระดับด ี: มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำค่ำเฉลี่ย
ระดับประเทศ หรือ คะแนนเฉลี่ย 
ปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่
ผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปีก่อนหน้ำนั้น 
1 กลุ่มสำระ 
2. ระดับดีมำก : มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ คะแนน
เฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปี
ก่อนหน้ำนั้น 2 กลุ่มสำระ 
3. ระดับดีเยี่ยม : มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ คะแนน
เฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปี
ก่อนหน้ำนั้น 3 กลุ่มสำระ ขึ้นไป 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

3.2 ระดับมัธยมศึกษำ 
ส ำหรับ ร.ร. สังกัด สพป. 
ผู้เรียนชั้น ม.3 มีคะแนนเฉลี่ย 
ของกำรทดสอบ O-NET ในแต่ละ
กลุ่มสำระ กำรเรียนรู้มำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ (ท่ีค ำนวณ
เฉพำะ ร.ร. สังกัด สพฐ.) หรือมี
คะแนนเฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบัน
หรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของปีก่อนหน้ำนั้น 

1. ระดับด ี: มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำค่ำเฉลี่ย
ระดับประเทศ หรือ คะแนนเฉลี่ยปี
กำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำน
มำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปีก่อนหน้ำนั้น 
1 กลุ่มสำระ 
2. ระดับดีมำก : มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ คะแนน
เฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย 
ของปีก่อนหน้ำนั้น 2 กลุ่มสำระ 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. ระดับดีเยี่ยม : มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ คะแนน
เฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปี
ก่อนหน้ำนั้น 3 กลุ่มสำระ ขึ้นไป 

3.3 ระดับมัธยมศึกษำ 
ส ำหรับ ร.ร. สังกัด สพม. 
ผู้เรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียน  
มีคะแนนเฉลี่ยของกำรทดสอบ 
O-NET ในแต่ละกลุ่มสำระ  
กำรเรียนรู้มำกกว่ำค่ำเฉลี่ย
ระดับประเทศ (ที่ค ำนวณเฉพำะ 
ร.ร. สังกัด สพฐ.) หรือมีคะแนน
เฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย
ของปีก่อนหน้ำนั้น 

1. ระดับด ี: มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำค่ำเฉลี่ย
ระดับประเทศ หรือ คะแนนเฉลี่ยปี
กำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำน
มำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปีก่อนหน้ำนั้น 
1 กลุ่มสำระ 
2. ระดับดีมำก : มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ คะแนน
เฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปี
ก่อนหน้ำนั้น 2 กลุ่มสำระ 
3. ระดับดีเยี่ยม : มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ คะแนน
เฉลี่ยปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปี
ก่อนหน้ำนั้น 3 กลุ่มสำระ ขึ้นไป 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประกำร  

1. ระดับดี : มีคุณลักษณะระดับดี  
จ ำนวน 3-4 ประกำร 
2. ระดับดีมำก : มีคุณลักษณะระดับดี  
จ ำนวน 5-6 ประกำร 
3. ระดับดีเยี่ยม : มีคุณลักษณะระดับดี 
จ ำนวน 7-8 ประกำร 
 
 
 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

5. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำก               
กำรแข่งขันทำงวิชำกำรจำก
สถำบันต่ำงๆ อย่ำงน้อย 1 
ประเภท 

1. ระดับด ี: ได้รำงวัลดีเด่น ระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
2. ระดับดีมำก : ได้รำงวัลดีเด่น ระดับ
จังหวัด/ภำค 
3. ระดับดีเยี่ยม : ได้รำงวัลดีเด่น 
ระดับชำติ/โลก 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนตามกระบวนการ PLC 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ควำมเป็นมำของ
นวัตกรรม 

1. ระดับดี : เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่น ำมำ
ปรับปรุงหรือพัฒนำบำงส่วน 
2. ระดับดีมำก : เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่น ำมำ
ปรับปรุงหรือพัฒนำใหม่ 
3. ระดับดีเยี่ยม : เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีหรือ
ปรำกฏมำก่อน 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

2. กำรออกแบบนวัตกรรม 
 

1.  ระดับด ี: สอดคล้องกับสภำพปัญหำ และ
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ โดยมีแนวคิดหลัก 
หรือแนวคิดส ำคัญ น ำมำเป็นพ้ืนฐำนใน               
กำรออกแบบ 
2. ระดับดีมำก : สอดคล้องกับสภำพปัญหำ 
และควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ โดยมีแนวคิด
หลัก หรือแนวคิดส ำคัญรองรับอย่ำง
สมเหตุสมผล น ำมำเป็นพ้ืนฐำนในกำร
ออกแบบและทุกกิจกรรมมีควำมสอดคล้องกัน 
 
 
 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. ระดับดีเยี่ยม : สอดคล้องกับสภำพปัญหำ  
และควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ โดยมีแนวคิด
หลัก หรือแนวคิดส ำคัญรองรับอย่ำงสมเหตสุมผล 
สำมำรถอ้ำงอิงได้ น ำมำเปน็พ้ืนฐำนในกำร
ออกแบบ และทุกกิจกรรมมีควำมสอดคล้องกัน 

3. กำรด ำเนินกำรพัฒนำ
นวัตกรรม 
 

1. ระดับดี : ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม 
ที่ออกแบบ ก ำหนดไว้ 
2. ระดับดีมำก : ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม 
ที่ออกแบบ ก ำหนดไว้ทุกข้ันตอน และมี                   
กำรปรับปรุงหรือพัฒนำ 
3. ระดับดีเยี่ยม : ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่
ออกแบบ ก ำหนดไว้ทุกข้ันตอนและมีกำร
ปรับปรุงตลอดจนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

4. กำรมีส่วนร่วมใน            
กำรพัฒนำนวัตกรรม 
 

1. ระดับดี : ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
หน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน 
2. ระดับดีมำก : ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
หน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน และ                
กำรด ำเนินกำร  
3. ระดับดีเยี่ยม : ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
หน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน  
กำรด ำเนนิกำร ประเมินและสรุปผล 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

5. ผลที่เกิดจำกกำรน ำ
นวัตกรรมไปใช้ 
 

1. ระดับดี : ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรม 
ที่ออกแบบเป็นไปตำมจุดประสงค์บำง
จุดประสงค์   
2. ระดับดีมำก : ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรม 
ที่ออกแบบเป็นไปตำมจุดประสงค์บำง
จุดประสงค์ โดยมีหลักฐำนหรือข้อมูลประกอบ 
 
 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. ระดับดีเยี่ยม : ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมที่
ออกแบบครอบคลุมและเป็นไปตำม
จุดประสงค์ทุกจุดประสงค์โดยมีหลักฐำนหรือ
ข้อมูลประกอบ 

6. ประโยชน์ของนวัตกรรม 
ในกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำ
คุณภำพของกลุ่มเป้ำหมำย 
 

1. ระดับดี : แก้ปัญหำหรือพัฒนำ
กลุ่มเป้ำหมำยได้ตรงตำมจุดประสงค์และ
เป้ำหมำยอย่ำงครบถ้วน โดยมีข้อมูลแสดง 
ให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลง 
2. ระดับดีมำก : แก้ปัญหำหรือพัฒนำ
กลุ่มเป้ำหมำยได้ตรงตำมจุดประสงค์และ
เป้ำหมำยอย่ำงครบถ้วน โดยมีข้อมูลแสดง 
ให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ ดีขึ้น  
3. ระดับดีเยี่ยม : แก้ปัญหำหรือพัฒนำ
กลุ่มเป้ำหมำยได้ตรงตำมจุดประสงค์และ
เป้ำหมำยอย่ำงครบถ้วน โดยมีข้อมูลแสดง 
ให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีข้ึนมำก 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

7. กำรใช้ทรัพยำกรใน               
กำรพัฒนำนวัตกรรม 
 

1. ระดับดี : ใช้ทรัพยำกรเหมำะสม สอดคล้อง
กับบริบทของหน่วยงำนแต่ไม่คุ้มค่ำ 
2. ระดับดีมำก : ใช้ทรัพยำกรเหมำะสม คุ้มค่ำ 
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำน 
3. ระดับดีเยี่ยม : ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่
อย่ำงเหมำะสม  คุ้มค่ำ สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงำน 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

8. กำรเรียนรู้ร่วมกันใน               
กำรพัฒนำนวัตกรรม 
 

1. ระดับดี : กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม
ก่อให้เกิดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ร่วมกัน 
เฉพำะบุคคล 
2. ระดับดีมำก : กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม
ก่อให้เกิดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ร่วมกัน 
เฉพำะกลุ่ม 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. ระดับดีเยี่ยม : กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม
ก่อให้เกิดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ร่วมกัน                 
ทั้งหน่วยงำน 

9. ลักษณะของนวัตกรรม 
ที่น ำไปใช้ 
 

1. ระดับดี : กำรน ำไปใช้ มีข้อจ ำกัดมำก 
2. ระดับมำก : กำรน ำไปใช้ มีข้อจ ำกัด 
3. ระดับดีเยี่ยม : กำรน ำไปใช้ ง่ำยและสะดวก 
 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

10. กำรยอมรับนวัตกรรม 
 

1. ระดับดี : มีกำรเผยแพร่และมีกำรน ำไปใช้ 
เฉพำะกลุ่ม 
2. ระดับดีมำก : มีกำรเผยแพร่และมีกำร
น ำไปใช้ ภำยในหน่วยงำน 
3. ระดับดีเยี่ยม : มีกำรเผยแพร่และมีกำรน ำไปใช้            
ทั้งในและนอกหน่วยงำน 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านความมีคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ควำมเป็นกระบวนกำร 
PLC ของนวัตกรรม 

1. กำรสร้ำงวิสัยทัศน์ ควำมเชื่อ และค่ำนิยม 
กระบวนกำร PLC 
2. ควำมเป็นผู้น ำ และกำรชี้น ำกระบวนกำร PLC 
3. กำรปฏิบัติส่วนบุคคล และกำรสร้ำง
สิ่งแวดล้อมเชิงบวกสู่กระบวนกำร PLC 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

2. คุณลักษณะของ
นวัตกรรม 

1. มรีูปแบบนวัตกรรมถูกต้อง ครบถ้วนตำม
กระบวนกำร PLC 
2. นวัตกรรมมีควำมสอดคล้องกับควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ วุฒิกำรศึกษำ 
และกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. รูปแบบกำรจัดพิมพ์ จัดเล่มนวัตกรรม  
กำรน ำเสนอหน้ำสนใจ และกำรเรียงล ำดับ
อย่ำงเป็นขั้นตอน 

3. คุณภำพของ
องค์ประกอบในนวัตกรรม 

1. ควำมสมบูรณ์ในเนื้อหำรสำระของ
นวัตกรรม ครบถ้วนตำมกระบวนกำร PLC 
2. วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของนวัตกรรม 
สอดคล้องกับ 
    2.1 สภำพปัญหำควำมต้องกำรจ ำเป็น (Area) 
    2.2 ยุทธศำสตร์ และนโยบำย(Agenda) 
    2.3 งำนในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ(function) 
3. ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

4. กำรออกแบบนวัตกรรม  1. ใช้แนวคิดกระบวนกำร PLC มำสังเครำะห์ 
บูรณำกำร และน ำเสนอองค์ควำมรู้อย่ำง
สมเหตุสมผล 
2. กรอบแนวคิด ในกำรพัฒนำนวัตกรรม 
เป็นไปได้ในกำรพัฒนำให้เกิดสัมฤทธิ์ผล 
(กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี หรือกรอบแนวคิด 
ในกำรพัฒนำนวัตกรรม) 
3. กระบวนกำรออกแบบ สร้ำงหรือพัฒนำ
เครื่องมือในกำรวัดและประเมินผล หรือ
เครือ่งมือในกำรศึกษำวิจัยที่สอดคลองกับ
นวัตกรรม โดยมีควำมเหมำะสม สอดคล้อง 
และเป็นไปได้ในกำรน ำไปใช้ 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

5. ประสิทธิภำพของ
นวัตกรรม 

1. กระบวนกำรหำประสิทธิภำพของนวัตกรรม    
ถูกต้องตำมหลักวิชำ 
2. วิธีกำรหำประสิทธิภำพของนวัตกรรม 
ประเมินควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content 
Validity) และ/หรือ ควำมตรงเชิงโครงสร้ำง 
(Construct Validity )  

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. นวัตกรรมมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ท่ี
ก ำหนด 

6. กำรได้รับกำรยอมรับใน
วงวิชำกำร 

1. ได้รับกำรเผยแพร่ในงำนวิชำกำรระดับ
โรงเรียน หรือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือจังหวัด 
2. ได้รับกำรเผยแพร่ในงำนวิชำกำรระดับภำค  
3. ได้รับกำรเผยแพร่ในงำนวิชำกำรระดับชำติ 
หรือนิยมจำกผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรทำงวิชำกำร 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านความมีประโยชน์ 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ควำมสำมำรถในกำรน ำ
นวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหำ 
หรือพัฒนำคุณภำพ 
กำรเรียนรู้ 

1. สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
ที่ระบุได้อย่ำงครบถ้วน 
2. แก้ปัญหำหรือพัฒนำได้ตรงกับ
กลุ่มเป้ำหมำย สภำพบริบท สภำพปัญหำ  
และควำมต้องกำรที่จ ำเป็น 
3. น ำนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนกำร PLC  
ที่พัฒนำขึ้นใช้ในสภำพบริบทที่มีลักษณะ 
ใกล้เคียงกันได้ 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

2. ประโยชน์ของนวัตกรรม 
ต่อบุคคล 

1. นวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
2. นวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ครูผู้สอน 
3. นวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และกระบวนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ  
 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. ประโยชน์ของนวัตกรรม 
ต่อหน่วยงำนและชุมชน 

1. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
สถำนศึกษำ และส่งเสริมกระบวนกำรมี 
ส่วนร่วม 
2. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1.  ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 1. เกิดจำกแนวคิดแปลกใหม่ ไม่เคยมีปรำกฏ
มำก่อน 
2. เป็นกำรพัฒนำต่อยอดจำกแนวคิดเดิม 
3. มีกำรปรับปรุงจำกแนวคิดเดิม 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

2. จุดเด่นของนวัตกรรม   1. มีจุดเด่น น่ำสนใจ สะท้อนกำรมีแนวคิด
แปลกใหม่ แสดงถึงควำมเป็นไปได้ในทำง
ปฏิบัติ 
2. น ำมำใช้ได้อย่ำงสะดวก ใช้ง่ำย คล่องแคล่ว 
และมีกำรสื่อสำรสู่กำรปฏิบัติได้ 
3. มีลักษณะเป็นรูปแบบ วิธีกำร เทคนิค 
ถูกต้องครบถ้วนตำมกระบวนกำร PLC 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

3. ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร 1. มวีิสัยทัศน์ในกำรน ำนวัตกรรมกระบวนกำร 
PLC มำใช้ ให้เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลง 
2. มีกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ และวิจัยพัฒนำ
นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
3. เป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติให้กับผู้ร่วม
วิชำชีพ ครู และผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

4. กำรใช้เทคโนโลยี 1. ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและทันเหตุกำรณ์ 
2. ใช้เทคโนโลยีในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
ของนวัตกรรม 
3. นวัตกรรมที่พัฒนำขึ้นสำมำรถสื่อสำรด้วย
ระบบ ICT ได้อย่ำงเหมำะสม 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

 
4. วิธีการประเมิน 
  กำรประเมินรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ มีวิธีกำรประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ 
  4.1 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   1) สพป./สพม. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือประเมินและคัดเลือกรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ      
ยอดเยี่ยมระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
   2)  ผู้สมัครรับกำรประเมินยื่นค ำขอรับกำรประเมินตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด แล้วน ำเสนอ      
เจ้ำหน้ำผู้รับผิดชอบของ สพป./สพม. ที่สังกัด ตำมวันเวลำที่ก ำหนด  
   3) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ เสนอค ำขอต่อคณะกรรมกำรประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
ของผู้สมัครตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นข้อ 2.1 -2.5 โดยพิจำรณำจำกหลักฐำนกำรขอรับ  
กำรประเมิน กำรตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรสังเกต ซักถำม และอ่ืนๆ เพื่อให้ผลกำรประเมินมี
ควำมถูกต้องและเที่ยงตรง 
   4)  คณะกรรมกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนดและตัดสิน
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
   5)  สพป./สพม.ประกำศผลผู้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
   6)  คณะกรรมกำรประเมินผู้ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
ตำมที่ผู้รับกำรประเมินมีควำมประสงค์ขอรับรำงวัลทรงคุณค่ำ โดยพิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำร หรือกำร
ตรวจสอบสภำพจริงหรือกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน และซักถำมเพ่ิมเติม 
ในลักษณะเปิดเวทีกำรน ำเสนอผลงำนตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
   7)  คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินโดยพิจำรณำตัดสินตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและ
ประกำศผลผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเพ่ือจะส่งไปขอรับกำรประเมินในระดับภำคต่อไป 
 



  4.2 ระดับภาค 
   1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือประเมินและคัดเลือกรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับ
ภำค  

2) คณะกรรมกำรประเมินท ำกำรประเมินผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำโดยพิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำร หรือกำรตรวจสอบสภำพจริงหรือกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน และซักถำมเพ่ิมเติม ในลักษณะเปิดเวทีกำรน ำเสนอผลงำนตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
   3) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรตัดสินที่ก ำหนดและประกำศผล
กำรคัดเลือกผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับภำคเพ่ือเข้ำรับกำร
ประเมินในระดับชำติต่อไป 
 
  4.3 ระดับชาติ 
   1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือประเมินและคัดเลือกรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม
ระดับชำติคณะกรรมกำรประเมินผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินระดับภำค โดยพิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำร หรือ
กำรตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน และซักถำม
เพ่ิมเติมในลักษณะเปิดเวทีกำรน ำเสนอผลงำนตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
   2) คณะกรรมกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนดและตัดสินผลกำรประเมินตำมเกณฑ์
กำรตัดสินที่ก ำหนด 
   3) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินและประกำศผลกำรคัดเลือกผู้ที่ได้รับรำงวัล 
OBEC AWARDS ในระดับชำติ และท ำพิธีมอบเกียรติบัตรและรำงวัล 
 
5. เกณฑ์การตัดสิน 
  5.1 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดยี่ยมระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ มีเกณฑ์กำรตัดสิน ดังนี้ 
   1) มีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 2.1 – 2.4 ทุกรำยกำร 
   2) มีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมข้อ 2.5 ได้ผลกำรประเมิน “ผ่ำน” ร้อยละ 80      
ขึ้นไป ของรำยกำรประเมินทั้งหมด 
   3)  มีผลกำรประเมินเฉพำะด้ำนของตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่ำคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
 
 



5.2 ระดับภาค 
   เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดยี่ยมระดับภำค มีเกณฑ์กำร
ตัดสิน ดังนี้ 

  มีผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์เฉพำะด้ำนที่ขอรับกำรประเมิน โดยมีผลกำรประเมินเฉพำะด้ำน
ของตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่ำคะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 
  5.3 ระดับชาติ 
   เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดยี่ยมระดับชำติ มีเกณฑ์กำร
ตัดสิน ดังนี้ 
   1) มีผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์เฉพำะด้ำนที่ขอรับกำรประเมิน โดยมีผลกำรประเมินเฉพำะ
ด้ำนของตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่ำคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป 
   2) ผ่ำนควำมเห็นชอบเพิ่มเติมจำกคณะกรรมกำรประเมินอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

6. ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
  เกณฑ์กำรประเมินเฉพำะด้ำน องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ข้อ 3 ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบ
ประเมินตำมประเภทที่เสนอขอรับกำรประเมิน เพียงข้อเดียวเท่ำนั้น  
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  หลกัเกณฑ์และวธีิการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      รับรางวลัทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC   AWARDS) ระดับภาค 

1. ช่ือรางวลัทีเ่สนอขอ       ครูผูส้อนยอดเยีย่ม ส่งเสริมการใชน้วตักรรม PLC
ประเภท   บุคคลยอดเยีย่ม  ส่งเสริมการใชน้วตักรรม PLC 
สังกดั  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
ด้าน นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษายอดเยีย่ม 

ระดับ    (  ) ก่อนประถมศึกษา 
    (  ) ประถมศึกษา 
   (  ) มธัยมศึกษาตอนตน้ (  ) มธัยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 (  ) ภาษาไทย  (  ) คณิตศาสตร์ 
 (  ) วทิยาศาสตร์             (  ) สังคมศึกษา 
 (  ) ศิลปะ  (  ) สุขศึกษาและพลศึกษา 
 (  ) ภาษาต่างประเทศ  (  ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 (  ) บูรณาการ  
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
(  ) กิจกรรมแนะแนว 
(  ) กิจกรมนกัเรียน(ระบุ ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 

ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ นกัศึกษาวชิาทหาร กิจกรรมชุมนุม ชมรม) 
(  ) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

2. คุณสมบัติเบือ้งต้น

3. ผูข้อรับการประเมิน ส่งเสริมการใช้นวตักรรม  PLC ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (OBEC AWARDS) ตอ้งมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ ดงัต่อไปน้ี 

2.1  ด ารงต าแหน่ง ครู ครูผูช่้วย พนกังานราชการ ครูอตัราจา้ง  

2.2  ปฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัการเรียนการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีนบัถึงวนัท่ียืน่ขอรับ      

การประเมิน 

2.3  เป็นผูไ้ม่เคยถูกลงโทษทางวินยั ภายใน 2 ปี นบัถึงวนัท่ียืน่ขอรับการประเมิน 

2.4 มีความประพฤติในการครองตน  ครองคน ครองงาน เป็นแบบอยา่งท่ีดีและยอมรับของ 

 บุคคลในวขิาชีพและสังคม 
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                        2.4.1  การครองตน (มีคุณธรรม) จริยธรรมท่ีพึงประสงค ์พิจารณาคุณสมบติัดงัน้ี 

                                    2.4.1.1 มีผลการประเมินกลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียน 

       การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

       (พ.ศ. 2554 – 2558) ตามระดบัท่ีขอรับการประเมิน อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  

                2.4.2  การครองคน ( ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ เป็นท่ียอมรับ รักใคร่ของศิษย ์ ผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา) 

                          พิจารณาจากกิจกรรม/การปฏิบติัต่อไปน้ี 

               2.4.2.1 กิจกรรมท่ีท าร่วมกบัผูร่้วมงานในโรงเรียน  

               2.4.2.2 จดั/ร่วมจดักิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

                        2.4.2.3 กิจกรรมร่วมกบัชุมชน 

                                   โดยตอ้งปฏิบติัครบทั้ง 3 กิจกรรมซ่ึงรวมกนัแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 10 รายการ/            

                                   ปีการศึกษา 

         2.4.3   การครองงาน (รับผดิชอบ มุ่งมัน่ ตั้งใจท างานตามภารกิจ/ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

                        อยา่งสร้างสรรค ์จนเกิดความส าเร็จ) 

    2.4.3.1  ไม่เคยขาดงาน 

    2.4.3.2  ลากิจไม่เกิน 2 คร้ัง /ภาคเรียน และไม่เกิน 4 คร้ัง / ปีการศึกษา 

    2.4.3.3  มีชัว่โมงสอนตามเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด  

              2.4.3.4  มีผลงาน ดงัน้ี  

                                    1)  มีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นปัจจุบนั และครบ 

                                        ชัว่โมงสอนตลอดปีการศึกษา 

                                    2)  มีความส าเร็จในการพฒันาตามแผนพฒันาตนเอง (ID Plan)   

2.5 มีผลงานท่ีเกิดจากการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

2.5.1  ผลการประเมินกลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียน 

                               การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

                               (พ.ศ. 2554 – 2558) ตามระดบัท่ีขอรับการประเมิน อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  

2.5.2  มีงานวจิยัในชั้นเรียนท่ีส าเร็จเผยแพร่แลว้ 

          2.6 ไดรั้บรางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

                    2.6.1  ไดรั้บรางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เป็นท่ียอมรับในวงวชิาชีพ  

(ภายใน 2 ปี นบัถึงวนัท่ียืน่ขอรับการประเมิน) 
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2.6.2  ไดรั้บเชิญใหเ้ป็นวทิยากรบรรยายหวัขอ้ท่ีตรงกบัภารกิจ/งานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งนอ้ย  2 คร้ัง/ปี

การศึกษาระดบัสถานศึกษา/เขต/สูงกวา่ 

2.6.3  ไดรั้บเชิญใหเ้ป็นวทิยากร/คดัเลือกใหแ้สดงผลงานตนเองในระดบัชาติ/นานาชาติ  

2.6.4  มีงานเขียนแสดงผลงาน/ความคิดเชิงสร้างสรรคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน/การพฒันา 

ผูเ้รียนตามหลกัสูตรฯ/ระบบประกนัคุณภาพภายในเผยแพร่ผา่นส่ือสาธารณะไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อภาคเรียน    

3.หลกัเกณฑ์การประเมิน 

3.1 ผูข้อรับการประเมินตอ้งมีผลการประเมินคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตามขอ้ 2.1 – 2.6 โดยใชเ้กณฑก์าร 

ประเมิน “ผา่น” “ไม่ผา่น” และมีผลการประเมิน ร้อยละ 80  ข้ึนไป จึงจะไดรั้บการประเมินเฉพาะดา้น 

แบบการประเมินคุณสมบัติเบือ้งต้น 

ตวัช้ีวดั รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 
ผา่น ไม่ผา่น 

1. คุณสมบติัเบ้ืองตน้ 
เชิงประจกัษ ์
 

1.ด ารงต าแหน่งครู ครูผูช่้วย พนกังานราชการ ครูอตัราจา้ง 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  

2. ปฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัการเรียนการสอนต าแหน่งไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี นบัถึงวนัท่ียืน่ค าขอรับการประเมิน 

  

3. เป็นผูไ้ม่เคยถูกลงโทษทางวนิยัภายใน 2 ปีนบัถึงวนัท่ียื่น
ขอรับการประเมิน 

  

2.การครองตน (มีคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีพึงประสงค)์ 

 

1.มีผลการประเมินกลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน ตวับ่งช้ีท่ี 6  

ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน 

เป็นส าคญั จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

(พ.ศ. 2554 – 2558) ตามระดบัท่ีขอรับการประเมิน  

อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 

  

3.การครองคน  

(ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

เป็นท่ียอมรับรักใคร่ของ 

ศิษย ์ผูร่้วมงาน) (ตอ้ง

ปฏิบติัครบทั้ง 3 กิจกรรม

รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่                         

10 รายการ/ปีการศึกษา)  

 

1  ร่วมกิจกรรมกบัผูร่้วมงานในโรงเรียน   

2 จดั/ร่วมกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   

3  ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน  
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ตวัช้ีวดั รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 
ผา่น ไม่ผา่น 

4.การครองงาน  

(รับผดิชอบ มุ่งมัน่ตั้งใจ

ท างานตามภารกิจท่ีไดรั้บ 

มอบหมายจนเกิด

ความส าเร็จ) 

 

1.ไม่เคยขาดงาน   

2.ลากิจไม่เกิน 2 คร้ัง/ภาคเรียนและไม่เกิน 4 คร้ัง/ปี

การศึกษา 

  

3.มีชัว่โมงสอนตามเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด   

4.มีผลงาน   ดงัน้ี 

  1)มีแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

เป็นปัจจุบนัและครบชัว่โมงสอน ตลอดปีการศึกษา 

  2)มีความส าเร็จในการพฒันาตามแผนพฒันาตนเอง 

 (ID Plan)  

  

5.มีผลงานท่ีเกิดจากพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

1.มีผลการประเมินกลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน ตวับ่งช้ีท่ี 6  

ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน 

เป็นส าคญั จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

(พ.ศ. 2554 – 2558) ตามระดบัท่ีขอรับการประเมิน  

อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 

  

2.มีงานวจิยัในชั้นเรียนท่ีส าเร็จท่ีเผยแพร่แลว้   

6.ไดรั้บรางวลัยกยอ่งเชิดชู

เกียรติ จากหน่วยงาน

ภาครัฐ  เอกชน  เป็นท่ี

ยอมรับในวชิาชีพและ

สังคม   

1.ไดรั้บรางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ/

เอกชนเป็นท่ียอมรับในวงวชิาชีพ(ภายใน 2 ปี นบัถึงวนัท่ียืน่

ขอรับการประเมิน) 

  

2.ไดรั้บเชิญใหเ้ป็นวทิยากรบรรยายหวัขอ้ท่ีตรงกบัภารกิจ/ 

งานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง/ปีการศึกษา ระดบั

สถานศึกษา/เขต/สูงกวา่ 

  

3.ไดรั้บเชิญใหเ้ป็นวทิยากร/คดัเลือกใหแ้สดงผลงานตนเอง

ในระดบัชาติ/นานาชาติ 

  

4.มีงานเขียนแสดงผลงาน/ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน/การพฒันาผูเ้รียน

ตามหลกัสูตร/ระบบประกนัคุณภาพภายในเผยแพร่ผา่นส่ือ

สาธารณะไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง ต่อภาคเรียน 
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3.2  การประเมินเฉพาะด้าน 

3.2.1     ส่งเสริมการใชน้วตักรรม  PLC  
 การประเมินดา้นวชิาการยอดเยีย่มมี  4  องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

ตวัช้ีวดัเฉพาะครูแต่ละประเภท  จ านวน  1  องคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบท่ี  1  ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 

มีตวัช้ีวดัวดัร่วม จ านวน  3  องคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบท่ี  1 ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 

องคป์ระกอบท่ี  2 ผลการพฒันาตนเอง   
องคป์ระกอบท่ี  3  การด าเนินงาน / ผลงานท่ีเป็นเลิศ   

 องค์ประกอบที ่ 1  ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน (ปีการศึกษาล่าสุด) 
1)  ส าหรับครูผูส้อนกลุ่มสาระ/รายวชิา/บูรณาการ ช้ัน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 

 

ตวัช้ีวดั รายการประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมาก ดี 

1. ผลท่ีเกิดกบั
ผูเ้รียน 

ป.6, ม.3, ม.6 
(O–NET) 
ป.3 ( NT ) 

 

1. ค่าเฉล่ียปีล่าสุด สูงกวา่ค่าเฉล่ียระดบัชาติหรือ 

คะแนนเฉล่ียปีการศึกษาปัจจุบนัหรือปีการศึกษา 

ท่ีผา่นมาสูงกวา่ค่าเฉล่ียของปีก่อนหนา้นั้น 

3 กลุ่มสาระข้ึนไป  
2. ค่าเฉล่ียปีล่าสุด สูงกวา่ค่าเฉล่ียระดบั สพฐ. หรือ

คะแนนเฉล่ียปีการศึกษาปัจจุบนัหรือปีการศึกษา 

ท่ีผา่นมาสูงกวา่ค่าเฉล่ียของปีก่อนหนา้นั้น 

2 กลุ่มสาระข้ึนไป 
3. ค่าเฉล่ียปีล่าสุด สูงกวา่ค่าเฉล่ียระดบัเขตพื้นท่ี 
หรือคะแนนเฉล่ียปีการศึกษาปัจจุบนัหรือปีการศึกษา 

ท่ีผา่นมาสูงกวา่ค่าเฉล่ียของปีก่อนหนา้นั้น 

1 กลุ่มสาระข้ึนไป 
4. ค่าเฉล่ียร้อยละปีท่ีผา่นมา สูงกวา่ร้อยละ 50      
ของคะแนน 
5. ค่าเฉล่ียระดบัสถานศึกษาปีล่าสุดสูงกวา่ค่าเฉล่ีย  
ของปีก่อนหนา้ 1 ปี  

ท าได ้
5 – 7 
รายการ 

ท าได ้
3 – 4 
รายการ 

ท าได ้
1 – 2 
รายการ 
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ตวัช้ีวดั รายการประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมาก ดี 

6. นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัสถานศึกษาตั้งแต่ 
ระดบั 3 ข้ึนไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80   
7. ไม่มีนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนระดบั 0  

 
2) ส าหรับครูผูส้อนกลุ่มสาระ/รายวชิา/บูรณาการ ช้ัน ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5 

ตวัช้ีวดั รายการประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมาก ดี 

1. ผลท่ีเกิดกบั

ผูเ้รียน 

ป.2, ป.5 

ม.2, ม.5 

( LAS ) 

 

 

1. ค่าเฉล่ียปีล่าสุด สูงกวา่ค่าเฉล่ียระดบัเขตพื้นท่ี 

2. ค่าเฉล่ียร้อยละของปีท่ีผา่นมา สูงกวา่ร้อยละ 50 

ของคะแนน 

3. ค่าเฉล่ียระดบัสถานศึกษาปีล่าสุด สูงกวา่ค่าเฉล่ีย

ของปีก่อนหนา้ 1 ปี  

4. นกัเรียนไดผ้ลการประเมินระดบัสถานศึกษาตั้งแต่

ระดบั 3 ข้ึนไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

5. ไม่มีนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนระดบั 0   

ท าได ้
4 – 5 

รายการ 

ท าได ้
2 – 3 

รายการ 

ท าได ้
1 

รายการ 

 

3) ส าหรับครูผูส้อนกลุ่มสาระ/รายวชิา/บูรณาการ ช้ัน ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 

ตวัช้ีวดั รายการประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมาก ดี 

1. ผลท่ีเกิดกบั

ผูเ้รียน 

ป.1, ป.4 

ม.1, ม.4 

(ระดบัสถานศึกษา) 

 

 

1.  ค่าเฉล่ียร้อยละปีล่าสุด สูงกวา่ค่าเฉล่ียร้อยละ 

ของ ปีท่ีผา่นมา 

2. ผลการทดสอบระดบัสถานศึกษา (เกรดเฉล่ีย)        

ปีล่าสุด สูงกวา่ 3.00  

3. ค่าเฉล่ียระดบัสถานศึกษาปีล่าสุด สูงกวา่ปีก่อน

หนา้ 1 ปี ในรายวชิาเดียวกนั   

4. นกัเรียนมีผลการประเมินระดบัสถานศึกษาตั้งแต่

ระดบั 3 ข้ึนไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

5. ไม่มีนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนระดบั 0   

  ท าได ้ 

4 – 5 

รายการ 

ท าได ้

2 – 3 

รายการ 

ท าได ้

 1 

รายการ 
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4) ส าหรับครูผูส้อนกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตวัช้ีวดั รายการประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมาก ดี 

1. ผลท่ีเกิดกบั

ผูเ้รียน 

กิจกรรม 

พฒันาผูเ้รียน 

 

1. นกัเรียนมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท่ี์

สถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100  

2. นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

ประโยชน์ครบ ร้อยละ 100 ไม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ัง /  

ภาคเรียน หรือ 4 คร้ัง / ปี   

3. นกัเรียนมีผลงาน / ผลการปฏิบติังานเชิงประจกัษ์

และเผยแพร่ จนเป็นท่ียอมรับหรือไดรั้บรางวลั         

ระดบัเขต / จงัหวดั   

4. นกัเรียนมีผลงาน / ผลการปฏิบติังานเชิงประจกัษ์

และเผยแพร่ จนเป็นท่ียอมรับหรือไดรั้บรางวลัระดบัภาค  

5. นกัเรียนมีผลงาน / ผลการปฏิบติังานเชิงประจกัษ์

และเผยแพร่ จนเป็นท่ียอมรับหรือไดรั้บรางวลั

ระดบัชาติ / นานาชาติ   

ท าได ้ 

5 รายการ 

ท าได ้

รายการท่ี 

1,2 และ 

อีก 2 

รายการ 

ท าได้

รายการท่ี 

1,2 และ อีก 

1 รายการ 

 

5) ส าหรับครูผูส้อนระดับก่อนประถมศึกษา 

ตวัช้ีวดั รายการประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมาก ดี 

1. ผลท่ีเกิดกบั 
 ผูเ้รียนระดบัก่อน  
 ประถมศึกษา 

 

1. นกัเรียนมีพฒันาการทางร่างกาย ในระดบัดีข้ึน
ไป  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

2. นกัเรียนมีพฒันาการทางอารมณ์และจิตใจ ใน
ระดบัดีข้ึนไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

3. นกัเรียนมีพฒันาการทางสังคม ในระดบัดีข้ึนไป    
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

4. นกัเรียนมีพฒันาการทางสติปัญญา ในระดบัดีข้ึน
ไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

  

ทุกรายการ
ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80 

 ทุกรายการ
เฉล่ีย 
ร้อยละ        
60-79 

 ทุกรายการ
เฉล่ีย 

ร้อยละ 60 
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3.2.3  ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรียนการสอนยอดเยีย่ม  

การประเมิน  ส่งเสริมการใชน้วตักรรม  PLC ยอดเยีย่มมี  2  ลกัษณะ ดงัน้ี 
                      ตวัช้ีวดัเฉพาะดา้น PLC  ยอดเยีย่ม จ านวน  2  องคป์ระกอบ 

   องคป์ระกอบท่ี 1 คุณภาพ 

   องคป์ระกอบท่ี 2 คุณประโยชน์  

   องคป์ระกอบท่ี 3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

มีตวัช้ีวดัวดัร่วม จ านวน  3  องคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบท่ี  1 ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 

 องคป์ระกอบท่ี  2 ผลการพฒันาตนเอง /ผลการพฒันาวชิาชีพ  
องคป์ระกอบท่ี  3  การด าเนินงาน / ผลงานท่ีเป็นเลิศ   

 องค์ประกอบที ่1 คุณภาพ 

ตวัช้ีวดั รายการประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมาก ดี 

1.  การปฎิบติั

อยา่งต่อเน่ือง  

1. มีการรวมกลุ่มวางแผน เรียนรู้ในเร่ืองเดียวกนั ตาม

ปัญหา หรือเป้าหมายของกลุ่ม 

2. มีกระบวนการกิจกรรมจากการรวมกลุ่ม ท่ีแสดงถึง

พฤติกรรมการสะทอ้นผล ปรับปรุง และน าไปใชใ้หม่ 

3. มีการช่วยกนัคิด ปรับปรุง และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 ท าได ้

3 

รายการ 

ท าได ้

2 

รายการ 

ท าได ้

1 

รายการ 

2. การบนัทึก 

Log book 

1. มีการบนัทึกการปฏิบติั Professional Learning 

Community : PLC  ในรูปแบบ Log book 

2. มีเน้ือหาสาระชดัเจนครอบคลุมประเด็น PLC 

3. มีล าดบัเน้ือหา เป็นขั้นตอนการปฏิบติัชดัเจน สามารถ

น าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

 

 

 

 

 

 

 ท าได ้

3 

รายการ 

ท าได ้

2 

รายการ 

ท าได ้

1 

รายการ 
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ตวัช้ีวดั รายการประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมาก ดี 

3. มีนวตักรรม 1. การออกแบบ นวตักรรม ที่กลุ่มเลือกมีวตัถุประสงค ์

เป้าหมายของนวตักรรม สอดคลอ้งกบั สภาพปัญหา

ความตอ้งการพฒันา 

2. มีแนวคิดทฤษฎีท่ีระบุมีความเป็นไปไดใ้นการ 

พฒันานวตักรรมใหส้ัมฤทธ์ิผล 

3. นวตักรรมมีประสิทธิภาพ  มีความสมบูรณ์ และ                  

มีความแปลกใหม่ สร้างสรรค ์

 ท าได ้

3 

รายการ 

ท าได ้

2 

รายการ 

ท าได ้

1 

รายการ 

4. การสร้าง

เครือข่ายพฒันา 

1. มีเครือข่ายพฒันาระดบัสถานศึกษา 

2. มีเครือข่ายพฒันาระดบัต่างสถานศึกษา  

3. มีเครือข่ายพฒันาระดบัอุดมศึกษา  

 ท าได ้

3 

รายการ 

ท าได ้

2 

รายการ 

ท าได ้

1 

รายการ 
 

องค์ประกอบที ่2  กระบวนการ  

ตวัช้ีวดั รายการประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมาก ดี 

5.  การรวมกลุ่ม  

Professional 

Learning 

Community : PLC   

1. ระดบัโรงเรียน อยา่งนอ้ย 1 กลุ่ม   

2. ระดบัโรงเรียน และต่างโรงเรียน 2  กลุ่ม 

3. ระดบัโรงเรียน และต่างโรงเรียน  3  กลุ่มข้ึนไป 

 ท าได ้

3 

รายการ 

ท าได ้

2 

รายการ 

ท าได ้

1 

รายการ 

6. ร่วมกนัคน้หา
ปัญหา และ
เป้าหมายการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน  

1. มีกระบวนการร่วมกนัเสนอปัญหา/ความตอ้งการ  

2. จดักลุ่มปัญหา จดัล าดบัความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อ

แกปั้ญหาหรือพฒันาไดต้รงตามกลุ่มเป้าหมาย 

3. เลือกปัญหา จากการพิจารณาร่วมกนั 

 ท าได ้

3 

รายการ 

ท าได ้

2 

รายการ 

ท าได ้

1 

รายการ 

7. ร่วมกนัหา
แนวทางในการ
แกปั้ญหาและ 
ความจ าเป็นตอ้ง

แกปั้ญหาเป็น

พิเศษ 

1. คน้หาปัญหาจากประสบการณ์ของสมาชิกท่ี
ประสบความส าเร็จในการแกปั้ญหา 

2. ร่วมตดัสินใจเลือกรูปแบบ/วิธีการ/นวตักรรม ใน
การแกปั้ญหา 

3. ร่วมกนัหาแนวทางแกปั้ญหาท่ีมีความส าคญัสูงสุด 

 

 ท าได ้

3 

รายการ 

ท าได ้

2 

รายการ 

ท าได ้

1 

รายการ 
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ตวัช้ีวดั รายการประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมาก ดี 

 8. การออกแบบ

กิจกรรมแกปั้ญหา 

1. การออกแบบกิจกรรมตามวธีิการ/นวตักรรม                            

ท่ีกลุ่มเลือก  

2. มีทฤษฏีการเรียนรู้หรือหลกัการของการจดัการ
เรียนรู้ท่ีน ามาใชห้ลากหลาย 
3.มีรูปแบบการเรียน/กระบวนการเรียนรู้ท่ีจะน ามาใช้

สามารถแกปั้ญหาไดต้รงตามเป้าหมาย 

 

 ท าได ้

3 

รายการ 

ท าได ้

2 

รายการ 

ท าได ้

1 

รายการ 

9. การมีส่วนร่วม 

การแลกเปล่ียน 

การเสนอแนะ                

ในวง PLC 

1. มีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปล่ียน และ

เสนอแนะในวง PLC  จ านวน 3-5 คร้ัง 

2. มีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปล่ียน และ

เสนอแนะในวง PLC  จ านวน 6-8 คร้ัง 

3. มีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปล่ียน และ

เสนอแนะในวง PLC  จ านวน 9 คร้ัง ข้ึนไป 

 ท าได ้

3 

รายการ 

ท าได ้

2 

รายการ 

ท าได ้

1 

รายการ 

10.การน าสู่                   

การปฏิบติั 

1. มีการสังเกตการณ์สอน/เยีย่มชั้นเรียน 

2. มีการสะทอ้นผลหลงักิจกรรม (After Action  

Review) 

3. มีการแลกเปล่ียนผา่นระบบ ICT (Professional 
Learning Network :PLN) 

 ท าได ้

3 

รายการ 

ท าได ้

2 

รายการ 

ท าได ้

1 

รายการ 
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ตัวช้ีวดัร่วม ส าหรับครูผูส้อนทุกชั้น/กลุ่มสาระ/รายวชิา/บูรณาการ/ก่อนประถมศึกษาใหใ้ชต้วัช้ีวดัร่วม 

   ดงัน้ี 

องค์ประกอบที ่1 ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน 

ตวัช้ีวดั รายการประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมาก ดี 

1. ผลท่ีเกิดกบั 

ผูเ้รียน  

 1.1 ดา้น   

  คุณลกัษณะ 

  อนัพึงประสงค ์

 

 

1. นกัเรียนผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ครบทั้ง 8 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 100  

2. นกัเรียนประพฤติปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ท่ีเป็นจุดเนน้ของสถานศึกษา ไดค้รบทุกขอ้ 

คิดเป็นร้อยละ 100    

3. นกัเรียนไดรั้บรางวลั/การยกยอ่งเชิดชูเกียรติ/ 

ประกาศชมเชย จากหน่วยงาน/องคก์ร ระดบัเขต / 

จงัหวดั   

4. นกัเรียนไดรั้บรางวลั/การยกยอ่งเชิดชูเกียรติ / 

ประกาศชมเชย จากหน่วยงาน/องคก์ร ระดบัภาค /

ชาติ / นานาชาติ    

ท าได ้4

รายการ 

ท าได้

รายการท่ี 

1-3 

ท าได้

รายการท่ี 

1-2 

1. ผลท่ีเกิดกบั 

   ผูเ้รียน  

 1.2 ผลงาน / 

  ช้ินงาน /  

  ภาระงาน / 

  ผลการปฏิบติังาน 

 

 

1. นกัเรียนทุกคนมีผลงาน / ช้ินงาน / ภาระงาน /    

ผลการปฏิบติังาน ครบถว้นตามท่ีครูก าหนด   

2. ผลงาน / ช้ินงาน / ภาระงาน / ผลการปฏิบติังาน

ของนกัเรียนมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดในระดบัดี

ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 80  

3. ผลงาน / ช้ินงาน / ภาระงาน / ผลการปฏิบติังาน

เกิดจากการปฏิบติังานของนกัเรียนตามหลกัสูตร

อยา่งแทจ้ริงและไดรั้บการรับรองจากผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

 

 

 

 ท าไดท้ั้ง 3

รายการ 

ท าได ้2

รายการ 

ท าได ้1

รายการ 
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ตวัช้ีวดั รายการประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมาก ดี 

1. ผลท่ีเกิดกบั 

   ผูเ้รียน  

1.3 การเผยแพร่ 
   ผลงานนกัเรียน 

 
 

1. นกัเรียนไดน้ าเสนอ/จดัแสดง/แลกเปล่ียนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบติังานท่ีมี
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสใน
ระดบัสถานศึกษา ไม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง   
2. นกัเรียนไดน้ าเสนอ/จดัแสดง/แลกเปล่ียนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบติังานท่ีมี
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสต่อ
สาธารณะในระดบัเขต/จงัหวดั อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/ปี    
3. นกัเรียนไดน้ าเสนอ/จดัแสดง/แลกเปล่ียนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบติังานท่ีมี
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสต่อ
สาธารณะในระดบัภาค     
4. นกัเรียนไดน้ าเสนอ/จดัแสดง/แลกเปล่ียนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบติังานท่ีมี
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสต่อ
สาธารณะในระดบัชาติ /นานาชาติ   
 

ท าไดท้ั้ง 4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

1. ผลท่ีเกิดกบั 

   ผูเ้รียน     

1.4 การไดรั้บ 
รางวลั / ยกยอ่ง 
เชิดชู 

 
 

1. ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบติังานของ
นกัเรียน ไดรั้บรางวลั/ยกยอ่งเชิดชูในระดบัเขต/จงัหวดั    
2. ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบติังานของ
นกัเรียน ไดรั้บรางวลั/ยกยอ่งเชิดชู ในระดบัภาค    
3. ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบติังานของ
นกัเรียน ไดรั้บรางวลั/ยกยอ่งเชิดชู ในระดบัชาติ/ 
นานาชาติ 
4. ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบติังานของ
นกัเรียน ไดรั้บรางวลั/ยกยอ่งเชิดชู และมีผูน้ าไป
ประยกุตใ์ช/้เป็นแนวคิดในการพฒันาผลงานของ
นกัเรียน/ครูนอกสถานศึกษา    
  

ท าได ้3-4
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 
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องค์ประกอบที ่2 ผลการพฒันาตนเอง         

ตวัช้ีวดั รายการประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ดีเยีย่ม ดีมาก ดี 

1. เป็นแบบอยา่ง
และเป็นท่ียอมรับ
จากบุคคลอ่ืน ๆ  

 

 1. พฒันาตนเองในดา้นคุณธรรม จริยธรรม การ
พฒันาจิตอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   

2. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในหนา้ท่ีราชการ และส่วนตน    
3. นอ้มน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน จน
ไดรั้บการยอมรับหรือการยกยอ่งเชิดชูจากหน่วยงาน 
/องคก์รภาครัฐและเอกชน ระดบัเขต/จงัหวดั  
4. นอ้มน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน จน
ไดรั้บการยอมรับหรือการยกยอ่งเชิดชูจากหน่วยงาน 
/องคก์รระดบัชาติ  

ท าไดท้ั้ง 4 
รายการ  

  ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2  
รายการ 

  
     ตวัช้ีวดั 2 พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  (การไดรั้บการพฒันา /พฒันาตนเอง ในรอบ 2 ปี)ใหร้ายงาน 2 ส่วนคือ  
   ส่วนที ่1 การได้รับการพฒันา 
 

ปี พ.ศ. จ านวนคร้ัง/ชัว่โมง หวัเร่ือง / หวัขอ้ หน่วยพฒันา การน าผลไปใช ้

     

     

     

 

ส่วนที ่ 2 การพฒันาตนเอง / พฒันาวชิาชีพ ตอ้งเขียนรายงานระบุแหล่งศึกษา วนั เดือน ปี ระยะเวลา               

การน าไปใชป้ระโยชน์ ในวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางฯ / ระบบประกนัคุณภาพภายใน และผลท่ีเกิด               

กบัผูเ้รียน / หรืออ่ืน ๆ  

หมายเหตุ  ใหแ้นบหลกัฐานเอกสารประกอบ เช่น ประกาศนียบตัร เกียรติบตัร วุฒิบตัรฯลฯ  

เกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ม  ไดรั้บการพฒันา  41 ชัว่โมง / ปี  ข้ึนไป  

   ดีมาก  ไดรั้บการพฒันา  21 – 40 ชัว่โมง / ปี  

   ดี  ไดรั้บการพฒันา  20 ชัว่โมง / ปี  
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 องค์ประกอบที ่ 3  การด าเนินงาน / ผลงานท่ีเป็นเลิศ     

ตวัช้ีวดั รายการประเมิน 
เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 

ดีเยีย่ม ดีมาก ดี 

1. การน าองค์

ความรู้จากการ

ไดรั้บการพฒันา 

หรือการพฒันา

ตนเองไปใช้

ประโยชน์  

 

1. น าไปพฒันานกัเรียนแบบองคร์วมได ้ความรู้ 

ทกัษะ กระบวนการ และเจตคติ   

2. น าไปใชบู้รณาการกบัหน่วย/เร่ืองอ่ืน ๆ ได ้  

3. น าไปใชบู้รณาการกบัรายวชิาอ่ืน ๆ ได ้ 

4. น าไปใชเ้ป็นตน้แบบเผยแพร่ขยายผลได ้ 

5. เช่ือมโยง / น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  

ท าได ้4-5 

รายการ 

ท าได ้2-3 

รายการ  

ท าได ้1 

รายการ 

2. การแกปั้ญหา /

การพฒันาผูเ้รียน  

 

1. การแกปั้ญหา / พฒันาผูเ้รียนโดยใช้
กระบวนการวิจยัในชั้นเรียน   
2. การแกปั้ญหา / พฒันาผูเ้รียนโดยใชน้วตักรรม
ทางการเรียนการสอน   
3. การแกปั้ญหา / พฒันาผูเ้รียนโดยใชร้ะบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน    
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3   ใชท้ั้ง 3 วธีิข้ึนไป แกปั้ญหา / พฒันาได ้           
             ร้อยละ 100 
ระดับ 2   ใชไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 2 วธีิ แกปั้ญหา / พฒันาได ้
             ร้อยละ 80 ข้ึนไป  
ระดับ 1   ใชไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 1 วธีิ แกปั้ญหา / พฒันาได ้
             ร้อยละ 60 ข้ึนไป  

ท าได้

ระดบั 3 

ท าได้

ระดบั 2  

ท าได ้

ระดบั 1 
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4. วธีิการประเมิน 

การประเมินครูผูส้อนยอดเยีย่ม Professional Learning Community : PLC ท่ีปฏิบติังานในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   มีวธีิการประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี 
 4.1 ระดับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
  1) สพป./สพม. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินและคดัเลือกครูผูส้อนยอดเยี่ยม Professional 
Learning Community : PLC ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
           2) ผูส้มคัรรับการประเมินยืน่ค  าขอรับการประเมินตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด แลว้น าเสนอ 
เจา้หนา้ผูรั้บผดิชอบของ สพป./สพม. ท่ีสังกดั ตามวนัเวลาท่ีก าหนด  

3) เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ เสนอค าขอต่อคณะกรรมการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณสมบติั 
เบ้ืองต้นของผูส้มคัรตามเกณฑ์การประเมินคุณสมบติัเบ้ืองต้นข้อ 2.1 -2.5  โดยพิจารณาจากหลักฐานการขอรับ                 
การประเมิน การตรวจสอบเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง การสังเกต ซักถาม และอ่ืนๆ เพื่อให้ผลการประเมินมี                     
ความถูกตอ้งและเท่ียงตรง 
           4) คณะกรรมการประเมินคุณสมบติัเบ้ืองต้นตามหลักเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดและตัดสิน                   
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
  5) สพป./สพม.ประกาศผลผูผ้า่นการตรวจสอบคุณสมบติัเบ้ืองตน้  

6) คณะกรรมการประเมินผูท่ี้ผา่นการตรวจสอบคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตามหลกัเกณฑก์าร 
ประเมินเฉพาะดา้นท่ีผูรั้บการประเมินมีความประสงคข์อรับรางวลัทรงคุณค่าเพียงดา้นใดดา้นหน่ึง โดยพิจารณาจาก
หลกัฐาน เอกสาร หรือการตรวจสอบสภาพจริง หรือการน าเสนอรายงานผลการปฏิบติังานของผูรั้บการประเมิน และ
ซกัถามเพิ่มเติม ในลกัษณะเปิดเวทีการน าเสนอผลงานตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  

7) คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินโดยพิจารณาตดัสินตามเกณฑท่ี์ก าหนดและ 
ประกาศผลผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกเป็นครูผูส้อนยอดเยี่ยม Professional Learning Community : PLCในระดบัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจะส่งไปขอรับการประเมินในระดบัภาคต่อไป 
           4.2 ระดับภาค 

1) แต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อประเมินและคัดเลือกครูผูส้อนยอดเยี่ยม  Professional Learning 
Community : PLC ระดบัภาค  

2) คณะกรรมการประเมินท าการประเมินผูท่ี้ผา่นการประเมินระดบัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาโดยพิจารณาจากหลกัฐาน เอกสาร หรือการตรวจสอบสภาพจริง หรือการน าเสนอรายงานผลการปฏิบติังาน
ของผูรั้บการประเมิน และซกัถามเพิ่มเติม ในลกัษณะเปิดเวทีการน าเสนอผลงานตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
            3)   คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสินท่ีก าหนดและประกาศผล 
การคดัเลือกผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกเป็นครูผูส้อนยอดเยี่ยม Professional Learning Community : PLC ระดบัภาค  เพื่อเขา้
รับการประเมินในระดบัชาติต่อไป 
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5.เกณฑ์การตัดสิน 
 5.1 ระดับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

เกณฑก์ารผา่นการคดัเลือกเป็นครูผูส้อนยอดยีย่ม Professional Learning Community : PLC                          

ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มีเกณฑก์ารตดัสิน ดงัน้ี 

                  1) มีผลการประเมินคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตามขอ้ 2.1-2.6 ไดผ้ลการประเมิน “ผา่น” ร้อยละ 80 ของรายการ
ประเมินทั้งหมด ข้ึนไป 
       2) มีผลการประเมินเฉพาะดา้นในระดบัดีเยีย่มของตวัช้ีวดัท่ีประเมินร้อยละ 80  ข้ึนไป  
 5.2 ระดับภาค 
         เกณฑก์ารผา่นการคดัเลือกเป็นครูผูส้อนยอดเยีย่มระดบัภาค มีเกณฑก์ารตดัสิน ดงัน้ี 
        มีผลการประเมินตามหลกัเกณฑเ์ฉพาะดา้นท่ีขอรับการประเมิน โดยไดผ้ลการประเมินระดบั ดีเยีย่มของ
ตวัช้ีวดัท่ีประเมิน ร้อยละ 85 ข้ึนไป  
   5.3 ระดับชาติ 

   เกณฑก์ารผา่นการคดัเลือกเป็นครูผูส้อนยอดเยีย่มระดับชาติ มีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 

   1) มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านที่ขอรับการประเมิน โดยมีผลการประเมินเฉพาะด้านของ

ตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่าคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป 

   2) ผ่านความเห็นชอบเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประเมินอย่างเป็นเอกฉันท์และเป็นที่สิ้นสุด 

6.ค าช้ีแจงเพิม่เติม 

6.1 หลกัเกณฑก์ารประเมินดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 

บุคคลยอดเยีย่ม Professional Learning Community : PLC  

ผูข้อรับการประเมิน ทั้งระดบัก่อนประถมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาพิเศษ 

ท่ีขอรับการประเมินดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอนยอดเยีย่มจะตอ้งรับการประเมิน                                

ตวัช้ีวดัเฉพาะ และตวัช้ีวดัร่วมทั้ง 2 ส่วน ดงัน้ี 

การประเมินตวัช้ีวดัเฉพาะ ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน                              

บุคคลยอดเยีย่ม Professional Learning Community : PLC  

6.1.1 มีดงัน้ี 

1) องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นคุณภาพ ตวัช้ีวดั 1-4 

2) องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นประโยชน์ ตวัช้ีวดั 5-10 

 6.2 ผูข้อรับการประเมินทุกคนตอ้งส่งเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบติังานของตนเอง (Self report) ตาม

องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัของดา้นท่ีขอรับการประเมิน ไม่เกิน 50 หนา้ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ เพื่อ

ประกอบการพิจารณา 
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                                 สรุปเกณฑ์การตดัสินครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดบัภาค 

เกณฑ์คุณสมบัติเบือ้งต้น บุคคลยอดเยีย่ม  ส่งเสริมการใชน้วตักรรม  PLC    (สพป./สพม. ประเมิน)      
            ผลการประเมินคุณสมบติัเบ้ืองตน้ขอ้ ๒.๑ – ๒.๖    ผา่นร้อยละ  ๘๐  ข้ึนไป ของรายการประเมินยอ่ย  
( ผา่น ๑๕ ใน ๑๘ รายการประเมินยอ่ย) จึงจะไดรั้บการประเมินเฉพาะดา้น 

เกณฑ์ตัดสินเฉพาะด้าน    
            ตอ้งไดร้ะดบัดีเยี่ยมของตวัช้ีวดัท่ีประเมิน   ร้อยละ  ๘๕  ขึน้ไป  

ตัวช้ีวดัเฉพาะ         
ด้านนวตักรรมฯ บุคคลยอดเยีย่ม Professional Learning Community : PLC 
 องคป์ระกอบท่ี ๑ มี  ๔  ตวัช้ีวดั  องคป์ระกอบท่ี ๒  มี ๖  ตวัช้ีวดั   องคป์ระกอบท่ี ๓  มี ๒  ตวัช้ีวดั  รวม  ๙  
ตัวช้ีวดั   ต้องได้ดีเยีย่ม  ๘  ตวัช้ีวดั 

ตัวช้ีวดัร่วม  (ทั้ง ๓  ดา้น) 
            ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน ๔  ตวัช้ีวดั    ผลการพฒันาตนเอง  ๒   ตวัช้ีวดั   ผลการด าเนินงาน/ผลงานท่ี 
เป็นเลิศ  ๒  ตวัช้ีวดั   รวม  ๘   ตัวช้ีวดั  ต้องได้ดีเยีย่ม ๗  ตัวช้ีวดั 
เกณฑ์ระดับคุณภาพระดับภาค   
            ๑.เหรียญทอง ตอ้งไดร้ะดบัดีเยีย่ม ร้อยละ  ๘๕ ข้ึนไป   
            ๒.เหรียญเงิน  ไดร้ะดบัดีเยีย่ม ร้อยละ  ๘๐ – ๘๔    
            ๓.เขา้ร่วมแข่งขนั  ไดร้ะดบัดีเยีย่ม ต ่ากวา่  ร้อยละ ๘๐  
เกณฑ์การพจิารณาจัดอนัดับเหรียญทองระดับภาค  ๓  อนัดับแรก เรียงจากสูงไปหาต ่ากวา่ เพื่อไปประกวด
ระดบัชาติ 
            ๑. กรณีตวัช้ีวดัเฉพาะดา้นในระดบัดีเยีย่ม ไดค้่าเฉล่ียเท่ากนั ใหดู้คุณสมบติัเบ้ืองตน้วา่ใครมีค่าร้อยละท่ี
ผา่นสูงกวา่ 
           ๒. กรณีขอ้ ๑  เท่ากนั  ใหดู้เทคนิค วธีิการและรูปแบบการน าเสนอผลงานวา่ใครน่าสนใจหรือน าเสนอได้
ดีกวา่ 
 

 



หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน 
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
............................................. 

1. ช่ือรางวัลที่เสนอขอ   ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC

    ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 

    สังกัด     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

    ด้าน  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม 

2. คุณสมบัติเบื้องต้น
 ผู้เสนอขอรับรำงวัลศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(OBEC AWARDS) ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
2.1 ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหรือส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
2.2 ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำรประเมิน 
2.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยภำยใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำรประเมิน 
2.4 มีควำมประพฤติในกำรครองตน ครองคน ครองงำน เป็นแบบอย่ำงที่ดีและยอมรับของบุคคลใน

วิชำชีพในสังคม ประกอบด้วย 
     2.4.1 กำรครองตน 

1) เป็นผู้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบเป็นตัวอย่ำงแก่บุคคลโดยทั่วไป
2) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงำนในวงกำรวิชำชีพ
3) เป็นผู้มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตั้งใจท ำงำนในหน้ำที่จนได้รับควำมส ำเร็จด้วยตนเอง

     2.4.2 กำรครองคน 
1) เป็นผู้ที่ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงำน
2) เป็นผู้ที่มีภำวะผู้น ำทำงด้ำนวิชำกำร
3) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นกัลยำณมิตรกับผู้ร่วมงำน

     2.4.3 กำรครองงำน 
1) เป็นผู้ที่ศึกษำ ค้นคว้ำ หำควำมรู้ น ำมำพัฒนำงำนอยู่เสมอ
2) เป็นผู้ที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทันเหตุกำรณ์ในกำรพัฒนำงำน
3) เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถและมีปฏิภำณไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ

 2.5 มีผลงำนที่เกิดจำกกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  โดยมีจ ำนวนโรงเรียนที่ด ำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำจนได้รับกำรรับรองผลกำรประเมินภำยนอกจำก สมศ. รอบสำม ร้อยละ 80 ของจ ำนวน
โรงเรียนที่ได้รับมอบหมำยให้ดูแล รับผิดชอบ 



         2.6 ได้รับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ/กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
จำกหน่วยงำนภำครัฐ เอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในวิชำชีพและสังคม ในระดับภูมิภำคขึ้นไปอย่ำงน้อย 1 รำงวัล 
ในรอบ 3 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 
3. หลักเกณฑ์การประเมิน 
 3.1 การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น  
       ผู้ขอรับกำรประเมินต้องมีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมข้อ 2.1 – 2.6 โดยใชเ้กณฑ์กำร
ประเมินเป็น“ผ่ำน” “ไม่ผ่ำน” และผลกำรประเมินต้องได้ “ผ่ำน” ทุกข้อ  จึงจะได้รับกำรประเมินเฉพำะด้ำน 
 3.2 การประเมินเฉพาะด้าน  
      ในกำรประเมินเฉพำะด้ำน ผู้ขอรับกำรประเมินต้องได้รับกำรประเมิน  2 ส่วน คือ สมรรถนะและ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ และผลกำรปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำน ประกอบด้วย 3 
ด้ำน  ซึ่งผู้ขอรับกำรประเมินต้องระบุเพียง 1 ด้ำน  โดยผู้ประเมินต้องสังเกต สอบถำม สัมภำษณ์ ตรวจสอบ
ร่องรอย เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำนของผู้ขอรับกำรประเมินตำมรำยกำรของทั้ง 2 ส่วน  แล้วสรุปผลตำม
เกณฑ์ กำรประเมินตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
       3.2.1 สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ 1  สมรรถนะกำรปฏิบัติงำน   
   องค์ประกอบที่ 2  คุณลักษณะของบุคคล   
   องค์ประกอบที่ 3  ปริมำณและคุณภำพกำรปฏิบัติงำน   
   องค์ประกอบที่ 4  กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
   องค์ประกอบที่ 5  งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย   
   องค์ประกอบที่ 6  งำนริเริ่มสร้ำงสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อหน้ำที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (OBEC  AWARDS) 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ระดับภาค / ระดับชาติ 

 
1. ช่ือรางวัลที่เสนอขอ   ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC 
  
    ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
 

    สังกัด      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 

    ด้าน   ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม 
 
2. เกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะการปฏิบัติงาน   

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ควำมสำมำรถในกำร
สื่อสำรและสร้ำง
แรงจูงใจ  

1. สื่อสำรได้ชัดเจน ครอบคลุม ถูกกำลเทศะ 
2. มีควำมพึงพอใจในกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้นิเทศ 
กับผู้รับกำรนิเทศ 
3. ผู้รับกำรนิเทศเข้ำใจในเรื่องที่สื่อสำร 
และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำงำน 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

2. กำรแสวงหำควำมรู้  
 

1.เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ไม่น้อยกว่ำ 60 
ชั่วโมง/ปี 
2.มีกำรศึกษำค้นคว้ำและเผยแพร่ควำมรู้ที่เกิดจำกกำร
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
3.มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกำรแสวงหำควำมรู้อย่ำงน้อย 2 
เรื่อง/ปี 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

3. กำรท ำงำน 
ด้วยกระบวนกำรกลุ่ม 

1. รู้และปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบ 
2. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำนในกลุ่ม 
3. ผลกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

4. ทักษะกำรนิเทศ 1. ใช้วิธีกำรนิเทศที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และผู้รับกำร
นิเทศ 
2. มีกำรสะท้อนผลกำรนิเทศเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำงำน
นิเทศ 
3. ผู้รับกำรนิเทศมีควำมพึงพอใจในเทคนิคกำรนิเทศและ
สำมำรถน ำไปพัฒนำงำน 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

5. กำรคิดตัดสินใจ 
และแก้ปัญหำ 

1. มีกำรคิดตัดสินใจโดยใช้ทำงเลือกที่เหมำะสมและทันต่อ
เหตุกำรณ์ 
2. มีกำรสืบค้นข้อมูลอย่ำงเพียงพอในกำรประกอบกำร
ตัดสินใจ 
3. มีกำรคิดตัดสินใจโดยค ำนึงถึงผลที่เกิดต่อส่วนรวม 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

6. ควำมสำมำรถในกำร
ใช้เทคโนโลยี 
ในกำรสื่อสำร 
และปฏิบัติงำน 

1. สืบค้นข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 
2. ใช้เทคโนโลยีประกอบกำรปฏิบัติงำนนิเทศ 
3. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรติดต่อสื่อสำรและปฏิบัติงำน 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

 
 
องค์ประกอบที่ 2 คุณลักษณะของบุคคล   
 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ควำมมุ่งม่ันใน
กำรท ำงำนให้
ส ำเร็จมีคุณภำพ 

1. มีควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำน 
2. ปฏิบัติงำนบรรลุวัตถุประสงค์ 
3. มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนจนส ำเร็จ 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

2. กำรมีนิสัยกำร
ให้บริกำร 

1. ให้บริกำรด้วยไมตรีจิตแก่ผู้มำติดต่ออย่ำงเสมอภำค 
2. รับอำสำช่วยเหลือด้วยควำม 
เต็มใจอย่ำงสม่ ำเสมอ 
3. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 



ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. กำรมีจิต
สำธำรณะ 
 

1. อำสำท ำงำนด้วยควำมเต็มใจอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
2. ท ำงำนเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3. ท ำงำนโดยไม่มีเงื่อนไขหรือหวังผลตอบแทน 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

4. ควำมเป็น
ประชำธิปไตย 

1. ปฏิบัติตำมกฎ กติกำอย่ำงสม่ ำเสมอ  
2. ยอมรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้อ่ืน 
3. ไม่ละเมิดสิทธิหน้ำที่ของผู้อ่ืน 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

5. กำรด ำเนินชีวิต
ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เลือกใช้ทรัพยำกรในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงเหมำะสม คุ้มค่ำและ
มีเหตุผล 
2. ใช้ทรัพยำกรโดยค ำนึงถึงผลที่จะเกิดต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
3. เป็นแบบอย่ำงในกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

6. กำรควบคุม
ตนเอง 
 

 

  

1. มีกำรพูดและท ำโดยคิดไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคคล 
2. มีกำรพูดและท ำโดยคิดไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร 
3. มีกำรพูดและท ำโดยคิดไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อวิชำชีพ 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

 
  องค์ประกอบท่ี 3 ปริมาณและคุณภาพการปฏิบัติงาน   
 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ปริมำณกำร
นิเทศ 

1. มีกำรนิเทศโรงเรียนไม่น้อยกว่ำ   3 วันต่อสัปดำห์ 
2. มีกำรนิเทศโรงเรียนเป้ำหมำย   ที่รับผิดชอบได้อย่ำงทั่วถึง 
3. มีกำรบันทึกผลกำรนิเทศทุกครั้งที่ท ำกำรนิเทศ 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 



ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

2. คุณภำพกำร
นิเทศ 

1. มีแผนปฏิบัติกำรนิเทศโรงเรียนเป้ำหมำยที่รับผิดชอบ 
2. ปฏิบัติกำรนิเทศตำมแผนอย่ำงเป็นระบบ 
3. มีผลกำรนิเทศที่แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรนิเทศ 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

3. ปริมำณ
กำรศึกษำค้นคว้ำ
ทำงวิชำกำรเพ่ือ
จัดท ำเป็นคู่มือ
และเอกสำร 

1. มีกำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำร 3 เรื่องข้ึนไป/ปี 
2. มีกำรจัดท ำคู่มือและเอกสำร 3 เรื่องข้ึนไป/ปี 
3. มีกำรเผยแพร่คู่มือและเอกสำร 3 เรื่องข้ึนไป/ปี 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

4. คุณภำพ
กำรศึกษำค้นคว้ำ
ทำงวิชำกำรเพ่ือ
เป็นเอกสำรและ
คู่มือกำรนิเทศ 

1. คู่มือและเอกสำรที่จัดท ำมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้รับกำรนิเทศ 
2. คู่มือและเอกสำรที่จัดท ำมีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำ 
3. คู่มือและเอกสำรที่จัดท ำเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำน 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

5. ปริมำณกำร
วิเครำะห์วิจัย
เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำน 

1. มีกำรวำงแผนและจัดท ำโครงร่ำงกำรวิจัยเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนนิเทศ 1 เรื่องต่อปี 
2. มีรำยงำนผลกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนนิเทศ 1 เรื่องต่อปี 
3. มีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยต่อสำธำรณชน 1 เรื่องต่อปี 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

6. คุณภำพกำร
วิเครำะห์วิจัย
เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำน 

1. กระบวนกำรวิเครำะห์วิจัยถูกต้องตำมระเบียบวิธีวิจัย 
2. ผลกำรวิเครำะห์วิจัยสำมำรถน ำไปใช้พัฒนำ/แก้ปัญหำได้ 
3 มีกำรน ำเสนอ/เผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์วิจัย 
ในหน่วยงำนที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำร/วิชำชีพ 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  องค์ประกอบท่ี 4  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา   
 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปริมำณกำร
ติดตำม 
ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ 

1. มีกำรวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำ ในงำน/โครงกำรที่รับผิดชอบ   
2. มีกำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำในงำน/โครงกำรที่รับผิดชอบ 
3. มีกำรเผยแพร่ผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำในงำน/โครงกำรที่รับผิดชอบ 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

2. คุณภำพกำร
ติดตำม 
ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

1. มีกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลถูกต้อง 
ตำมหลักวิชำ 
2. มีกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ 
3. มีกำรน ำผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลไปใช้
แก้ปัญหำ/พัฒนำงำน 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

 
   องค์ประกอบที่ 5  งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย   
 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ปริมำณงำนอ่ืน
ที่ได้รับมอบหมำย 

1. ได้รับมอบหมำยงำนพิเศษ จ ำนวน 3 เรื่อง/ ปีขึ้นไป 
2. วำงแผนกำรด ำเนินกำรในงำนพิเศษและปฏิบัติงำนตำมแผน
ทุกเรื่อง/ทุกงำน 
3. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนพิเศษทุกเรื่อง/ทุกงำน 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

2. คุณภำพงำน
อ่ืนที่ได้รับ
มอบหมำย 

1. ปฏิบัติงำนและจัดท ำแผนอย่ำงเป็นระบบ 
2. ผลกำรปฏิบัติงำนส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 
3. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อน ำมำใช้
ในกำรปรับปรุง/พัฒนำงำน 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

              
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 6 งานริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่  
  

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ปริมำณงำน
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

1. มีกำรวำงแผนปฏิบัติงำนที่เป็นประโยชน์ต่อหน้ำที่ด้วยควำม
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ จ ำนวน 3 เรื่อง/ปี 
2. ปฏิบัติงำนตำมแผนที่ระบุครบทุกกิจกรรม 
3. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นประโยชน์ต่อหน้ำที่
ด้วยควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

2. คุณภำพงำน
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

1. ผลงำนเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพครู ผู้เรียน 
สถำนศึกษำ  
2. ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ 
3. เผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ต่อ
สำธำรณชน 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

        
 
 3.2.2  ผลการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 
                ผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมPLC  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ความมีคุณภาพ   
องค์ประกอบที่ 2 ความมีคุณประโยชน์    
องค์ประกอบที่ 1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
องค์ประกอบที่ 1 ความมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค าอธิบายผลงาน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1.  คุณลักษณะของ
นวัตกรรม PLC 

1. มรีูปแบบนวัตกรรมถูกต้อง  ครบถ้วนตำมประเภท
ของนวัตกรรมที่ระบุ 

2. นวัตกรรมมีควำมสอดคล้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถ  
ประสบกำรณ์ วุฒิกำรศึกษำ และกำรปฏิบัติงำนตำม
หน้ำที่ 

3. รูปแบบกำรจัดพิมพ์  จัดเล่มนวัตกรรม กำรน ำเสนอ
หน้ำสนใจ และกำรเรียงล ำดับอย่ำงเป็นขั้นตอน 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 



องค์ประกอบที่ 1 ความมีคุณภาพ (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค าอธิบายผลงาน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

2. คุณภาพของ
องค์ประกอบใน
นวัตกรรม PLC 

1. วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของนวัตกรรม สอดคล้องกับ 
    1.1 สภำพปัญหำควำมต้องกำรจ ำเป็น  (Area) 
    1.2  ยุทธศำสตร์ และนโยบำย  (Agenda) 
    1.3  งำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ  (function) 
2. ควำมสมบูรณ์ในเนื้อหำรสำระของนวัตกรรม 
3. ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

3.  การออกแบบ
นวัตกรรม PLC 

1. แนวคิดเก่ียวกับ PLC มำจำกกำรสังเครำะห์ กำรบูรณำ
กำร และกำรเสนอองค์ควำมรู้ที่รองรับอย่ำงสมเหตุสมผล
อ้ำงอิงได้ 

2. กรอบแนวคิด ในกำรพัฒนำนวัตกรรม PLC เป็นไปได้ใน
กำรพัฒนำให้เกิดสัมฤทธิ์ผล (กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
หรือกรอบแนวคิดในกำรพัฒนำนวัตกรรม) 

3. กระบวนกำรออกแบบ  สร้ำงหรือพัฒนำเครื่องมือในกำร
วัดและประเมินผล หรือเครื่องมือในกำรศึกษำวิจัยที่สอด
คลองกับนวัตกรรม PLC โดยมีควำมเหมำะสม สอดคล้อง 
และเป็นไปได้ในกำรน ำไปใช้ 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

4. ประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม PLC 

1. กระบวนกำรหำประสิทธิภำพของนวัตกรรม    
     PLC ถูกต้องตำมหลักวิชำ 
2. นวัตกรรม PLC มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ทีก ำหนด 
3. วิธีกำรหำประสิทธิภำพของนวัตกรรม PLC ประเมิน

ควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) และ/หรือ 
ควำมตรงเชิงโครงสร้ำง (Construct Validity ) 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

5. การได้รับการ
ยอมรับในวง
วิชาการ 

1. มีเป็นวิทยำกร หรือผู้ให้ควำมรู้ และฝึกประสบกำรณ์แก่
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม 
PLC ทั้งระดับโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับ
ภำค  และระดับประเทศ 

2. กำรสร้ำงหรือพัฒนำที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม  PLC ใน
ลักษณะของคู่มือ หรือเอกสำร หรือต ำรำหรือกำรตีพิมพ์
ผลงำนลงวำรสำรวิชำกำร ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
เขตตรวจรำชกำร  ภำค และประเทศ 

3. กำรมีผลงำนวิจัยและพัฒนำ  หรือวิธีปฏิบัต ิ
   ที่ดทีี่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม PLC โดยได้น ำเสนอใน

ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับภำค  และระดับประเทศ 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

 



องค์ประกอบที่ 2 ความมีคุณประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค าอธิบายผลงาน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1.  ความสามารถในการ
น านวัตกรรม PLC  

    ไปใช้แก้ปัญหา หรือ
พัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ 

1. สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์และเหมำยที่ระบุได้อย่ำง
ครบถ้วน 

2. แก้ปัญหำหรือพัฒนำได้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย สภำพ
บริบท สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรที่จ ำเป็น 

3. น ำนวัตกรรมที่ส่งเสริม PLC ที่พัฒนำขึ้นใช้ในสภำพ
บริบทที่มีลักษณะใกล้เตียงกันได้ 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

2. ประโยชน์ของ
นวัตกรรม PLC  

    ต่อบุคคล 

1. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอน 
โดยสำมำรถพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ หรือ
ควำมรู้ (K) ทักษะ (S) และ เจตคติหรือควำมเป็นครู 
(A) 

2. นวัตกรรมที่ส่งเสริม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน 

3. นวัตกรรมที่ส่งเสริม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และกระบวนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

3. ประโยชน์ของ
นวัตกรรม PLC ต่อ
หน่วยงานและชุมชน 

1. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
สถำนศึกษำ ทั้งในด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร และด้ำน
อ่ืนๆ และส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วม 

๒. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทำง
วิชำชีพศึกษำนิเทศก์/วงกำรวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ 

๓. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อควำม
เข้ำใจ และกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ, 

  ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือชุมชน  
 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
องค์ประกอบที่ 3  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค าอธิบายผลงาน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1.  ความคิดสร้างสรรค์ 1. นวัตกรรม PLC เกิดจำกแนวคิดท่ีแปลกใหม่ ริเริ่ม  
   ไม่เคยมีปรำกฏมำก่อน 
2. นวัตกรรม PLC ปรับปรุง หรือพัฒนำต่อยอดจำก

แนวคิดเดิมโดยผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์สังเครำะห์ 
และวิจัยพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ 

3. นวัตกรรม PLC แสดงถึงกำรน ำหลักวิชำกำรผสำน
กับกำรลงมือปฏิบัติกำรด้ำนกำรนิเทศอย่ำงเหมำะสม 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

2. จุดเด่นของนวัตกรรม  
PLC  

1. นวัตกรรม PLC มีจุดเด่น  น่ำสนใจ  สะท้อนกำรมี
แนวคิดแปลกใหม่ แสดงถึงควำมเป็นไปได้ในทำง
ปฏิบัติ 

2. นวัตกรรม PLC ศึกษำ/เรียนรู้ น ำมำใช้ได้อย่ำง
สะดวก ใช้ง่ำย คล่องแคล่ว และมีกำรสื่อสำรสู่กำร
ปฏิบัติได้ 

3. นวัตกรรมที่ส่งเสริม PLC ทีม่ีลักษณะเป็นรูปแบบ 
กระบวนกำร  วิธีกำร เทคนิค โครงกำร หรือสื่อ มีกำร
น ำเสนอเป็นแผนที่ทำงควำมคิดที่ท ำควำมเข้ำใจได้ 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

3. ภาวะผู้น าทางวิชาการ 1. มวีิสัยทัศน์ในกำรน ำนวัตกรรม PLC มำใช้ ให้เท่ำทัน
กับกำรเปลี่ยนแปลง 

2. มีกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ และวิจัยพัฒนำนวัตกรรม
กำรนิเทศอย่ำงต่อเนื่อง 

3. เป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติให้กับผู้ร่วมวิชำชีพ ครู 
และผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

4. การใช้เทคโนโลยี 1. ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและทันเหตุกำรณ์ 
2. ใช้เทคโนโลยีในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของ

นวัตกรรม PLC 
3. นวัตกรรมที่พัฒนำขึ้นสำมำรถสื่อสำรด้วยระบบ ICT 

ได้อย่ำงเหมำะสม 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

 

 

 

 

 



4. วิธีการประเมิน 
กำรประเมินศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยมที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ   มีวิธีกำรประเมิน ๓ ระดับ ดังนี้ 
 

 4.1 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1) สพป./สพม. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคัดเลือกศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม 
ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
           2) ผู้สมัครรับกำรประเมินยื่นค ำขอรับกำรประเมินตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด แล้วน ำเสนอเจ้ำ
หน้ำผู้รับผิดชอบของ สพป./สพม. ที่สังกัด ตำมวันเวลำที่ก ำหนด  

3) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ เสนอค ำขอต่อคณะกรรมกำรประเมินเพ่ือตรวจสอบ 
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นข้อ 2.1 -2.6  โดยพิจำรณำจำก
หลักฐำนกำรขอรับกำรประเมิน กำรตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรสังเกต ซักถำม และอ่ืนๆ เพื่อ
ให้ผลกำรประเมินมีควำมถูกต้องและเที่ยงตรง 
           4) คณะกรรมกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด 
และตัดสินตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
  5) สพป./สพม.ประกำศผลผู้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  

6) คณะกรรมกำรประเมินผู้ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตำมหลักเกณฑ์ 
กำรประเมนิเฉพำะด้ำนที่ผู้รับกำรประเมินมีควำมประสงค์ขอรับรำงวัลทรงคุณค่ำเพียงด้ำนใด 
ด้ำนหนึ่ง โดยพิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำร หรือกำรตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรน ำเสนอรำยงำน 
ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน และซักถำมเพ่ิมเติม ในลักษณะเปิดเวทีกำรน ำเสนอผลงำน 
ตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร  

7) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินโดยพิจำรณำตัดสินตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
และประกำศผลผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยมในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เพ่ือจะส่งไปขอรับกำรประเมินในระดับภำคต่อไป 
 
           4.2 ระดับภาค 

1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคัดเลือกศึกษำนิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยมระดับภำค  
2) คณะกรรมกำรประเมินท ำกำรประเมินผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินระดับส ำนักงำนเขต 

พ้ืนที่กำรศึกษำโดยพิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำร หรือกำรตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรน ำเสนอรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน และซักถำมเพ่ิมเติม ในลักษณะเปิดเวทีกำรน ำเสนอผลงำนตำมท่ี
คณะกรรมกำรเห็นสมควร 

3) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรตัดสินที่ก ำหนด 
และประกำศผลกำรคัดเลือกผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยมระดับภำคเพ่ือเข้ำรับกำรประเมิน
ในระดับชำติต่อไป 
 
 
 
 



 
           4.3 ระดับชาติ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคัดเลือกศึกษำนิเทศก์อดเยี่ยมระดับชำติ 
คณะกรรมกำรประเมินโดยกำรให้ผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินระดับภำคโดยพิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำร หรือกำร
ตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน และซักถำมเพ่ิมเติม ใน
ลักษณะเปิดเวทีกำรน ำเสนอผลงำนตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 

2) คณะกรรมกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนดและตัดสินผลกำรประเมิน 
ตำมเกณฑ์กำรตัดสินที่ก ำหนด 

3) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินและประกำศผลกำรคัดเลือกผู้ที่ได้รับ 
รำงวัล OBEC AWARDS ในระดับชำติ  และท ำพิธีมอบเกียรติบัตรและรำงวัล 
 
5.เกณฑ์การตัดสิน 
 5.1 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยมระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
มีเกณฑ์กำรตัดสิน ดังนี้ 

1) มีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 2.1-2.4,2.5 ทุกรำยกำร 
2) มีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมข้อ 2.5 ได้ผลกำรประเมิน “ผ่ำน” 

 ร้อยละ 80 ของรำยกำรประเมินทั้งหมด ขึ้นไป 
  3) มีผลกำรประเมินเฉพำะด้ำนในระดับดีเยี่ยมของตัวชี้วัดที่ประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 
 5.2 ระดับภาค 
  เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ยอดยี่ยมระดับภำค มีเกณฑ์กำรตัดสิน  
ดังนี้  มีผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์เฉพำะด้ำนที่ขอรับกำรประเมิน โดยได้ผลกำรประเมินระดับ  
ดีเยี่ยมของตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ 85 ขึ้นไป  
 

5.3 ระดับชาติ 
เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ยอดยี่ยมระดับชำติ มีเกณฑ์กำรตัดสิน 

ดังนี้  
1) มีผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์เฉพำะด้ำนที่ขอรับกำรประเมิน โดยได้ผลกำร 

ประเมินระดับดีเยี่ยมของตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ 90 ขึ้นไป     
2) ผ่ำนควำมเห็นชอบเพิ่มเติมจำกคณะกรรมกำรประเมินอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 

 



หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน 
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
............................................. 

1. ช่ือรางวัลที่เสนอขอ   ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม

    ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 

    สังกัด     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

    ด้าน  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม 

2. คุณสมบัติเบื้องต้น
 ผู้เสนอขอรับรำงวัลศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(OBEC AWARDS) ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
2.1 ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหรือส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
2.2 ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำรประเมิน 
2.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยภำยใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำรประเมิน 
2.4 มีควำมประพฤติในกำรครองตน ครองคน ครองงำน เป็นแบบอย่ำงที่ดีและยอมรับของบุคคลใน

วิชำชีพในสังคม ประกอบด้วย 
     2.4.1 กำรครองตน 

1) เป็นผู้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบเป็นตัวอย่ำงแก่บุคคลโดยทั่วไป
2) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงำนในวงกำรวิชำชีพ
3) เป็นผู้มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตั้งใจท ำงำนในหน้ำที่จนได้รับควำมส ำเร็จด้วยตนเอง

     2.4.2 กำรครองคน 
1) เป็นผู้ที่ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงำน
2) เป็นผู้ที่มีภำวะผู้น ำทำงด้ำนวิชำกำร
3) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นกัลยำณมิตรกับผู้ร่วมงำน

     2.4.3 กำรครองงำน 
1) เป็นผู้ที่ศึกษำ ค้นคว้ำ หำควำมรู้ น ำมำพัฒนำงำนอยู่เสมอ
2) เป็นผู้ที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทันเหตุกำรณ์ในกำรพัฒนำงำน
3) เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถและมีปฏิภำณไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ

 2.5 มีผลงำนที่เกิดจำกกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  โดยมีจ ำนวนโรงเรียนที่ด ำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำจนได้รับกำรรับรองผลกำรประเมินภำยนอกจำก สมศ. รอบสำม ร้อยละ 80 ของจ ำนวน
โรงเรียนที่ได้รับมอบหมำยให้ดูแล รับผิดชอบ 



         2.6 ได้รับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ/กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
จำกหน่วยงำนภำครัฐ เอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในวิชำชีพและสังคม ในระดับภูมิภำคขึ้นไปอย่ำงน้อย 1 รำงวัล 
ในรอบ 3 ปีกำรศึกษำทีผ่่ำนมำ 
 
3. หลักเกณฑ์การประเมิน 
 3.1 การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น  
       ผู้ขอรับกำรประเมินต้องมีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมข้อ 2.1 – 2.6 โดยใชเ้กณฑ์กำร
ประเมินเป็น“ผ่ำน” “ไม่ผ่ำน” และผลกำรประเมินต้องได้ “ผ่ำน” ทุกข้อ  จึงจะได้รับกำรประเมินเฉพำะด้ำน 
 3.2 การประเมินเฉพาะด้าน  
      ในกำรประเมินเฉพำะด้ำน ผู้ขอรับกำรประเมินต้องได้รับกำรประเมิน  2 ส่วน  คือ กำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ และผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น   ซึ่งผู้ขอรับกำร
ประเมินต้องระบุเพียง 1 ด้ำน  โดยผู้ประเมินต้องสังเกต สอบถำม สัมภำษณ์ ตรวจสอบร่องรอย เอกสำร 
หลักฐำนกำรปฏิบัติงำนของผู้ขอรับกำรประเมินตำมรำยกำรของทั้ง 2 ส่วน  แลว้สรุปผลตำมเกณฑ์ กำร
ประเมินตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
       3.2.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่ง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ 1  กำรนิเทศกำรศึกษำ   
   องค์ประกอบที่ 2  กำรเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร   
   องค์ประกอบที่ 3  กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร   
   องค์ประกอบที่ 4  กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย หรือจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำร   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (OBEC  AWARDS) 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ระดับภาค / ระดับชาติ 
 
 

1. ช่ือรางวัลที่เสนอขอ   ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม  
  
    ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
 

    สังกัด      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 

    ด้าน   ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม 
 
2. เกณฑ์การประเมิน  
องค์ประกอบที่ 1  การนิเทศการศึกษา   

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ปริมำณงำนกำรนิเทศ  ระดับดีเยี่ยม มีกำรนิเทศโรงเรียนเป้ำหมำยที่รับผิดชอบทุก
โรงเรียน และนิเทศตำมแผนกำรนิเทศร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ระดับดีมาก  มีกำรนิเทศโรงเรียนเป้ำหมำยที่รับผิดชอบทุก
โรงเรียน และนิเทศตำมแผนกำรนิเทศร้อยละ  50-79 
ระดับดี  มีกำรนิเทศโรงเรียนเป้ำหมำยที่รับผิดชอบทุก
โรงเรียน และนิเทศตำมแผนกำรนิเทศได้น้อยกว่ำร้อยละ 50 

   

2. คุณภำพกำรนิเทศ  ระดับดีเยี่ยม  ผู้รับกำรนิเทศไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 มีกำร
พัฒนำกำรปฏิบัติกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรนิเทศ 
ระดับดีมาก  ผู้รับกำรนิเทศร้อยละ 50-79 มีกำรพัฒนำกำร 
ปฏิบัติกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรนิเทศ 
ระดับดี   ผู้รับกำรนิเทศน้อยกว่ำร้อยละ 50 มีกำรพัฒนำกำร 
ปฏิบัติกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรนิเทศ 

   

 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 1  การนิเทศการศึกษา  (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. คุณภำพผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม  ผู้เรียนมีผลกำรพัฒนำกำรเรียนรู้สูงกว่ำค่ำ
เป้ำหมำยร้อยละ 3 ขึ้นไป 
ระดับดีมาก  ผู้เรียนมีผลกำรพัฒนำกำรเรียนรู้สูงกว่ำค่ำ
เป้ำหมำยไม่ถึงร้อยละ 3 
ระดับดี  ผู้เรียนมีผลกำรพัฒนำกำรเรียนรู้เท่ำกับหรือต่ ำกว่ำ
ค่ำเป้ำหมำย 

   

 
องค์ประกอบที่ 2  การเป็นผู้น าทางวิชาการ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. กำรเป็นวิทยำกร ที่
ปรึกษำ หรือพ่ีเลี้ยง
ให้กับครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

ระดับดีเยี่ยม  กำรเป็นวิทยำกร ที่ปรึกษำ หรือพ่ีเลี้ยงให้กับ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับประเทศ               
ระดับดีมาก  กำรเป็นวิทยำกร ที่ปรึกษำ หรือพ่ีเลี้ยงให้กับครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกลุ่มจังหวัด ต่ำงเขตพ้ืนที
กำรศึกษำ และหรือระดับภำค                                
ระดับดี  กำรเป็นวิทยำกร ที่ปรึกษำ หรือพ่ีเลี้ยงให้กับครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำ ศูนย์หรือกลุ่ม
โรงเรียน และหรือระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

   

2. กำรส่งเสริมนวัตกรรม
กำรนิเทศในสถำนศึกษำ 

ระดับดีเยี่ยม  กำรเป็นผู้น ำ นักวิชำกำรผู้เสนอแนะ/ให้ควำมรู้ 
และมีนวัตกรรมเสริมสร้ำงประสิทธิผลของกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด                           
ระดับดีมาก  กำรเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกและมีนวัตกรรม
เสริมสร้ำงประสิทธิผลของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำในสังกัด                                            
ระดับดี  กำรมีส่วนร่วมในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิผลของกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด                         

   

 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 2  การเป็นผู้น าทางวิชาการ  (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. กำรเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
และพัฒนำตนเอง 

ระดับดีเยี่ยม  กำรเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ หรือพัฒนำ
ตนเองด้วยกระบวนกำรที่หลำกหลำยอย่ำงน้อย 60 ชั่วโมงต่อ
ปีกำรศึกษำ                                                      
ระดับดีมาก  กำรเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ หรือพัฒนำ
ตนเองด้วยกระบวนกำรที่หลำกหลำยอย่ำงน้อย 45 ชั่วโมงต่อ
ปีกำรศึกษำ                                                    
ระดับดี  กำรเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ หรือพัฒนำ
ตนเองด้วยกระบวนกำรที่หลำกหลำยอย่ำงน้อย 30 ชั่วโมงต่อ
ปีกำรศึกษำ                                                     

   

 
 

องค์ประกอบที่  3  การบริหารจัดการโครงการ   
 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. กำรบริหำร
จัดกำรโครงกำรที่
ได้รับมอบหมำยตำม
นโยบำย สพฐ. /
สพท. ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ระดับดีเยี่ยม  กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย
ตำมนโยบำย สพฐ./สพท.  ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร 
จ ำนวน  3  โครงกำร                                             
ระดับดีมาก  กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่ได้รับมอบหมำยตำม
นโยบำย สพฐ./สพท.  ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร 
จ ำนวน  2  โครงกำร                                               
ระดับดี   กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่ได้รับมอบหมำยตำม
นโยบำย สพฐ./สพท.  ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร 
จ ำนวน  1  โครงกำร 

   

2. งำนที่ได้รับ
มอบหมำยเป็นกรณี
พิเศษ 

ระดับดีเยี่ยม  ได้รับมอบหมำยงำนพิเศษท่ีเกี่ยวกับงำนใน
หน้ำที่ไม่น้อยกว่ำ 3 เรื่องต่อปี                                             
ระดับดีมาก  ได้รับมอบหมำยงำนพิเศษท่ีเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
ไม่น้อยกว่ำ 2  เรื่องต่อปี                                              
ระดับดี   ได้รับมอบหมำยงำนพิเศษที่เก่ียวกับงำนในหน้ำที่ไม่
น้อยกว่ำ 1  เรื่องต่อปี                                              

   



องค์ประกอบที่  3  การบริหารจัดการโครงการ  (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. กำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรอย่ำงเป็น
ระบบ   

ระดับดีเยี่ยม  กำรวิจัย กำรวิจัยเชิงปริมำณ และ/หรือกำร
ประเมินโครงกำร ในโครงกำรที่รับผิดชอบ                   
ระดับดีมาก  กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
อย่ำงเต็มรูปแบบตำมระเบียบวิธีของกำรรำยงำนผลโครงกำร 
ระดับดี   กำรจัดท ำสรุปงำนโครงกำรที่รับผิดชอบอย่ำงเป็น
ระบบ                                              

   

 
 
องค์ประกอบที่  4  การศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือจัดท าเอกสารทางวิชาการ 
 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ปริมำณงำนที่
ได้รับมอบหมำย
เป็นกรณีพิเศษที่
เกี่ยวกับงำนใน
หน้ำที่ 

ระดับดีเยี่ยม  ได้รับมอบหมำยงำนพิเศษท่ีเกี่ยวเนื่องกับงำนใน
หน้ำที่ไม่น้อยกว่ำ 3  เรื่องต่อปีกำรศึกษำ                        
ระดับดีมาก  ได้รับมอบหมำยงำนพิเศษท่ีเกี่ยวเนื่องกับงำนใน
หน้ำที่ไม่น้อยกว่ำ  2  เรื่องต่อปีกำรศึกษำ                       
ระดับดี  ได้รับมอบหมำยงำนพิเศษที่เก่ียวเนื่องกับงำนในหน้ำที่
ไม่น้อยกว่ำ  1 เรื่องต่อปีกำรศึกษำ 

   

2. คุณภำพงำนที่
ได้รับมอบหมำย
เป็นกรณีพิเศษที่
เกี่ยวกับงำนใน
หน้ำที่ 

ระดับดีเยี่ยม  ผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นกรณีพิเศษ
ที่เก่ียวเนื่องกับงำนในหน้ำที่ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ครบถ้วน 
สรุปรำยงำน และน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำงำน                        
ระดับดีมาก  ผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นกรณีพิเศษ
ที่เก่ียวเนื่องกับงำนในหน้ำที่ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่และ
มีสรุปรำยงำน                                                       
ระดับดี  ผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นกรณีพิเศษที่
เกี่ยวเนื่องกับงำนในหน้ำที่ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่  

   

 
 
 
 



องค์ประกอบที่  4  การศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือจัดท าเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. กำรเป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้และพัฒนำ
ตนเอง 

ระดับดีเยี่ยม  กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย หรือจัดท ำ
เอกสำรทำงวิชำกำรในระดับชำติ หรือกำรได้รับกำรพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร วำรสำรวิจัย หรือเอกสำรของหน่วยงำน สถำบัน 
องค์กรทั้งภำครัฐหรือเอกชนเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่อย่ำง
กว้ำงขวำง                                                         
ระดับดีมาก  กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย หรือจัดท ำ
เอกสำรทำงวิชำกำรในระดับกลุ่มจังหวัด หรือระดับภำค       
ระดับดี   กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย หรือจัดท ำ
เอกสำรทำงวิชำกำรในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

   

 
              3.2.2  ผลการปฏิบัติงานดีเด่นเฉพาะด้าน 
                                 ผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม     
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค าอธิบายผลงาน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1.  ปริมาณงานดีเด่น ระดับดีเยี่ยม  มีผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบหรืองำน 
ที่ได้รับมอบหมำยดีเด่น  ระดับภำค ระดับประเทศ  
ไม่น้อยกว่ำ 1 เรื่อง ต่อปีกำรศึกษำ 
ระดับดีมาก  มีผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบหรืองำน 
ที่ได้รับมอบหมำยดีเด่น  ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภำค  
ไม่น้อยกว่ำ 1 เรื่อง ต่อปีกำรศึกษำ 
ระดับดี   มีผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบหรืองำน 
ที่ได้รับมอบหมำยดีเด่น  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ไม่น้อยกว่ำ 1 เรื่อง ต่อปีกำรศึกษำ 

   

 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค าอธิบายผลงาน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

2. คุณภาพงานดีเด่น ระดับดีเยี่ยม  ผลกำรเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ 
คุณภำพกำรศึกษำได้รับกำรยอมรับในระดับกลุ่มจังหวัด  
ระดับภำค ระดับประเทศ น ำไปใช้พัฒนำคุณภำพอย่ำง 
กว้ำงขวำง 
ระดับดีมาก  มีผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบหรืองำน 
ที่ได้รับมอบหมำยดีเด่น  ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภำค  
ไม่น้อยกว่ำ 1 เรื่อง ต่อปีกำรศึกษำ 
ระดับดี   มีผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบหรืองำน 
ที่ได้รับมอบหมำยดีเด่น  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ไม่น้อยกว่ำ 1 เรื่อง ต่อปีกำรศึกษำ 

   

 
 
4. วิธีการประเมิน 

กำรประเมินศึกษำนิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยมที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ   มีวิธีกำรประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ 
 4.1 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1) สพป./สพม. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคัดเลือกศึกษำนิเทศก์ต้นแบบ      ยอด
เยี่ยมระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
           2) ผู้สมัครรับกำรประเมินยื่นค ำขอรับกำรประเมินตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด แล้วน ำเสนอเจ้ำ
หน้ำผู้รับผิดชอบของ สพป./สพม. ที่สังกัด ตำมวันเวลำที่ก ำหนด  

3) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ เสนอค ำขอต่อคณะกรรมกำรประเมินเพ่ือตรวจสอบ 
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นข้อ 2.1 -2.6  โดยพิจำรณำจำก
หลักฐำนกำรขอรับกำรประเมิน กำรตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรสังเกต ซักถำม และอ่ืนๆ เพื่อ
ให้ผลกำรประเมินมีควำมถูกต้องและเที่ยงตรง 
           4) คณะกรรมกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด 
และตัดสินตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
  5) สพป./สพม.ประกำศผลผู้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  

6) คณะกรรมกำรประเมินผู้ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตำมหลักเกณฑ์ 
กำรประเมินเฉพำะด้ำนที่ผู้รับกำรประเมินมีควำมประสงค์ขอรับรำงวัลทรงคุณค่ำเพียงด้ำนใด 
ด้ำนหนึ่ง โดยพิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำร หรือกำรตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรน ำเสนอรำยงำน 
ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน และซักถำมเพ่ิมเติม ในลักษณะเปิดเวทีกำรน ำเสนอผลงำน 
ตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร  
 



7) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินโดยพิจำรณำตัดสินตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
และประกำศผลผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยมในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เพ่ือจะส่งไปขอรับกำรประเมินในระดับภำคต่อไป 
 
           4.2 ระดับภาค 

1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคัดเลือกศึกษำนิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยมระดับภำค  
2) คณะกรรมกำรประเมินท ำกำรประเมินผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินระดับส ำนักงำนเขต 

โดยพิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำร หรือกำรตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ของผู้รับกำรประเมิน และซักถำมเพ่ิมเติม ในลักษณะเปิดเวทีกำรน ำเสนอผลงำนตำมที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควร 

3) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรตัดสินที่ก ำหนด 
และประกำศผลกำรคัดเลือกผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยมระดับภำคเพ่ือเข้ำรับกำรประเมิน
ในระดับชำติต่อไป 
 
           4.3 ระดับชาติ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคัดเลือกศึกษำนิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยมระดับชำติ 
คณะกรรมกำรประเมินโดยกำรให้ผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินระดับภำคโดยพิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำร หรือกำร
ตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน และซักถำมเพ่ิมเติม ใน
ลักษณะเปิดเวทีกำรน ำเสนอผลงำนตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 

2) คณะกรรมกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนดและตัดสินผลกำรประเมิน 
ตำมเกณฑ์กำรตัดสินที่ก ำหนด 

3) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินและประกำศผลกำรคัดเลือกผู้ที่ได้รับ 
รำงวัล OBEC AWARDS ในระดับชำติ  และท ำพิธีมอบเกียรติบัตรและรำงวัล 
 
5.เกณฑ์การตัดสิน 
 5.1 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ต้นแบบยอดยี่ยมระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
มีเกณฑ์กำรตัดสิน ดังนี้ 

1) มีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 2.1-2.4,2.5 ทุกรำยกำร 
2) มีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมข้อ 2.5 ได้ผลกำรประเมิน “ผ่ำน” 

 ร้อยละ 80 ของรำยกำรประเมินทั้งหมด ขึ้นไป 
  3) มีผลกำรประเมินเฉพำะด้ำนในระดับดีเยี่ยมของตัวชี้วัดที่ประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 5.2 ระดับภาค 
  เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ต้นแบบยอดยี่ยมระดับภำค มีเกณฑ์กำรตัดสิน  
ดังนี้  มีผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์เฉพำะด้ำนที่ขอรับกำรประเมิน โดยได้ผลกำรประเมินระดับ  
ดีเยี่ยมของตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ 85 ขึ้นไป  
 
 



5.3 ระดับชาติ 
เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ยอดยี่ยมระดับชำติ มีเกณฑ์กำรตัดสิน 

ดังนี้  
1) มีผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์เฉพำะด้ำนที่ขอรับกำรประเมิน โดยได้ผลกำร 

ประเมินระดับดีเยี่ยมของตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ 90 ขึ้นไป     
2) ผ่ำนควำมเห็นชอบเพิ่มเติมจำกคณะกรรมกำรประเมินอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 

 

 



หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน 
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
................................................................................................. 

1. ช่ือรางวัลที่เสนอขอ   ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC

ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม
 โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์/ศึกษำสงเครำะห์ 

    สังกัด    ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

    ด้าน ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม 

2. คุณสมบัติเบื้องต้น
ผู้เสนอขอรับรำงวัลผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (OBEC AWARDS) ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนกำรศึกษำ

พิเศษหรือศูนย์กำรศึกษำพิเศษ) 
      2.2 ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับ
กำรประเมิน 

2.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยภำยใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำรประเมิน 
 2.4  สถำนศึกษำท่ีด ำรงต ำแหน่งที่ขอรับกำรประเมินมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 

โดยภำพรวมอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
2.5 มีควำมประพฤติในกำรครองตน ครองคน ครองงำน เป็นแบบอย่ำงที่ดีและยอมรับของบุคคล 

ในวิชำชีพ ในสังคม ประกอบด้วย 
2.5.1 กำรครองตน 

2.5.1.1 กำรพ่ึงตนเอง ขยันมั่น เพียรในงำนหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
 2.5.1.2 รักษำระเบียบวินัย และเคำรพกฎหมำย 

2.5.2 กำรครองคน 
2.4.2.1 กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงำน 

2.5.3 กำรครองงำน 
2.5.3.1 ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
2.5.3.2 ควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน 

2.5.4 สมรรถนะที่ส ำคัญ 
 2.5.4.1 ควำมในกำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน 
 2.5.4.2 ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 



   2.5.4.3 ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนเพื่อปฏิบัติงำนเป็นทีม 
   2.5.4.4 ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
 
3. หลักเกณฑ์การประเมิน 
 3.1 การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น  
  ผู้ขอรับกำรประเมินต้องมีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมข้อ 2.1 – 2.4 โดยใช้เกณฑ์กำร
ประเมิน “ผ่ำน” หรือ “ไม่ผ่ำน” และมีผลกำรประเมินต้องได้ “ผ่ำน” ทุกข้อ ส ำหรับข้อ 2.5 ผู้ขอรับกำร
ประเมินต้องมีผลกำรประเมิน “ผ่ำน” ร้อยละ 80 ของจ ำนวนรำยกำรประเมินย่อย จึงจะได้รับกำรประเมิน
เฉพำะด้ำน 
 3.2 การประเมินเฉพาะด้าน  
      ในกำรประเมินเฉพำะด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม มีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
   องค์ประกอบที่ 2  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนตำมกระบวนกำร PLC 
   องค์ประกอบที่ 3 ด้ำนควำมมีคุณภำพ 
   องค์ประกอบที่ 4  ด้ำนควำมมีประโยชน์ 
   องค์ประกอบที่ 5 ด้ำนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. นักเรียนมีพัฒนำกำร 
เป็นไปตำม 
IEP/IIP/IFSP 
 

1. ระดับด ี: ร้อยละ 65-74 
2. ระดับดีมำก : ร้อยละ 75-80 
3. ระดับดีเยี่ยม : ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 
 
 

1. มีควำมกตัญญูกตเวที มีจิตสำธำรณะ 
และมีควำมเอ้ืออำทร 
2. อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
และรักควำมเป็นไทย 
3. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์  
และมีวินัย 

ท ำได้ 
3

รำยกำร 

ท ำได้ 
2

รำยกำร 

ท ำได้ 
1

รำยกำร 
 

3. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะ
ชีวิต 
 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
2. มีควำมคิดวิเครำะห์ สำมำรถ
แก้ปัญหำที่ไม่ซับซ้อนได้เหมำะสม 
3. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ สำมำรถ
แก้ปัญหำที่ซับซ้อนได 

ท ำได้ 
3

รำยกำร 

ท ำได้ 
2

รำยกำร 

ท ำได้ 
1

รำยกำร 
 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

4. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำก               
กำรแข่งขันทำงวิชำกำรจำก
สถำบันต่ำงๆ อย่ำงน้อย 1 
ประเภท 

1. ระดับด ี: ได้รำงวัลดีเด่น ระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
2. ระดับดีมำก : ได้รำงวัลดีเด่น ระดับ
จังหวัด/ภำค 
3. ระดับดีเยี่ยม : ได้รำงวัลดีเด่น 
ระดับชำติ/นำนำชำติ 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนตามกระบวนการ PLC 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ควำมเป็นมำของ
นวัตกรรม 

1. ระดับดี : เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่น ำมำ
ปรับปรุงหรือพัฒนำบำงส่วน 
2. ระดับดีมำก : เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่น ำมำ
ปรับปรุงหรือพัฒนำใหม่ 
3. ระดับดีเยี่ยม : เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีหรือ
ปรำกฏมำก่อน 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

2. กำรออกแบบนวัตกรรม 
 

1.  ระดับด ี: สอดคล้องกับสภำพปัญหำ และ
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ โดยมีแนวคิดหลัก 
หรือแนวคิดส ำคัญ น ำมำเป็นพ้ืนฐำนใน               
กำรออกแบบ 
2. ระดับดีมำก : สอดคล้องกับสภำพปัญหำ 
และควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ โดยมีแนวคิด
หลัก หรือแนวคิดส ำคัญรองรับอย่ำง
สมเหตุสมผล น ำมำเป็นพ้ืนฐำนในกำร
ออกแบบและทุกกิจกรรมมีควำมสอดคล้องกัน 
3. ระดับดเียี่ยม : สอดคล้องกับสภำพปัญหำ และ
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ โดยมีแนวคิดหลัก 
หรือแนวคิดส ำคัญรองรับอย่ำงสมเหตสุมผล 
สำมำรถอ้ำงอิงได้ น ำมำเปน็พ้ืนฐำนในกำร
ออกแบบ และทุกกิจกรรมมีควำมสอดคล้องกัน 
 
 
 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. กำรด ำเนินกำรพัฒนำ
นวัตกรรม 
 

1. ระดับดี : ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่
ออกแบบ ก ำหนดไว้ 
2. ระดับดีมำก : ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่
ออกแบบ ก ำหนดไว้ทุกข้ันตอน และมี                   
กำรปรับปรุงหรือพัฒนำ 
3. ระดับดีเยี่ยม : ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่
ออกแบบ ก ำหนดไว้ทุกข้ันตอนและมีกำร
ปรับปรุงตลอดจนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

4. กำรมีส่วนร่วมใน            
กำรพัฒนำนวัตกรรม 
 

1. ระดับดี : ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
หน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน 
2. ระดับดีมำก : ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
หน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน และ                
กำรด ำเนินกำร  
3. ระดับดีเยี่ยม : ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
หน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน  
กำรด ำเนินกำร ประเมินและสรุปผล 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

5. ผลที่เกิดจำกกำรน ำ
นวัตกรรมไปใช้ 
 

1. ระดับดี : ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรม 
ที่ออกแบบเป็นไปตำมจุดประสงค์ 
บำงจุดประสงค์   
2. ระดับดีมำก : ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรม 
ที่ออกแบบเป็นไปตำมจุดประสงค์บำง
จุดประสงค์ โดยมีหลักฐำนหรือข้อมูลประกอบ 
3. ระดับดีเยี่ยม : ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมที่
ออกแบบครอบคลุมและเป็นไปตำม
จุดประสงค์ทุกจุดประสงค์โดยมีหลักฐำนหรือ
ข้อมูลประกอบ 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

    



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

6. ประโยชน์ของนวัตกรรม 
ในกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำ
คุณภำพของกลุ่มเป้ำหมำย 
 

1. ระดับดี : แก้ปัญหำหรือพัฒนำ
กลุ่มเป้ำหมำยได้ตรงตำมจุดประสงค์และ
เป้ำหมำยอย่ำงครบถ้วน โดยมีข้อมูลแสดงให้
เห็นกำรเปลี่ยนแปลง 
2. ระดับดีมำก : แก้ปัญหำหรือพัฒนำ
กลุ่มเป้ำหมำยได้ตรงตำมจุดประสงค์และ
เป้ำหมำยอย่ำงครบถ้วน โดยมีข้อมูลแสดง 
ให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ ดีขึ้น  
3. ระดับดีเยี่ยม : แก้ปัญหำหรือพัฒนำ
กลุ่มเป้ำหมำยได้ตรงตำมจุดประสงค์และ
เป้ำหมำยอย่ำงครบถ้วน โดยมีข้อมูลแสดง 
ให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีข้ึนมำก 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

7. กำรใช้ทรัพยำกรใน               
กำรพัฒนำนวัตกรรม 
 

1. ระดับดี : ใช้ทรัพยำกรเหมำะสม สอดคล้อง
กับบริบทของหน่วยงำนแต่ไม่คุ้มค่ำ 
2. ระดับดีมำก : ใช้ทรัพยำกรเหมำะสม คุ้มค่ำ 
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำน 
3. ระดับดีเยี่ยม : ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่
อย่ำงเหมำะสม  คุ้มค่ำ สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงำน 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

8. กำรเรียนรู้ร่วมกันใน               
กำรพัฒนำนวัตกรรม 
 

1. ระดับดี : กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม
ก่อให้เกิดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ร่วมกัน 
เฉพำะบุคคล 
2. ระดับดีมำก : กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม
ก่อให้เกิดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ร่วมกัน 
เฉพำะกลุ่ม 
3. ระดับดีเยี่ยม : กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม
ก่อให้เกิดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ร่วมกัน                 
ทั้งหน่วยงำน 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

9. ลักษณะของนวัตกรรมที่
น ำไปใช้ 
 

1. ระดับดี : กำรน ำไปใช้ มีข้อจ ำกัดมำก 
2. ระดับมำก : กำรน ำไปใช้ มีข้อจ ำกัด 
3. ระดับดีเยี่ยม : กำรน ำไปใช้ ง่ำยและสะดวก 
 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

 
 

    



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

10. กำรยอมรับนวัตกรรม 
 

1. ระดับดี : มีกำรเผยแพร่และมีกำรน ำไปใช้ 
เฉพำะกลุ่ม 
2. ระดับดีมำก : มีกำรเผยแพร่และมีกำร
น ำไปใช้ ภำยในหน่วยงำน 
3. ระดับดีเยี่ยม : มีกำรเผยแพร่และมีกำรน ำไปใช้            
ทั้งในและนอกหน่วยงำน 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 3 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 2 

ท ำได้
ตำม

รำยกำร
ที่ 1 

 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านความมีคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ควำมเป็นกระบวนกำร 
PLC ของนวัตกรรม 

1. กำรสร้ำงวิสัยทัศน์ ควำมเชื่อ และค่ำนิยม 
กระบวนกำร PLC 
2. ควำมเป็นผู้น ำ และกำรชี้น ำกระบวนกำร 
PLC 
3. กำรปฏิบัติส่วนบุคคล และกำรสร้ำง
สิ่งแวดล้อมเชิงบวกสู่กระบวนกำร PLC 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

2. คุณลักษณะของ
นวัตกรรม 

1. มรีูปแบบนวัตกรรมถูกต้อง ครบถ้วนตำม
กระบวนกำร PLC 
2. นวัตกรรมมีควำมสอดคล้องกับควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ วุฒิกำรศึกษำ 
และกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ 
3. รูปแบบกำรจัดพิมพ์ จัดเล่มนวัตกรรม กำร
น ำเสนอหน้ำสนใจ และกำรเรียงล ำดับอย่ำง
เป็นขั้นตอน 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

3. คุณภำพของ
องค์ประกอบในนวัตกรรม 

1. ควำมสมบูรณ์ในเนื้อหำรสำระของ
นวัตกรรม ครบถ้วนตำมกระบวนกำร PLC 
2. วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของนวัตกรรม 
สอดคล้องกับ 
    2.1 สภำพปัญหำควำมต้องกำรจ ำเป็น 
(Area) 
    2.2 ยุทธศำสตร์ และนโยบำย(Agenda) 
    2.3 งำนในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ(function) 
3. ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

4. กำรออกแบบนวัตกรรม  1. ใช้แนวคิดกระบวนกำร PLC มำสังเครำะห์ 
บูรณำกำร และน ำเสนอองค์ควำมรู้อย่ำง
สมเหตุสมผล 
2. กรอบแนวคิด ในกำรพัฒนำนวัตกรรม 
เป็นไปได้ในกำรพัฒนำให้เกิดสัมฤทธิ์ผล 
(กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดใน
กำรพัฒนำนวัตกรรม) 
3. กระบวนกำรออกแบบ สร้ำงหรือพัฒนำ
เครื่องมือในกำรวัดและประเมินผล หรือ
เครือ่งมือในกำรศึกษำวิจัยที่สอดคลองกับ
นวัตกรรม โดยมีควำมเหมำะสม สอดคล้อง 
และเป็นไปได้ในกำรน ำไปใช้ 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

5. ประสิทธิภำพของ
นวัตกรรม 

1. กระบวนกำรหำประสิทธิภำพของนวัตกรรม    
ถูกต้องตำมหลักวิชำ 
2. วิธีกำรหำประสิทธิภำพของนวัตกรรม 
ประเมินควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content 
Validity) และ/หรือ ควำมตรงเชิงโครงสร้ำง 
(Construct Validity )  
3. นวัตกรรมมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ท่ี
ก ำหนด 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

6. กำรได้รับกำรยอมรับใน
วงวิชำกำร 

1. ได้รับกำรเผยแพร่ในงำนวิชำกำรระดับ
โรงเรียน หรือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือจังหวัด 
2. ได้รับกำรเผยแพร่ในงำนวิชำกำรระดับภำค  
3. ได้รับกำรเผยแพร่ในงำนวิชำกำรระดับชำติ 
หรือนิยมจำกผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรทำงวิชำกำร 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 4 ด้านความมีประโยชน์ 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ควำมสำมำรถในกำรน ำ
นวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหำ 
หรือพัฒนำคุณภำพกำร
เรียนรู้ 

1. สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่
ระบุได้อย่ำงครบถ้วน 
2. แก้ปัญหำหรือพัฒนำได้ตรงกับ
กลุ่มเป้ำหมำย สภำพบริบท สภำพปัญหำ และ
ควำมต้องกำรที่จ ำเป็น 
3. น ำนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนกำร PLC  
ที่พัฒนำขึ้นใช้ในสภำพบริบทที่มีลักษณะ 
ใกล้เคียงกันได้ 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

2. ประโยชน์ของนวัตกรรม 
ต่อบุคคล 

1. นวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
2. นวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ครูผู้สอน 
3. นวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และกระบวนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ  

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

3. ประโยชน์ของนวัตกรรม 
ต่อหน่วยงำนและชุมชน 

1. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
สถำนศึกษำ และส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วน
ร่วม 
2. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1.  ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 1. เกิดจำกแนวคิดแปลกใหม่ ไม่เคยมีปรำกฏ
มำก่อน 
2. เป็นกำรพัฒนำต่อยอดจำกแนวคิดเดิม 
3. มีกำรปรับปรุงจำกแนวคิดเดิม 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

 
 
 

    



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

2. จุดเด่นของนวัตกรรม   1. มีจุดเด่น น่ำสนใจ สะท้อนกำรมีแนวคิด
แปลกใหม่ แสดงถึงควำมเป็นไปได้ในทำง
ปฏิบัติ 
2. น ำมำใช้ได้อย่ำงสะดวก ใช้ง่ำย คล่องแคล่ว 
และมีกำรสื่อสำรสู่กำรปฏิบัติได้ 
3. มีลักษณะเป็นรูปแบบ วิธีกำร เทคนิค 
ถูกต้องครบถ้วนตำมกระบวนกำร PLC 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

3. ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร 1. มวีิสัยทัศน์ในกำรน ำนวัตกรรมกระบวนกำร 
PLC มำใช้ ให้เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลง 
2. มีกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ และวิจัยพัฒนำ
นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
3. เป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติให้กับผู้ร่วม
วิชำชีพ ครู และผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

4. กำรใช้เทคโนโลยี 1. ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและทันเหตุกำรณ์ 
2. ใช้เทคโนโลยีในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
ของนวัตกรรม 
3. นวัตกรรมที่พัฒนำขึ้นสำมำรถสื่อสำรด้วย
ระบบ ICT ได้อย่ำงเหมำะสม 

  ท ำได้  
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

 
 
4. วิธีการประเมิน 
  กำรประเมินผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC มีวิธีกำรประเมิน     
2 ระดับ ดังนี้ 

 
4.1 ระดับภาค 

   1) ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือประเมินและคัดเลือกผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับภำค 
   2) ผู้สมัครรับกำรประเมินยื่นค ำขอรับกำรประเมินตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด แล้วน ำเสนอ
เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบของส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษหรือสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้คัดเลือก
ระดับภำค ตำมวัน เวลำที่ก ำหนด 
   3) คณะกรรมกำรประเมินและคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตำมเกณฑ์กำร 
ประเมิน คุณสมบัติเบื้องต้นข้อ 2.1-2.5 โดยพิจำรณำจำกหลักฐำนกำรขอรับกำรประเมิน กำรตรวจสอบ
เอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรสังเกต ชักถำม และอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผลกำรประเมินมีควำมถูกต้องและเที่ยงตรง 



และเสนอชื่อ แบบประเมินและหลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำเสนอส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษหรือ
สถำนศึกษำตัวแทนระดับภำคที่ได้รับมอบหมำย 
   4) ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษหรือสถำนศึกษำตัวแทนระดับภำคที่ได้รับมอบหมำย
ประกำศผลผู้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 
   5) คณะกรรมกำรประเมินผู้ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน 
เฉพำะด้ำนโดยพิจำรณำจำกหลักฐำนเอกสำรหรือกำรตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน และชักถำมเพ่ิมเติม หรือในลักษณะเปิดเวทีกำรน ำเสนอผลงำนตำมที่ 
คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
   6) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินโดยพิจำรณำตัดสินตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและ
ประกำศผล ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมในระดับภำคเพ่ือจะส่งไปขอรับกำร
ประเมินในระดับชำติต่อไป 

 
4.2 ระดับชาติ 

   1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือประเมินและคัดเลือกผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับชำติ
พิจำรณำผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินระดับภำคจำกหลักฐำน เอกสำร หรือกำรตรวจสอบสภำพจริง หรือกำร
น ำเสนอรำยงำน ผลกำรปฏิบัติงำนของ ผู้รับกำรประเมิน และชักถำมเพ่ิมเติม หรือในลักษณะเปิดเวทีกำร
น ำเสนอผลงำนตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 
   2) คณะกรรมกำรประเมินและตัดสินผลตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด 
   3) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินและประกำศผลกำรคัดเลือกผู้ที่ได้รับรำงวัล 
OBEC AWARDS ในระดับชำติ และท ำพิธีมอบเกียรติบัตรและรำงวัล 

 
5. เกณฑ์การตัดสิน 
 
 5.1 ระดับภาค 
      เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับภำค มีเกณฑ์กำรตัดสิน 
ดังนี้ 

  มีผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์เฉพำะด้ำนที่ขอรับกำรประเมิน โดยมีผลกำรประเมินเฉพำะด้ำน
ของตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่ำคะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป 

 
 เกณฑ์ระดับคุณภาพระดับภาค   
            1.เหรียญทอง ต้องได้ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ  85 ขึ้นไป   
            2.เหรียญเงิน  ได้ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ  80 – 84    
            3.เข้ำร่วมแข่งขัน  ได้ระดับดีเยี่ยม ต่ ำกว่ำ  ร้อยละ 80  

 
 
 
 



เกณฑ์การพิจารณาจัดอันดับเหรียญทองระดับภาค  3  อันดับแรก เรียงจำกสูงไปหำต่ ำกว่ำ  
เพ่ือไปประกวดระดับชำติ 
            1. กรณีตัวชี้วัดเฉพำะด้ำนในระดับดีเยี่ยม ได้ค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน ให้ดูคุณสมบัติเบื้องต้นว่ำใครมีค่ำ
ร้อยละท่ีผ่ำนสูงกว่ำ 
           2. กรณีข้อ 1  เท่ำกัน  ให้ดูเทคนิค วิธีกำรและรูปแบบกำรน ำเสนอผลงำนว่ำใครน่ำสนใจหรือ
น ำเสนอได้ดีกว่ำ 
 
 5.2 ระดับชาติ 
  เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับชำติ มีเกณฑ์กำรตัดสิน 
ดังนี้ 
   1) มีผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์เฉพำะด้ำนที่ขอรับกำรประเมิน โดยมีผลกำรประเมินเฉพำะ
ด้ำนของตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่ำคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป 
   2) ผ่ำนควำมเห็นชอบเพิ่มเติมจำกคณะกรรมกำรประเมินอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

เกณฑ์ระดับคุณภาพระดับชาติ   
            1.เหรียญทอง ต้องได้ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ  90 ขึ้นไป   
            2.เหรียญเงิน  ได้ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ  85 – 89    
            3.เข้ำร่วมแข่งขัน  ได้ระดับดีเยี่ยม ต่ ำกว่ำ  ร้อยละ 85  
 
เกณฑ์การพิจารณาจัดอันดับเหรียญทองชาติ เรียงจำกสูงไปหำต่ ำกว่ำ  
            1. กรณีตัวชี้วัดเฉพำะด้ำนในระดับดีเยี่ยม ได้ค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน ให้ดูคุณสมบัติเบื้องต้นว่ำใครมีค่ำ
ร้อยละท่ีผ่ำนสูงกว่ำ 
           2. กรณีข้อ 1  เท่ำกัน  ให้ดูเทคนิค วิธีกำรและรูปแบบกำรน ำเสนอผลงำนว่ำใครน่ำสนใจหรือ
น ำเสนอได้ดีกว่ำ 
    3. ผ่ำนควำมเห็นชอบเพ่ิมเติมจำกคณะกรรมกำรประเมินอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน 
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
................................................................................................. 

1. ช่ือรางวัลที่เสนอขอ   สถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC

ประเภท  สถานศึกษายอดเยี่ยม
 ระดับปฐมวัย 
 ระดับประถมศึกษา 
 ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา 
 ระดับมัธยมศึกษา 

    สังกัด     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

    ด้าน  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 

2. คุณสมบัติเบื้องต้น
สถานศึกษาที่เสนอขอรับการประเมินขอรับรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC AWARDS) ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
2.1  เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2.2  - ระดับปฐมวัย เป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ระดับ
การศึกษาปฐมวัย มีค่าระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5 อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 

- ระดับประถมศึกษา ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เป็น
สถานศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยในการสอบ O-NET ของชั้นปีสูงสุดในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา 
ที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระ ขึ้นไป หรือมีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษาปัจจุบันหรือ
ปีการศึกษาท่ีผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้านั้น 2 กลุ่มสาระ ขึ้นไป 

2.3  เป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป 

 2.4  เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับภูมิภาคขึ้นไปอย่างน้อย 1 รางวัล 
ในรอบ 3 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 



3. หลักเกณฑ์การประเมิน 
 3.1 การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น  
  สถานศึกษาต้องมีผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ 2.1 – 2.4 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 
“ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” และมีผลการประเมินต้องได้ “ผ่าน” ทุกข้อ จึงจะได้รับการประเมินเฉพาะด้าน 
 3.2 การประเมินเฉพาะด้าน  
      ในการประเมินเฉพาะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจของสถานศึกษา 
   องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนตามกระบวนการ PLC 
   องค์ประกอบที่ 3 ด้านความมีคุณภาพ 
   องค์ประกอบที่ 4  ด้านความมีประโยชน์ 
   องค์ประกอบที่ 5 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจของสถานศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
โดยรวมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา  
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสาร 
เป็นอย่างดี 
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้  
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ และ
พัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิด
อย่างเป็นระบบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างสมเหตุสมผล 

ท าได้ 
7-8

รายการ 

ท าได้ 
5-6

รายการ 

ท าได้ 
1-4

รายการ 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

7. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการ
ท างานและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน
ได้รับรางวัลดีเด่นในด้านและระดับต่างๆ 

2. ด้านครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

1. ครูร้อยละ 80 มีความรู้ มีทักษะการจัด
กระบวนการ PLC 
2. ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
3. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
สถานศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการปฏิบัติงาน 
4. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผล
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย 
5. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
เรียนรู้มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะหรือ
สวัสดิการอย่างท่ัวถึง 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาน า
กระบวนการ PLC ไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และงานในหน้าที่ อย่าง
ต่อเนื่อง 

ท าได้ 
7-8

รายการ 

ท าได้ 
5-6

รายการ 

ท าได้ 
1-4

รายการ 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. ด้านการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC ในสถานศึกษา 

1. แตง่ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC  
2. ก าหนดแผนงานการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC  
3. การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
สู่การปฏิบัติ 
4. ก ากับ ติดตามนิเทศและประเมินผล 
5. สรุปรายงานผลการด าเนินการการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ถอดบทเรียน  
7. การยกย่องเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ในสถานศึกษา  
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาน า
กระบวนการ PLC ไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และงานใน
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง 

ท าได้ 
7-8

รายการ 

ท าได้ 
5-6

รายการ 

ท าได้ 
1-4

รายการ 

4. ด้านกายภาพ 1. จ านวนอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบเพียงพอกับการใช้งาน 
2. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้
การได้ดี 
3. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
ที่ร่มรื่นสวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดสภาพแวดล้อม อาคารและ
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยโดย
ค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
5. มีขอ้ก าหนด/มาตรการในการ
ประหยัดพลังงาน 

ท าได้ 
5-6

รายการ 

ท าได้ 
3-4

รายการ 

ท าได้ 
1-2

รายการ 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

6. มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัด
พลังงาน 
 

5. ด้านการบริหารจัดการ 1. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ร่วมกัน 
2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
สถานศึกษาเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3. การบริหารงานงบประมาณโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
หน่วยงานบังคับบัญชา 
6. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมิน
และพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ 
7. บรรยากาศการท างานเป็นมิตร เอื้อ
อาทรกับผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
8. มีจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคันน้อยไม่
เกินร้อยละ 3 
9. มีจ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  95 
10. การได้รับรางวัลดีเด่นของ
สถานศึกษาในด้านและระดับต่างๆ 
 
 
 

ท าได้ 
9-10

รายการ 

ท าได้ 
6-8

รายการ 

ท าได้ 
1-5

รายการ 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

6. ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ 
การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความพอเพียงและทันสมัยของ
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
2. การส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อ
เทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน 
3. การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
4. การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์
และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ 
5. การได้รับรางวัลดีเด่นทางด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

ท าได้ 
5

รายการ 

ท าได้ 
3-4

รายการ 

ท าได้ 
1-2

รายการ 

7. ด้านความสัมพันธ์กับ 
ชุมชน และหน่วยงานอื่น 

1. การให้บริการอาคาร สถานที่  
แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนเขตพ้ืนที่การศึกษา
และหน่วยงานอื่น 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน  
ในการพัฒนาด้านต่างๆของสถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชน เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน
อ่ืน 
4.  การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน
และชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

ท าได้ 
4

รายการ 

ท าได้ 
3

รายการ 

ท าได้ 
1-2

รายการ 

 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนตามกระบวนการ PLC 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1.ความเป็นนวัตกรรม 
 

1. เป็นสิ่งใหม่ท่ีไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน 
2. เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่น ามาปรับปรุงหรือ
พัฒนาใหม่ 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 1 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 2 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 3 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่น ามาปรับปรุงหรือ
พัฒนาบางส่วน 

2.กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม 
 

1. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนา โดยมีวิธีการและ
เครื่องมือในการตรวจสอบ 
2. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนา สามารถตรวจสอบ
ได้ 
3. วัตถุประสงค์ เป้าหมายสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการ 
 
 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 1 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 2 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 3 

3. การออกแบบนวัตกรรม    
 

1.  สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ
ในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลกั หรือแนวคิด
ส าคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผล สามารถอ้างอิง
ได้ น ามาเป็นพ้ืนฐานการออกแบบและทุก
กิจกรรมมีความสอดคล้องกันทุกระดับ  
2. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรือ
แนวคิดส าคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผล น ามา
เป็นพื้นฐานในการออกแบบและทุกกิจกรรมมี
ความสอดคล้องกัน 
3. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรือ
แนวคิดส าคัญ น ามาเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบ 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 1 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 2 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 3 

4. การด าเนินการพัฒนา
นวัตกรรม  
 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนด
ไว้ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรุงตลอดจนการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 1 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 2 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 3 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนด
ไว้ทุกขั้นตอน และมีการปรับปรุงหรือพัฒนา 
3. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ 
ก าหนดไว้ 

5. การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนานวัตกรรม 
 

1. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการวางแผน การด าเนินการ ประเมิน
และสรุปผล  
2. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการวางแผน และการด าเนินการ  
3. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการวางแผน  
 
 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 1 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 2 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 3 

6. ผลที่เกิดจากการน า
นวัตกรรมไปใช้    
 

1. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมทีอ่อกแบบ
ครอบคลุมและเป็นไปตามจุดประสงค์ทุก
จุดประสงคโ์ดยมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ 
2. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ
เป็นไปตามจุดประสงค์บางจุดประสงค์ โดยมี
หลักฐานหรือข้อมูลประกอบ 
3.  ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบเป็นไป
ตามจุดประสงค์บางจุดประสงค์   

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 1 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 2 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 3 

7.ประโยชน์ของนวัตกรรม
ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพของกลุ่มเป้าหมาย 
 

1. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรง
ตามจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน 
โดยมีข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีข้ึนมาก 
2. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรง
ตามจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน 
โดยมีข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 
ในทางทีด่ีขึ้น  

ท าได้ 
รายการ 

ที ่1 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 2 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 3 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรง
ตามจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน 
โดยมีข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 

8. การใช้ทรัพยากร  
ในการพัฒนานวัตกรรม   
 

1. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงาน แต่ไม่คุ้มค่า 
2. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับ
บริบทของหน่วยงาน 
3. ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม  
คุ้มคา่ สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 1 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 2 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 3 

9. การเรียนรู้ร่วมกันใน               
การพัฒนานวัตกรรม    
 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกัน เฉพาะบุคคล 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกัน เฉพาะกลุ่ม 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้ เกิด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งหน่วยงาน 
 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 1 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 2 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 3 

10. ลักษณะของนวัตกรรม
ที่น าไปใช้    
 

1. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดมาก 
2. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัด 
3. การน าไปใช้ ง่ายและสะดวก 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 1 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 2 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 3 
11. การยอมรับนวัตกรรม    
 

1. มีการเผยแพร่และมีการน าไปใช้ 
เฉพาะกลุ่ม 
2. มีการเผยแพร่และมีการน าไปใช้ ภายใน
หน่วยงาน 
3. มีการเผยแพร่และมีการน าไปใช้ทั้งในและนอก
หน่วยงาน 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 1 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 2 

ท าได้ 
รายการ 

ที่ 3 

 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 3 ด้านความมีคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ความเป็นกระบวนการ 
PLC ของนวัตกรรม 

1. การสร้างวิสัยทัศน์ ความเชื่อ และค่านิยม 
กระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 
2. ผู้บริหารและครู มีความเป็นผู้น าในการชี้น า
กระบวนการ PLC 
3. การปฏิบัติส่วนบุคคล และการสร้าง
สิ่งแวดล้อมเชิงบวกสู่กระบวนการ PLC 
 

  ท าได้  
3 

รายการ 

ท าได้ 
2  

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 

2. คุณลักษณะของ
นวัตกรรม 

1. มรีูปแบบนวัตกรรมถูกต้อง ครบถ้วนตาม
กระบวนการ PLC 
2. นวัตกรรมมีความสอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ วุฒิการศึกษา 
และการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
3. รูปแบบการจัดพิมพ์ จัดเล่มนวัตกรรม  
การน าเสนอน่าสนใจ และการเรียงล าดับอย่าง
เป็นขั้นตอน 
 

  ท าได้  
3 

รายการ 

ท าได้ 
2  

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 

3. คุณภาพของ
องค์ประกอบในนวัตกรรม 

1. ความสมบูรณ์ในเนื้อหารสาระของ
นวัตกรรม ครบถ้วนตามกระบวนการ PLC 
2. วัตถุประสงค์ เป้าหมายของนวัตกรรม 
สอดคล้องกับ 
    2.1 สภาพปัญหาความต้องการจ าเป็น 
(Area) 
    2.2 ยุทธศาสตร์ และนโยบาย(Agenda) 
    2.3 งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ(function) 
3. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
 
 

  ท าได้  
3 

รายการ 

ท าได้ 
2  

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

4. การออกแบบนวัตกรรม  1. ใช้แนวคิดกระบวนการ PLC มาสังเคราะห์ 
บูรณาการ และน าเสนอองค์ความรู้อย่าง
สมเหตุสมผล 
2. กรอบแนวคิด ในการพัฒนานวัตกรรม 
เป็นไปได้ในการพัฒนาให้เกิดสัมฤทธิ์ผล 
(กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดใน
การพัฒนานวัตกรรม) 
3. กระบวนการออกแบบ สร้างหรือพัฒนา
เครื่องมือในการวัดและประเมินผล หรือ
เครื่องมือในการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับ
นวัตกรรม โดยมีความเหมาะสม สอดคล้อง 
และเป็นไปได้ในการน าไปใช้ 

  ท าได้  
3 

รายการ 

ท าได้ 
2  

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 

5. ประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม 

1. กระบวนการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม    
ถูกต้องตามหลักวิชา 
2. วิธีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
ประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และ/หรือ ความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity )  
3. นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

  ท าได้  
3 

รายการ 

ท าได้ 
2  

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 

6. การได้รับการยอมรับใน
วงวิชาการ 

1. ได้รับการเผยแพร่ในงานวิชาการระดับ
โรงเรียน หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือจังหวัด
หรือเป็นต้นแบบในการพัฒนา/ขยายผล 
2. ได้รับการเผยแพร่ในงานวิชาการระดับภาค
หรือเป็นต้นแบบในการพัฒนา/ขยายผล  
3. ได้รับการเผยแพร่ในงานวิชาการระดับชาติ 
หรือนิยมจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการหรือเป็นต้นแบบในการ
พัฒนา/ขยายผล 

  ท าได้  
3 

รายการ 

ท าได้ 
2  

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 



องค์ประกอบที่ 4 ด้านความมีประโยชน์ 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ความสามารถในการน า
นวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหา 
หรือพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ 

1. สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ระบุได้อย่างครบถ้วน 
2. แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพบริบท สภาพปัญหา และ
ความต้องการที่จ าเป็น 
3. น านวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการ PLC  
ที่พัฒนาขึ้นใช้ในสภาพบริบทที่มีลักษณะ 
ใกล้เคียงกันได้ 

  ท าได้  
3 

รายการ 

ท าได้ 
2  

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 

2. ประโยชน์ของนวัตกรรม 
ต่อบุคคล 

1. นวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
2. นวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ครูผู้สอน 
3. นวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา และกระบวนการบริหารจัด
การศึกษา  

  ท าได้  
3 

รายการ 

ท าได้ 
2  

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 

3. ประโยชน์ของนวัตกรรม 
ต่อหน่วยงาน ชุมชนและ 
วงวิชาชีพ 

1. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา และส่งเสริมกระบวนการมี 
ส่วนร่วม 
2. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

  ท าได้  
3 

รายการ 

ท าได้ 
2  

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 5 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1.  ความคิดสร้างสรรค์ 1. มีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิม 
2. เป็นการพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดเดิม 
3. เกิดจากแนวคิดแปลกใหม่ ไม่เคยมีปรากฏ
มาก่อน 

  ท าได้  
3 

รายการ 

ท าได้ 
2  

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 

2. จุดเด่นของนวัตกรรม   1. มีจุดเด่น น่าสนใจ สะท้อนการมีแนวคิด
แปลกใหม่ แสดงถึงความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ 
2. น ามาใช้ได้อย่างสะดวก ใช้ง่าย คล่องแคล่ว 
และมีการสื่อสารสู่การปฏิบัติได้ 
3. มีลักษณะเป็นรูปแบบ วิธีการ เทคนิค 
ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการ PLC 

  ท าได้  
3 

รายการ 

ท าได้ 
2  

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 

3. ภาวะผู้น าทางวิชาการ 1. มวีิสัยทัศน์ในการน านวัตกรรมกระบวนการ 
PLC มาใช้ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
2. มีการแสวงหาความรู้ใหม่ และวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
3. เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติให้กับผู้ร่วม
วิชาชีพ ครู และผู้บริหารสถานศึกษา 

  ท าได้  
3 

รายการ 

ท าได้ 
2  

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 

4. การใช้เทคโนโลยี 1. ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและทันเหตุการณ์ 
2. ใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรม 
3. นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสื่อสารด้วย
ระบบ ICT ได้อย่างเหมาะสม 

  ท าได้  
3 

รายการ 

ท าได้ 
2  

รายการ 

ท าได้ 
 1 

รายการ 

 
 
 
 
 
 



4. วิธีการประเมิน 
  การประเมินสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC มีวิธีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ 
 
  4.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
   4.1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน 
  4.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินและคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

 4.1.3 ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประเภทละ 
1 โรงเรียน   

 4.1.4 ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     4.2 ระดับภาค 
     4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินและคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับภาค  

 4.2.2 ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับภาค ประเภทละ 3 โรง   
 4.2.3 ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับภาคตามระดับคุณภาพ 
 

 4.3 ระดับชาติ 
    4.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินและคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับชาติ  

 4.3.2 ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับชาติ ตามระดับคุณภาพ  
  4.3.3 ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับชาติ มอบเกียรติบัตรและรางวัล 
 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
 5.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
   5.1.1 มีผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ผ่านเกณฑข์้อ 2.1 – 2.4 ทุกรายการ 
   5.1.2  มีผลการประเมินเฉพาะด้านของตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่าคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
 5.2 ระดับภาค 
      5.2.1 มีผลการประเมินเฉพาะด้านของตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่าคะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 
 5.3 ระดับชาติ 
  5.3.1 มีผลการประเมินเฉพาะด้านของตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่าคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป 
  5.3.2 ผ่านความเห็นชอบเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประเมินอย่างเป็นเอกฉันท์และเป็นที่สิ้นสุด 



แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น (OBEC  AWARDS) 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยอดเยี่ยม  ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC
ชื่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ชื่อ สพท.......................................................................................................................... ...................................... 
ชื่อผู้น ำเสนอ (นำย,นำง,นำงสำว)......................................................นำมสกุล. ..................................................... 
ต ำแหน่ง...................................................................................................................... .......................................... 

สังกัด   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

ด้ำน   ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม 

2. เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผ่าน ไม่ผ่าน 
2.1  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 

   ชั้น ป.6 และ ม.3 (O-NET) ของ 
       ปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำ 
       ที่ผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของ    
       ระดับประเทศ 2 กลุ่มสำระข้ึนไป   
       หรือมีคะแนนเฉลี่ยปีกำรศึกษำ   
       ปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
       สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปีก่อนหน้ำนั้น  

 2 กลุ่มสำระ ขึ้นไป 

2.1  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ   
       นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (O-NET) 
       ของปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือ 
       ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำสูงกว่ำ    
       ค่ำเฉลี่ยของระดับประเทศ 2  
       กลุ่มสำระ ขึ้นไป    
       หรือมีคะแนนเฉลี่ยปีกำรศึกษำ    
       ปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
       สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปีก่อนหน้ำนั้น  
       / กลุ่มสำระ ขึ้นไป 

2.2  มีผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกลยุทธ์   
      ของ สพฐ. โดยเฉลี่ยสองปีงบประมำณ 
      ล่ำสุดอยู่ในระดับดีข้ึนไป (ใช้ผล 
      กำรประเมินของสตผ. หรือเทียบเท่ำ) 

2.2  มีผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกลยุทธ์ 
       ของ สพฐ. โดยเฉลี่ยสอง   
       ปีงบประมำณล่ำสุด อยู่ในระดับดี 
       ขึ้นไป (ใช้ผลกำรประเมินของ    
       สตผ. หรือเทียบเท่ำ) 

2.3  มีผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรอง 
       ในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยเฉลี่ย 
       สองปีงบประมำณล่ำสุดมีค่ำคะแนน 
       เฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป (ใช้ผล 
       กำรประเมินของ สพฐ. หรือ    
       เทียบเท่ำ) 

2.3 มีผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรอง 
      ในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยเฉลี่ย 
      สองปีงบประมำณล่ำสุด มีค่ำคะแนน 
      เฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป (ใช้ผล 
      กำรประเมินของ สพฐ. หรือ  
      เทียบเท่ำ) 



รายการประเมิน ผลการประเมิน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผ่าน ไม่ผ่าน 
2.4  มีผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
       โดยเฉลี่ยสองปีงบประมำณล่ำสุด  
      มีระดับคุณภำพ 3 หรือระดับดีข้ึนไป  
      (ใช้ผลกำรประเมินของ สตผ. หรือ  
      เทียบเท่ำ) 

2.4  มีผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
       โดยเฉลี่ยสองปีงบประมำณล่ำสุด  
       มีระดับคุณภำพ 3 หรือระดับดีข้ึนไป  
       (ใช้ผลกำรประเมินของ สตผ. หรือ  
        เทียบเท่ำ) 

  

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น 

   มีคุณสมบัติตรงตำมตัวชี้วัดทุกข้อ 

   อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... ........................... 

 

ลงชื่อ               ประธำนกรรมกำร   ลงชื่อ           กรรมกำร 

      (.......................................................)                            (.......................................................)  

 

ลงชื่อ             ประธำนกรรมกำร   ลงชื่อ          กรรมกำร 

      (.......................................................)                            (.......................................................) 

 

                                      ลงชื่อ                               กรรมกำรและเลขำนุกำร 

(.......................................................) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (OBEC  AWARDS) 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ระดับภาค / ระดับชาติ 

 
1. ชื่อรางวัลที่เสนอ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยอดเยี่ยม  ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC 

ชื่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

สังกัด   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 

ด้ำน   ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม 
 

2. เกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบที่  1  ด้านกายภาพ (Organization  Environment) 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. สภำพภำยใน 
       อำคำรส ำนักงำน 

1. สะอำดถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. มีควำมปลอดภัย 
3. มีวัสดุ  ครุภัณฑ์เพียงพอต่อกำรใช้งำน 
4. บุคลำกรมีจิตบริกำร ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทำย 

ต้อนรับผู้มำรับบริกำร 

ท ำได ้
3  

รำยกำร 

ท ำได ้
2  

รำยกำร 

ท ำได ้
1  

รำยกำร 

2. สภำพแวดล้อม 
ภำยนอกอำคำร 
ส ำนักงำน 

1. จัดภูมิทัศน์และบริเวณภำยนอกท่ีร่มรื่น 
สะอำด สวยงำม 

2. มีสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้
มำรับบริกำร เช่น มุมอ่ำนหนังสือ ที่นั่ง
พักผ่อน มุมกำแฟฯ 

3. มีข้อก ำหนด / มำตรกำรและผลที่เกิดจำกกำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำรในกำรประหยัดพลังงำน 

4. มีป้ำยประชำสัมพันธ์บอกสถำนที่ชัดเจน 

ท ำได ้
3  

รำยกำร 

ท ำได ้
2  

รำยกำร 

ท ำได ้
1  

รำยกำร 

 
องค์ประกอบที่  2  วัฒนธรรมองค์กร (Organization Climate) 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. เป็นองค์กร 
     ที่มีชีวิต (organic) 

1. กำรก ำหนดวิสัยทัศน์/นโยบำย/จุดเน้นที่ชัดเจน  
2. มีกำรบันทึกงำนตำมของหน่วยงำนเป็นไปใน

ทิศทำงเดียวกันตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
3. ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำและมีควำมสำมำรถในกำร

บริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 

ท ำได้ 
3  

รำยกำร 

ท ำได้ 
2  

รำยกำร 

ท ำได้ 
1  

รำยกำร 

 
 
 
 



องค์ประกอบที่  2  วัฒนธรรมองค์กร (Organization Climate) 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

2. พร้อมจิตเอ้ืออำทร 
(Benevolence) 

1. มีส่วนร่วมคิด ร่วมท ำและร่วมชื่นชมผลงำน
ขององค์กร 

2. มีจิตอำสำในกำรท ำงำนที่นอกเหนือจำกหน้ำที่ 
3. แนะน ำ ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง

เพ่ือนร่วมงำนแบบกัลยำณมิตร 

ท ำได ้
3  

รำยกำร 

ท ำได ้
2  

รำยกำร 

ท ำได ้
1  

รำยกำร 

3. บุคลำกรอย่ำง 
      น้อยร้อยละ 80  
      มีอำภรณ์ คือ 
      ควำมขยัน  
      (Eagerness) 

1. อุทิศเวลำเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 
2. มีควำมมุ่งมั่น ทุ่มเทในกำรพัฒนำตนเอง ให้มี

ศักยภำพเพ่ือพัฒนำงำนให้ได้ตำมเป้ำหมำย 
3. รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมบทบำท หน้ำที่

เต็มตำมศักยภำพ 

ท ำได ้
3  

รำยกำร 

ท ำได ้
2  

รำยกำร 

ท ำได ้
1  

รำยกำร 

4. บุคลำกรอย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 มีใจยึด
มั่นหลักยุติธรรม 
(Compliance) 

1. ให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำแก่ทุกคนอย่ำงเสมอ
ภำค 

2. กำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
3. มีกำรปฏิบัติงำนโดยยึดควำมถูกต้อง มีเหตุผล

เป็นไปตำมหลักวิชำ 

ท ำได ้
3  

รำยกำร 

ท ำได ้
2  

รำยกำร 

ท ำได ้
1  

รำยกำร 

 
องค์ประกอบที่  3  การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT ) 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. มีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ครอบคลุมกำร
บริหำรจัดกำรงำน 
4 ด้ำน 

1. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บุคลำกรเรียนรู้
ควำมสำมำรถ และโปรแกรมในกำรบริหำร
จัดกำร 

2. มีข้อมูลพื้นฐำนจำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
ก ำหนด เพื่อกำรบริหำรจัดกำร ในด้ำนวิชำกำร 
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

3. มีข้อมูลพื้นฐำนจำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
ก ำหนดเพ่ือกำรบริหำรกำรจัดกำร ด้ำนบุคลำกร 
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

4. มีข้อมูลพื้นฐำนจำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือกำรบริหำรกำรจัดกำร   ด้ำนบริหำรทั่วไป ที่
ครบถ้วย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

ท ำได ้
3  

รำยกำร 

ท ำได ้
2  

รำยกำร 

ท ำได ้
1  

รำยกำร 

2. มีกำรจัดเครือข่ำย
เทคโนโลยี
สำรสนเทศทัง้ภำยใน
และภำยนอกเพื่อ
กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

1. มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2. มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศกับ
สถำนศึกษำ 

3. มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

   



 
องค์ประกอบที่  3  การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT ) ต่อ 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. มีกำรใช้และพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำง
ต่อเนื่อง 

1. มีกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. มีกำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และพัฒนำ

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
3. มีกำรส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรในด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
4. มีผลงำนวิจัย / นวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

ท ำได ้
3  

รำยกำร 

ท ำได ้
2  

รำยกำร 

ท ำได ้
1  

รำยกำร 

4. ผู้รับบริกำรอย่ำง
น้อยร้อยละ 80 มี
ควำมพึงพอใจ 

1. บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมี
ควำม  พึงพอใจ 

2. สถำนศึกษำมีควำมพึงพอใจ 
3. บุคลำกรที่เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ 

ท ำได ้
3  

รำยกำร 

ท ำได ้
2  

รำยกำร 

ท ำได ้
1  

รำยกำร 

 
องค์ประกอบที่  4  ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการในงาน 4  ด้าน 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรด้ำน
วิชำกำร 

1. มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
2. มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำท้องถิ่น 
3. มีผลงำนกำรวิจัยสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนำ

กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
4. มีระบบประกนัคุณภำพในกำรนเิทศกำรศึกษำที่

ชัดเจน 
5. มีกิจกรรมแสดงผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
6. มีกำรพฒันำและน ำสื่อเทคโนโลยีมำใช้ในกำร

บริหำรจัดกำรงำนวิชำกำร 
7. มีกำรส่งเสริมพัฒนำกำรใช้สื่อเทคโนโลยีของ

ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ท ำได ้
5 

รำยกำร 

ท ำได ้
4 

รำยกำร 

ท ำได ้
3 

รำยกำร 

2. ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรด้ำน
งบประมำณ
กำรเงิน และ
สินทรัพย์ 

1. มีกำรจัดท ำแผนงบประมำณและแผนปฏิบัติกำรใช้
งบประมำณ 

2. มีกำรด ำเนินกำรด้วยงบประมำณเป็นไปตำม
เป้ำหมำยและทันก ำหนดเวลำ 

3. มีกำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 
4. มีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ

ที่ชัดเจน 
5. มีกำรน ำสื่อเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร

งบประมำณ 

ท ำได ้
4 

รำยกำร 

ท ำได ้
3 

รำยกำร 

ท ำได ้
2 

รำยกำร 

 



องค์ประกอบที่  4  ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการในงาน 4  ด้าน 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. ประสิทธิภำพ
กำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำร
บริหำรงำน
บุคคล 

1.  มีแผนอัตรำก ำลังทีช่ัดเจน และปฏบิัติได ้
2.  มีกำรจัดสรรอัตรำก ำลัง 
3.  มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลที่ชัดเจน 
4.  มีกำรสรรหำและบรรจุแต่งตัง้เป็นไปตำมควำมต้องกำร  
     ของสถำนศึกษำ 
5.  มีกำรส่งเสริมกำรประเมินวทิยฐำนะที่มีควำมโปร่งใส 
6.  กำรส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
7.  กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

ท ำได ้
5 

รำยกำร 

ท ำได ้
4 

รำยกำร 

ท ำได ้
3 

รำยกำร 

4. ประสิทธิภำพ
กำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำร
บริหำรงำน
ทั่วไป 

1. มีกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศที่มปีระสิทธิภำพ 
2. กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสิง่แวดล้อม เพื่อสร้ำง 
    บรรยำกำศกำรท ำงำนที่ด ี
3.  มีกำรประสำนกำรจัดกำรศกึษำในระบบ นอกระบบ  
     และตำมอัธยำศัย 
4.  กำรแก้ปัญหำกำรจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถำนศึกษำ 
5.  มีกำรส่งเสริม สนับสนนุ และประสำนกำรจัดกำรศึกษำ
กับบุคคล ครบครัวชุมชน องค์กร หน่วยงำนสถำบนั สงัคม
อ่ืน 

ท ำได ้
4 

รำยกำร 

ท ำได ้
3 

รำยกำร 

ท ำได ้
2 

รำยกำร 

 
องค์ประกอบที่  5  ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. สร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับ
ชุมชนและ
หน่วยงำนอื่นเพ่ือ
ยกระดับคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ 

1. ส่งเสริม สนบัสนุน ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้น ำท้องถิ่น 
จังหวัด องค์กรเอกชน และหน่วยงำนอ่ืน มสี่วนร่วม 

2. ผลของกิจกรรมที่ด ำเนินกำรกับผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้น ำท้องถิ่น จังหวัด องค์กรเอกชน และหน่วยงำน
อ่ืนก่อให้เกิดประโยชนต์่อสถำนศึกษำ และส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ 

3. ผู้ให้กำรสนับสนุนมีควำมพึงพอใจได้เข้ำร่วมกิจกรรม
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ท ำได ้
3 

รำยกำร 

ท ำได ้
2 

รำยกำร 

ท ำได ้
1 

รำยกำร 

2. มีส่วนร่วมกับ
หน่วยงำนอื่นใน
กำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ 

1. กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และไดบ้ริกำรกับสถำนศึกษำทุกสังกัด ชุมชน และ
หน่วยงำนอ่ืน 

2. ผลของกิจกรรมที่ด ำเนินงำนกับผู้ปกครอง ชุมชน
ผู้น ำท้องถิ่น จังหวัด องค์กรเอกชน และหน่วยงำน
อ่ืนก่อให้เกิดประโยชนต์่อสถำนศึกษำทุกจังหวัดทุก
สังกัด ชุมชน และหน่วยงำนอ่ืน 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมของ
สถำนศึกษำทุกจังหวัด ชุมชม และหน่วยงำนอ่ืน
อย่ำงต่อเนื่อง 

ท ำได ้
3 

รำยกำร 

ท ำได ้
2 

รำยกำร 

ท ำได ้
1 

รำยกำร 

 
 



องค์ประกอบที่  6  ผลส าเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายฯ 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

จ ำนวนโครงกำรตำม
นโยบำยอย่ำงน้อยร้อย
ละ 80 บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

1. โครงกำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
2. โครงกำรตำมนโยบำยของ  สพฐ. 
3. โครงกำรตำมนโยบำยของ  สพท. / ศธจ. /ศธภ. 

ท ำได ้
รำยกำร 

ที่ 3 

ท ำได ้
รำยกำร 

ที่ 2 

ท ำได ้
รำยกำร 

ที่ 1 

 
องค์ประกอบที่  7  ความส าเร็จที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. สถำนศึกษำร้อยละ 
80 มีผลส ำเร็จตำม
รำยกำรประเมิน 

1. จ ำนวนสถำนศึกษำทีจ่ัดกำรศึกษำให้กับประชำกรวัย
เรียน 

2. จ ำนวนสถำนศึกษำทีจ่ัดระบบดแูล ช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีคุณภำพ 

3. จ ำนวนสถำนศึกษำทีจ่ัดกิจกรรม ปลูกฝังคุณธรรม
ส ำนึกในควำมเป็นไทย และวิถีชวีิตตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. จ ำนวนสถำนศึกษำทีผ่่ำนกำรประเมินตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

5. จ ำนวนสถำนศึกษำทีผ่่ำนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบ 3 (สมศ.) 

ท ำได ้
4 

รำยกำร 

ท ำได ้
3 รำยกำร 

ท ำได้ 2 
รำยกำร 

2. สถำนศึกษำ     
อย่ำงน้อยร้อยละ 5 
มีผลส ำเร็จน่ำ
ภำคภูมิใจได้รับ
รำงวัลระดับประเทศ 

1. สถำนศึกษำ / ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ได้รับรำงวัล 
2. ครู / บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับรำงวัล 
3. นักเรียนมีผลกำรแข่งขันทักษะได้รับรำงวัล 

 

ท ำได ้
3 

รำยกำร 

ท ำได ้
2 รำยกำร 

ท ำได้ 1 
รำยกำร 

 
2.  องค์ประกอบผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
    องค์ประกอบที่ 1  ความมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. คุณลักษณะของ
นวัตกรรม PLC 

1. มีรูปแบบนวัตกรรม PLC ครบถ้วนตำมประเภทของ
นวัตกรรมที่ระบ ุ

2. นวัตกรรม PLCมีควำมสมบูรณต์ำมหลักของเนื้อหำสำระ
ของนวัตกรรม 

ท ำได้ 
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2 

รำยกำร 

ท ำได้ 
1 

รำยกำร 

 
 



 
           องค์ประกอบที่ 1  ความมีคุณภาพ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. คุณลักษณะของ   
   นวัตกรรม PLC   
   (ต่อ) 

3. นวัตกรรม PLC มีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
4. รูปแบบกำรจัดพิมพ์ จัดรูปเล่มนวัตกรรม กำรน ำเสนอ

น่ำสนใจ มีกำรจัดเรียงล ำดับอยำ่งเป็นขัน้ตอน 

   

2. คุณภำพของ
องค์ประกอบใน
นวัตกรรม PLC 

1. วัตถุประสงค์ เปำ้หมำยของนวัตกรรม สอดคล้องกับ
บริบท/บทบำทหนำ้ที่/ยทุธศำสตร์/นโยบำย/สภำพปัญหำ
ควำมต้องกำรพัฒนำ 

2. ควำมสมบูรณ์ในเนื้อหำสำระของนวัตกรรม 
3. ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

ท ำได้ 
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2 

รำยกำร 

ท ำได้  
1 

รำยกำร 

3. กำรออกแบบ
นวัตกรรม PLC 

1. แนวคิดเก่ียวกับ PLC  มีกำรสังเครำะห์ มีทฤษฎีรองรับ
อย่ำงสมเหตุสมผลสำมำรถอ้ำงอิงได้ 

2. กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำนวัตกรรม PLC มีทฤษฎีที่ระบุ 
มีควำมเป็นไปได้ในกำรพฒันำนวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผล 

3. กระบวนกำรออกแบบนวตักรรม มีควำมเหมำะสม 
สอดคล้องตำมแนวคิดทฤษฎีที่น ำไปใช้ได้ 

ท ำได้ 
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2 

รำยกำร 

ท ำได้  
1 

รำยกำร 

4. ประสิทธิภำพของ
นวัตกรรม PLC  

1. กระบวนกำรหำประสิทธิภำพของนวัตกรรม PLC ถูกต้อง
ตำมหลักวิชำ 

2. นวัตกรรม PLC มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
3. วิธีกำรหำประสทิธิภำพชองนวัตกรรมครอบคลุมในด้ำน

เนื้อหำ (Content validity) และโครงสร้ำง (Content 
validity) 

ท ำได้ 
4 

รำยกำร 

ท ำได้ 
3 

รำยกำร 

ท ำได้  
2 

รำยกำร 

5. กำรได้รับกำรยอมรับ
ในวงวิชำกำร 

1. ได้รับกำรเผยแพร่ในงำนวชิำกำรระดับชำติ 
2. ได้รับค ำนิยมจำกผู้ทรงคุณวุฒิระดับ สพฐ. 
3. ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวชิำกำร 

ท ำได้ 
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2 

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

 
องค์ประกอบที่ 2  ความมีประโยชน์ 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ควำมสำมำรถในกำร
น ำนวัตกรรม PLC
แก้ปัญหำหรือพัฒนำ 
 

1. สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีระบุได้
ครบถ้วน 

2. แก้ปัญหำหรือพัฒนำได้ตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำย สภำพ
ปัญหำ และควำมต้องกำร 

3. น ำนวัตกรรม PLC ไปประยุกต์ใช้ในสภำพบริบทท่ีมี
ลักษณะใกล้เคียงกัน 

ท ำได้ 
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2 

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

2. ประโยชนข์อง
นวัตกรรม PLC    
ต่อบุคคล 

1. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอน 
2. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
3. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหำร

สถำนศึกษำ และกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่ 

ท ำได้ 
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2 

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 



 
องค์ประกอบที่ 2  ความมีประโยชน์ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. ประโยชน์ของ
นวัตกรรม PLC    
ต่อหน่วยงำน 

1. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ 
2. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวงกำร

วิชำชีพศึกษำนิเทศก์ และด้ำนอื่นๆ ที่ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วม 

3. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ
หน่วยงำนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

ท ำได้ 
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2 

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

 
องค์ประกอบที่ 3  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมำก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ควำมแปลกใหม่ของ
นวัตกรรม PLC 

1. นวัตกรรม PLC เกิดจำกแนวคิดแปลกใหม่  ไม่เคยมี
ปรำกฏมำก่อน 

2. นวัตกรรม PLC ปรับปรุง หรือพัฒนำต่อยอดจำก
แนวคิดเดิมโดยผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ 
ตำมหลักวิชำกำร 

3. นวัตกรรม PLC แสดงถึงกำรใช้หลักวิชำกำรอย่ำงเป็น
ระบบ สำมำรถน ำไปใช้ปฏิบัติกำรแก้ไข พัฒนำได้อย่ำง
เหมำะสม 

ท ำได้ 
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2 

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

2. จุดเด่นของ
นวัตกรรม PLC 

1. นวัตกรรม PLC มีจุดเด่น  น่ำสนใจ สะท้อนถึงกำรมี
แนวคิดแปลกใหม่ และน ำสู่กำรปฏิบัติได้ 

2. นวัตกรรม PLC  น ำไปศึกษำ เรียนรู้เข้ำใจง่ำย สะดวก 
ต่อกำรน ำไปใช้ 

3. นวัตกรรม PLC  ลักษณะเป็นรูปแบบ วิธีกำร โครงกำร  
ที่ลงทุนน้อย  

ท ำได้ 
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2 

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

3. กำรใช้เทคโนโลยี 1. ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และทันเหตุกำรณ์ 
2. ใช้เทคโนโลยีเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของนวัตกรรม

PLC 
3. นวัตกรรมที่พัฒนำขึ้น สำมำรถสื่อสำรด้วยระบบ

เทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสม 

ท ำได้ 
3 

รำยกำร 

ท ำได้ 
2 

รำยกำร 

ท ำได้ 
 1 

รำยกำร 

 
บันทึกควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
........................................................................................................................................... ................................... 
 



สรุปเกณฑ์การตัดสินส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ระดับภาค / ระดับชาติ 
 

เกณฑ์ตัดสินเฉพาะด้าน   ได้ระดับดีเยี่ยมของตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 
ด้านวิชาการยอดเยี่ยม   

องค์ประกอบที่ ๑ ด้านกายภาพ ๒ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๒ วัฒนธรรมองค์กร ๔ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๓ การด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในงาน ๔ ด้าน ๔ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๕ ความสัมพันธ์ชุมชนและหน่วยงานอื่น ๒ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๖ ผลส าเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายฯ ๑ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๗ ความส าเร็จที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษา ๒ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๘ องค์ประกอบผลงานด้านวิชาการ  

๘.๑ องค์ประกอบความ ความมีคุณภาพ ๕ ตัวชี้วัด  
๘.๒ องค์ประกอบความมีประโยชน์ ๓ ตัวชี้วัด  
๘.๓ องค์ประกอบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๑ ตัวชี้วัด  

รวมเป็น ๒๘ ตัวชี้วัด ต้องได้ดเียี่ยม ๒๔ ตัวชี้วัด 
 

ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม  
องค์ประกอบที่ ๑ ด้านกายภาพ ๒ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๒ วัฒนธรรมองค์กร ๔ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๓ การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ๔ ด้าน ๔ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๕ ความสัมพันธ์ชุมชนและหน่วยงานอื่น ๒ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๖ ผลส าเร็จของการปฏิบัตินโยบายฯ ๑ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๗ ความส าเร็จที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษา ๒ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๘ องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ  

๘.๑ องค์ประกอบความมีคุณภาพ ๖ ตัวชี้วัด  
๘.๒ องค์ประกอบความมีประโยชน์ ๔ ตัวชี้วัด 
๘.๓ องค์ประกอบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๑ ตัวชี้วัด  

รวมเป็น ๓๐ ตัวชี้วัด ต้องได้ดเียี่ยม ๒๖ ตัวชี้วัด 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  

องค์ประกอบที่ ๑ ด้านกายภาพ ๒ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๒ วัฒนธรรมองค์กร ๔ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๓ การด าเนินงานด้าน ICT ๔ ตัวชี้วัด 
องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน ๔ ด้าน ๔ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๕ ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๒ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๖ ผลส าเร็จของการปฏิบัติตามนโยบาย ๑ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๗ ความส าเร็จที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษา ๒ ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบที่ ๘  องค์ประกอบผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  

๘.๑ องค์ประกอบความมีคุณภาพ 5 ตัวชี้วัด  
๘.๒ องค์ประกอบความมีประโยชน์ ๓ ตัวชี้วัด  
๘.๓ องค์ประกอบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓ ตัวชี้วัด  

รวมเป็น ๓๐ ตัวชี้วัด ต้องได้ดเียี่ยม  ๒๖ ตัวช้ีวัด 



แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น (OBEC AWARDS) 
................................................................................................. 

1. ช่ือรางวัลที่เสนอขอ   ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC
ชื่อ (นำย,นำง,นำงสำว)..................................................................นำมสกุล........ ................................................. 
ต ำแหน่ง.................................................................................................................. .............................................. 

    ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
 ระดับปฐมวัย 
 ระดับประถมศึกษำ 
 ระดับขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

    สังกัด     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

    ด้าน  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม 

2. เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
2.1 ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำหรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
2.2 ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำรประเมิน 
2.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยภำยใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำร
ประเมิน 
2.4 สถำนศึกษำที่ด ำรงต ำแหน่งที่ขอรับกำรประเมินมีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสำม โดยภำพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2.5 มีควำมประพฤติในกำรครองตน ครองคน ครองงำน เป็นแบบอย่ำงที่ดี
และยอมรับของบุคคล ในวิชำชีพ ในสังคม ประกอบด้วย  

2.5.1 กำรครองตน 
2.5.1.1 กำรพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียรในงำนหน้ำที่  

       ควำมรับผิดชอบ     
 2.5.1.2 รักษำระเบียบวินัย และเคำรพกฎหมำย 



รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
            2.5.2 กำรครองคน 

2.5.2.1 กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีและร่วมกิจกรรม 
          ของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงำน 

 2.5.3 กำรครองงำน 
  2.5.3.1 ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
  2.5.3.2 ควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมพึงพอใจ 
                               ในกำรปฏิบัติงำน 
 2.5.4 สมรรถนะที่ส ำคัญ 
   2.5.4.1 ควำมสำมำรถในกำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน 
   2.5.4.2  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 
   2.5.4.3  ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนเพื่อปฏิบัติงำน 
                                เปน็ทีม 
   2.5.4.4  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อ่ืน 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น 

   มีคุณสมบัติตรงตำมตัวชี้วัดทุกข้อ 
   อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... ........................... 
 
ลงชื่อ               ประธำนกรรมกำร   ลงชื่อ           กรรมกำร 
      (.......................................................)                            (....................................... ................) 
 
ลงชื่อ             ประธำนกรรมกำร   ลงชื่อ          กรรมกำร 
      (.......................................................)                            (.......................................................)  
 
                                      ลงชื่อ                               กรรมกำรและเลขำนุกำร 

(.......................................................) 
 



แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น (OBEC AWARDS) 
................................................................................................. 

1. ช่ือรางวัลที่เสนอขอ   รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC

ชื่อ (นำย,นำง,นำงสำว)..................................................................นำมสกุล. ........................................................ 
ต ำแหน่ง...................................................................................................... .......................................................... 

    ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
 ระดับประถมศึกษำ 
 ระดับมัธยมศึกษำ 

    สังกัด     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

    ด้าน  ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม 

2. เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
2.1 ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำหรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
2.2 ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำรประเมิน 
2.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยภำยใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำร
ประเมิน 
2.4 สถำนศึกษำที่ด ำรงต ำแหน่งที่ขอรับกำรประเมินมีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสำม โดยภำพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2.5 มีควำมประพฤติในกำรครองตน ครองคน ครองงำน เป็นแบบอย่ำงที่ดี
และยอมรับของบุคคล ในวิชำชีพ ในสังคม ประกอบด้วย 

2.5.1 กำรครองตน 
2.5.1.1 กำรพ่ึงตนเอง ขยันมั่น เพียรในงำนหน้ำที่ 

ควำมรับผิดชอบ 
2.5.1.2 รักษำระเบียบวินัย และเคำรพกฎหมำย 

2.5.2 กำรครองคน 
2.5.2.1 กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีและร่วมกิจกรรมของ
หมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงำน 



รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
 2.5.3 กำรครองงำน 
  2.5.3.1 ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
  2.5.3.2 ควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมพึงพอใจ 
                               ในกำรปฏิบัติงำน 
 2.5.4 สมรรถนะที่ส ำคัญ 
   2.5.4.1 ควำมในกำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน 
   2.5.4.2 ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 
   2.5.4.3 ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนเพื่อปฏิบัติงำน 
                               เปน็ทีม 
   2.5.4.4 ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อ่ืน 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น 

   มีคุณสมบัติตรงตำมตัวชี้วัดทุกข้อ 
   อ่ืน ๆ ............................................................................................................................. .................... 
 
ลงชื่อ               ประธำนกรรมกำร   ลงชื่อ           กรรมกำร 
      (.......................................................)                            (.......................................................)  
 
ลงชื่อ             ประธำนกรรมกำร   ลงชื่อ          กรรมกำร 
      (.......................................................)                            (....................................... ................) 
 
                                      ลงชื่อ                               กรรมกำรและเลขำนุกำร 

(.......................................................) 
 



แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น (OBEC AWARDS) 
................................................................................................. 

1. ช่ือรางวัลที่เสนอขอ   ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC

ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................นามสกุล........ ................................................. 
ต าแหน่ง.................................................................................................................. .............................................. 

    ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 

    สังกัด     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

    ด้าน  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 

2. เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
2.1 ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
2.2 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งศึกษานิเทศก์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่
ยื่นขอรับการประเมิน 
2.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยภายใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับการ
ประเมิน 

2.4 มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็น
แบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพในสังคม ประกอบด้วย 

     2.4.1 การครองตน 
1) เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเป็นตัวอย่างแก่บุคคล

โดยทั่วไป
2) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของเพ่ือน

รว่มงานในวงการวิชาชีพ
3) เป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ ตั้งใจท างานในหน้าที่

จนได้รบัความส าเร็จด้วยตนเอง



รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
        2.4.2 การครองคน 
      1) เป็นผู้ที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีและเป็นที่ยอมรับ 
                           ของผู้ร่วมงาน 
      2) เป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าทางด้านวิชาการ 
 
      3) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นกัลยาณมิตร 
                          กับผู้ร่วมงาน 

     2.4.3 การครองงาน 
      1) เป็นผู้ที่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ น ามาพัฒนางาน 
                           อยู่เสมอ 
      2) เป็นผู้ที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
                           และทันเหตุการณ์ในการพัฒนางาน 
      3) เป็นผู้ที่มีความสามารถและมีปฏิภาณไหวพริบ 
                           ในการแก้ปัญหา 
2.5 มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีจ านวนโรงเรียนที่
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนได้รับการรับรองผลการประเมิน
ภายนอกจาก สมศ. รอบสาม ร้อยละ 80 ของจ านวนโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแล รับผิดชอบ 

 
 
 
 

 

2.6 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการนิเทศการศึกษา/การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพและสังคม ในระดับ
ภูมิภาคขึ้นไปอย่างน้อย 1 รางวัล ในรอบ 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น 

   มีคุณสมบัติตรงตามตัวชี้วัดทุกข้อ 
   อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... ........................... 
 
ลงชื่อ               ประธานกรรมการ   ลงชื่อ           กรรมการ 
      (.......................................................)                            (....................................... ................) 
 
ลงชื่อ             ประธานกรรมการ   ลงชื่อ          กรรมการ 
      (.......................................................)                            (.......................................................)  
 
                                      ลงชื่อ                               กรรมการและเลขานุการ 

(.......................................................) 
 



แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น (OBEC AWARDS) 
................................................................................................. 

1. ช่ือรางวัลที่เสนอขอ   ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม

ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)..................................................................นามสกุล........ ................................................. 
ต าแหน่ง.................................................................................................................. .............................................. 

    ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 

    สังกัด     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

    ด้าน  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 

2. เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
2.1 ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
2.2 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งศึกษานิเทศก์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่
ยื่นขอรับการประเมิน 
2.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยภายใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับการ
ประเมิน 
2.4 มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี
และยอมรับของบุคคลในวิชาชีพในสังคม ประกอบด้วย 

     2.4.1 การครองตน 
1) เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเป็นตัวอย่างแก่บุคคล

โดยทั่วไป
2) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของเพ่ือน

รว่มงานในวงการวิชาชีพ
3) เป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ ตั้งใจท างานในหน้าที่

จนได้รบัความส าเร็จด้วยตนเอง
     2.4.2 การครองคน 

1) เป็นผู้ที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ร่วมงาน

2) เป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าทางด้านวิชาการ
3) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นกัลยาณมิตร

กับผู้รว่มงาน



รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
     2.4.3 การครองงาน 

      1) เป็นผู้ที่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ น ามาพัฒนางาน 
                          อยู่เสมอ 
      2) เป็นผู้ที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทัน 
                          เหตุการณ์ในการพัฒนางาน 
      3) เป็นผู้ที่มีความสามารถและมีปฏิภาณไหวพริบ 
                           ในการแก้ปัญหา 

2.5 มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีจ านวนโรงเรียน 
ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนได้รับการรับรองผลการประเมิน
ภายนอกจาก สมศ. รอบสาม ร้อยละ 80 ของจ านวนโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแล รับผิดชอบ 

 
 
 
 

 

2.6 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการนิเทศการศึกษา/การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ
และสังคม ในระดับภูมิภาคขึ้นไปอย่างน้อย 1 รางวัล ในรอบ 3 ปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 

  

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น 

   มีคุณสมบัติตรงตามตัวชี้วัดทุกข้อ 
   อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... ........................... 
 
ลงชื่อ               ประธานกรรมการ   ลงชื่อ           กรรมการ 
      (.......................................................)                            (....................................... ................) 
 
ลงชื่อ             ประธานกรรมการ   ลงชื่อ          กรรมการ 
      (.......................................................)                            (.......................................................)  
 
                                      ลงชื่อ                               กรรมการและเลขานุการ 

(.......................................................) 
 



แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น (OBEC AWARDS) 
................................................................................................. 

1. ช่ือรางวัลที่เสนอขอ   สถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC

ชื่อโรงเรียน................................................................................................................. ......................................... 
ชื่อผู้น าเสนอ (นาย,นาง,นางสาว)......................................................นามสกุล...................................................... 
ต าแหน่ง...................................................................................................................... .......................................... 

    ประเภท  สถานศึกษายอดเยี่ยม 
 ระดับปฐมวัย 
 ระดับประถมศึกษา 
 ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา 
 ระดับมัธยมศึกษา 

    สังกัด         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

    ด้าน      ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 

2. เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
2.1  เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.2  - ระดับปฐมวัย เป็นสถานศึกษาที่มผีลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย มีค่าระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5 อยู่ใน
ระดับดีมาก จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 

- ระดับประถมศึกษา ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา เป็นสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยในการสอบ O-NET ของชั้นปี
สูงสุดในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา 
ที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระ ขึ้นไป หรือมีคะแนน
เฉลี่ยปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อน
หน้านั้น 2 กลุ่มสาระ ขึ้นไป 
2.3  เป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป  
2.4  เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับภูมิภาคขึ้น
ไปอย่างน้อย 1 รางวัล ในรอบ 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 



ความเห็นของคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น 

   มีคุณสมบัติตรงตามตัวชี้วัดทุกข้อ 
   อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... ........................... 
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