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หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
รับรางวัลทรงคุณค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค
1. ชื่ อรางวัลทีเ่ สนอขอ Active Teacher
ประเภท
 บุคคลยอดเยีย่ ม Active Teacher
สั งกัด
 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ด้ าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำยอดเยีย่ ม
ระดับ ( ) ก่อนประถมศึกษำ
( ) ประถมศึกษำ
( ) มัธยมศึกษำตอนต้น
( ) มัธยมศึกษำตอนปลำย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
( ) ภำษำไทย
( ) คณิ ตศำสตร์
( ) วิทยำศำสตร์
( ) สังคมศึกษำ
( ) ศิลปะ
( ) สุ ขศึกษำและพลศึกษำ
( ) ภำษำต่ำงประเทศ ( ) กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
( ) บูรณำกำร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
( ) กิจกรรมแนะแนว
( ) กิจกรมนักเรี ยน(ระบุ ลูกเสื อ เนตรนำรี ยุวกำชำด
ผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร กิจกรรมชุมนุม ชมรม)
( ) กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
2. คุณสมบัติเบื้องต้ น
ผูข้ อรับกำรประเมิน Active Teacher ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(OBEC AWARDS) ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
2.1 ดำรงตำแหน่ง ครู ครู ผชู ้ ่วย พนักงำนรำชกำร ครู อตั รำจ้ำง
2.2 ปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี นับถึงวันที่ยนื่ ขอรับ
กำรประเมิน
2.3 เป็ นผูไ้ ม่เคยถูกลงโทษทำงวินยั ภำยใน 2 ปี นับถึงวันที่ยนื่ ขอรับกำรประเมิน
2.4 มีควำมประพฤติในกำรครองตน ครองคน ครองงำน เป็ นแบบอย่ำงที่ดีและยอมรับของ
บุคคลในวิขำชีพและสังคม
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2.4.1 กำรครองตน (มีคุณธรรม) จริ ยธรรมที่พึงประสงค์ พิจำรณำคุณสมบัติดงั นี้
2.4.1.1 มีผลกำรประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐำน ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิผลของกำรจัดกำรเรี ยน
กำรสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ จำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. 2554 – 2558) ตำมระดับที่ขอรับ
กำรประเมิน อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป
2.4.2 กำรครองคน ( ทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี เป็ นที่ยอมรับ รักใคร่ ของศิษย์ ผูร้ ่ วมงำน และ
ผูบ้ งั คับบัญชำ)
พิจำรณำจำกกิจกรรม/กำรปฏิบตั ิต่อไปนี้
2.4.2.1 กิจกรรมที่ทำร่ วมกับผูร้ ่ วมงำนในโรงเรี ยน
2.4.2.2 จัด/ร่ วมจัดกิจกรรมตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2.4.2.3 กิจกรรมร่ วมกับชุมชน
โดยต้องปฏิบตั ิครบทั้ง 3 กิจกรรมซึ่ งรวมกันแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 10 รำยกำร/
ปี กำรศึกษำ
2.4.3 กำรครองงำน (รับผิดชอบ มุ่งมัน่ ตั้งใจทำงำนตำมภำรกิจ/ที่ได้รับมอบหมำย
อย่ำงสร้ำงสรรค์ จนเกิดควำมสำเร็ จ)
2.4.3.1 ไม่เคยขำดงำน
2.4.3.2 ลำกิจไม่เกิน 2 ครั้ง /ภำคเรี ยน และไม่เกิน 4 ครั้ง / ปี กำรศึกษำ
2.4.3.3 มีชวั่ โมงสอนตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2.4.3.4 มีผลงำน ดังนี้
1) มีแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ เป็ นปั จจุบนั และครบ
ชัว่ โมงสอนตลอดปี กำรศึกษำ
2) มีควำมสำเร็ จในกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำตนเอง (ID Plan)
2.5 มีผลงำนที่เกิดจำกกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2.5.1 ผลกำรประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐำน ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิผลของกำรจัดกำรเรี ยน
กำรสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ จำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
(พ.ศ. 2554 – 2558) ตำมระดับที่ขอรับกำรประเมิน อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป
2.5.2 มีงำนวิจยั ในชั้นเรี ยนที่สำเร็ จเผยแพร่ แล้ว
2.6 ได้รับรำงวัลยกย่องเชิดชู เกียรติ
2.6.1 ได้รับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน เป็ นที่ยอมรับในวงวิชำชีพ
(ภำยใน 2 ปี นับถึงวันที่ยนื่ ขอรับกำรประเมิน)
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2.6.2 ได้รับเชิ ญให้เป็ นวิทยำกรบรรยำยหัวข้อที่ตรงกับภำรกิจ/งำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงน้อย
2 ครั้ง/ปี กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ/เขต
2.6.3 ได้รับเชิญให้เป็ นวิทยำกร/คัดเลือกให้แสดงผลงำนตนเองในระดับภำค/ชำติ/นำนำชำติ
2.6.4 มีงำนเขียนแสดงผลงำน/ควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน/กำรพัฒนำ
ผูเ้ รี ยนตำมหลักสู ตรฯ/ระบบประกันคุณภำพภำยในเผยแพร่ ผำ่ นสื่ อสำธำรณะไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ครั้งต่อภำคเรี ยน
3.หลักเกณฑ์ การประเมิน
3.1 ผูข้ อรับกำรประเมินต้องมีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมข้อ 2.1 – 2.6 โดยใช้เกณฑ์กำร
ประเมิน “ผ่ำน” “ไม่ผำ่ น” และมีผลกำรประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะได้รับกำรประเมินเฉพำะด้ำน
แบบการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้ น
ตัวชี้วดั

รำยกำรประเมิน

1.ดำรงตำแหน่งครู ครู ผชู ้ ่วย พนักงำนรำชกำร ครู อตั รำจ้ำง
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. ปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนตำแหน่งไม่นอ้ ย
กว่ำ 2 ปี นับถึงวันที่ยนื่ คำขอรับกำรประเมิน
3. เป็ นผูไ้ ม่เคยถูกลงโทษทำงวินยั ภำยใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่น
ขอรับกำรประเมิน
2.กำรครองตน (มีคุณธรรม 1.มีผลกำรประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐำน ตัวบ่งชี้ที่ 6
1. คุณสมบัติเบื้องต้นเชิง
ประจักษ์

จริ ยธรรมที่พึงประสงค์)

ประสิ ทธิผลของกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสำคัญ จำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
(พ.ศ. 2554 – 2558) ตำมระดับที่ขอรับกำรประเมิน อยูใ่ น
ระดับดีข้ ึนไป

3.กำรครองคน

1 ร่ วมกิจกรรมกับผูร้ ่ วมงำนในโรงเรี ยน

(ทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี

2 จัด/ร่ วมกิจกรรมตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน

เป็ นที่ยอมรับรักใคร่ ของ
ศิษย์ ผูร้ ่ วมงำน) (ต้อง
ปฏิบตั ิครบทั้ง 3 กิจกรรม
รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ
10 รำยกำร/ปี กำรศึกษำ)

3 ร่ วมกิจกรรมกับชุมชน

ผลกำรประเมิน
ผ่ำน
ไม่ผำ่ น
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ตัวชี้วดั

รำยกำรประเมิน

4.กำรครองงำน

1.ไม่เคยขำดงำน

(รับผิดชอบ มุ่งมัน่ ตั้งใจ

2.ลำกิจไม่เกิน 2 ครั้ง/ภำคเรี ยนและไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี

ทำงำนตำมภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำยจนเกิด
ควำมสำเร็ จ)

กำรศึกษำ
3.มีชวั่ โมงสอนตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
4.มีผลงำน ดังนี้
1)มีแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ
เป็ นปั จจุบนั และครบชัว่ โมงสอน ตลอดปี กำรศึกษำ
2)มีควำมสำเร็ จในกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำตนเอง
(ID Plan)

5.มีผลงำนที่เกิดจำกพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ

1.มีผลกำรประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐำน ตัวบ่งชี้ที่ 6
ประสิ ทธิผลของกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสำคัญ จำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
(พ.ศ. 2554 – 2558) ตำมระดับที่ขอรับกำรประเมิน อยูใ่ น
ระดับดีข้ ึนไป

6.ได้รับรำงวัลยกย่อง

2.มีงำนวิจยั ในชั้นเรี ยนที่สำเร็ จที่เผยแพร่ แล้ว
1.ได้รับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำนภำครัฐ/

เชิดชูเกียรติ จำกหน่วยงำน

เอกชนเป็ นที่ยอมรับในวงวิชำชีพ(ภำยใน 2 ปี นับถึงวันที่ยนื่

ภำครัฐ เอกชน เป็ นที่

ขอรับกำรประเมิน)

ยอมรับในวิชำชีพและ

2.ได้รับเชิ ญให้เป็ นวิทยำกรบรรยำยหัวข้อที่ตรงกับภำรกิจ/

สังคม

งำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี กำรศึกษำ ระดับ
สถำนศึกษำ/เขต
3.ได้รับเชิญให้เป็ นวิทยำกร/คัดเลือกให้แสดงผลงำนตนเอง
ในระดับภำค/ชำติ/นำนำชำติ
4.มีงำนเขียนแสดงผลงำน/ควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน/กำรพัฒนำผูเ้ รี ยน
ตำมหลักสู ตร/ระบบประกันคุณภำพภำยในเผยแพร่ ผำ่ นสื่ อ
สำธำรณะไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ครั้ง ต่อภำคเรี ยน

ผลกำรประเมิน
ผ่ำน
ไม่ผำ่ น
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3.2 การประเมินเฉพาะด้ าน
3.2.1 Active Teacher
กำรประเมินด้ำนวิชำกำรยอดเยีย่ มมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
ตัวชี้วดั เฉพำะครู แต่ละประเภท จำนวน 1 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยน
มีตวั ชี้วดั วัดร่ วม จำนวน 3 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยน
องค์ประกอบที่ 2 ผลกำรพัฒนำตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 กำรดำเนินงำน / ผลงำนที่เป็ นเลิศ
องค์ ประกอบที่ 1 ผลทีเ่ กิดกับผู้เรียน (ปี กำรศึกษำล่ำสุ ด)
1) สำหรับครู ผสู ้ อนกลุ่มสำระ/รำยวิชำ/บูรณำกำร ชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
ตัวชี้วดั
1. ผลที่เกิดกับ
ผูเ้ รี ยน
ป.6, ม.3, ม.6
(O–NET)
ป.3 ( NT )

รำยกำรประเมิน
1. ค่ำเฉลี่ยปี ล่ำสุ ด สู งกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับชำติหรื อ
คะแนนเฉลี่ยปี กำรศึกษำปัจจุบนั หรื อปี กำรศึกษำ
ที่ผำ่ นมำสู งกว่ำค่ำเฉลี่ยของปี ก่อนหน้ำนั้น
3 กลุ่มสำระขึ้นไป
2. ค่ำเฉลี่ยปี ล่ำสุ ด สู งกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับ สพฐ. หรื อ
คะแนนเฉลี่ยปี กำรศึกษำปัจจุบนั หรื อปี กำรศึกษำ
ที่ผำ่ นมำสู งกว่ำค่ำเฉลี่ยของปี ก่อนหน้ำนั้น
2 กลุ่มสำระขึ้นไป
3. ค่ำเฉลี่ยปี ล่ำสุ ด สู งกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
หรื อคะแนนเฉลี่ยปี กำรศึกษำปัจจุบนั หรื อปี กำรศึกษำ
ที่ผำ่ นมำสู งกว่ำค่ำเฉลี่ยของปี ก่อนหน้ำนั้น
1 กลุ่มสำระขึ้นไป
4. ค่ำเฉลี่ยร้อยละปี ที่ผำ่ นมำ สู งกว่ำร้อยละ 50
ของคะแนน
5. ค่ำเฉลี่ยระดับสถำนศึกษำปี ล่ำสุ ดสู งกว่ำค่ำเฉลี่ย
ของปี ก่อนหน้ำ 1 ปี

เกณฑ์กำรประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมำก

ดี

ทำได้
5–7
รำยกำร

ทำได้
3–4
รำยกำร

ทำได้
1–2
รำยกำร
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ตัวชี้วดั

รำยกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมำก

ดี

6. นักเรี ยนมีผลกำรประเมินระดับสถำนศึกษำตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80
7. ไม่มีนกั เรี ยนที่มีผลกำรเรี ยนระดับ 0
2) สำหรับครู ผสู ้ อนกลุ่มสำระ/รำยวิชำ/บูรณำกำร ชั้น ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5
เกณฑ์กำรประเมิน
ตัวชี้วดั
รำยกำรประเมิน
ดีเยีย่ ม
ดีมำก
ดี
1. ผลที่เกิดกับ
ผูเ้ รี ยน

คะแนนเฉลี่ยปี กำรศึกษำปัจจุบนั หรื อปี กำรศึกษำ

ทำได้
4–5

ป.2, ป.5

ที่ผำ่ นมำสู งกว่ำค่ำเฉลี่ยของปี ก่อนหน้ำนั้น

รำยกำร

ม.2, ม.5

2 กลุ่มสำระขึ้นไป
2. ค่ำเฉลี่ยร้อยละของปี ที่ผำ่ นมำ สู งกว่ำร้อยละ 50

( LAS )

1. ค่ำเฉลี่ยปี ล่ำสุ ด สู งกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ หรื อ

ทำได้
2–3

ทำได้
1

รำยกำร

รำยกำร

ของคะแนน
3. ค่ำเฉลี่ยระดับสถำนศึกษำปี ล่ำสุ ด สู งกว่ำค่ำเฉลี่ย
ของปี ก่อนหน้ำ 1 ปี
4. นักเรี ยนได้ผลกำรประเมินระดับสถำนศึกษำตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80
5. ไม่มีนกั เรี ยนที่มีผลกำรเรี ยนระดับ 0
3) สำหรับครู ผสู ้ อนกลุ่มสำระ/รำยวิชำ/บูรณำกำร ชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4
เกณฑ์กำรประเมิน
ตัวชี้วดั
รำยกำรประเมิน
ดีเยีย่ ม
ดีมำก
ดี
1. ผลที่เกิดกับ

1. ค่ำเฉลี่ยร้อยละปี ล่ำสุ ด สู งกว่ำค่ำเฉลี่ยร้อยละของ

ทำได้

ทำได้

ทำได้

ผูเ้ รี ยน

ปี ที่ผำ่ นมำ

4–5

2–3

1

ป.1, ป.4

2. ผลกำรทดสอบระดับสถำนศึกษำ (เกรดเฉลี่ย)

รำยกำร

รำยกำร

รำยกำร

ม.1, ม.4

ปี ล่ำสุ ด สู งกว่ำ 3.00

(ระดับสถำนศึกษำ) 3. ค่ำเฉลี่ยระดับสถำนศึกษำปี ล่ำสุ ด สู งกว่ำปี ก่อน
หน้ำ 1 ปี ในรำยวิชำเดียวกัน
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ตัวชี้วดั

รำยกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมำก

ดี

4. นักเรี ยนมีผลกำรประเมินระดับสถำนศึกษำตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80
5. ไม่มีนกั เรี ยนที่มีผลกำรเรี ยนระดับ 0
4) สำหรับครู ผสู ้ อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวชี้วดั
1. ผลที่เกิดกับ

รำยกำรประเมิน
1. นักเรี ยนมีผลกำรประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์ที่

ผูเ้ รี ยน

สถำนศึกษำกำหนด คิดเป็ นร้อยละ 100

กิจกรรม

2. นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ

พัฒนำผูเ้ รี ยน

ประโยชน์ครบ ร้อยละ 100 ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ครั้ง / ภำค
เรี ยน หรื อ 4 ครั้ง / ปี
3. นักเรี ยนมีผลงำน / ผลกำรปฏิบตั ิงำนเชิงประจักษ์
และเผยแพร่ จนเป็ นที่ยอมรับหรื อได้รับรำงวัล
ระดับเขต / จังหวัด
4. นักเรี ยนมีผลงำน / ผลกำรปฏิบตั ิงำนเชิงประจักษ์
และเผยแพร่ จนเป็ นที่ยอมรับหรื อได้รับรำงวัลระดับภำค
5. นักเรี ยนมีผลงำน / ผลกำรปฏิบตั ิงำนเชิงประจักษ์
และเผยแพร่ จนเป็ นที่ยอมรับหรื อได้รับรำงวัล
ระดับชำติ / นำนำชำติ

เกณฑ์กำรประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมำก

ดี

ทำได้

ทำได้

ทำได้

5 รำยกำร รำยกำรที่ รำยกำรที่
1,2 และ 1,2 และ อีก
อีก 2
รำยกำร

1 รำยกำร
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5) สำหรับครู ผสู ้ อนระดับก่อนประถมศึกษา
ตัวชี้วดั

รำยกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมำก

ดี

1. ผลที่เกิดกับ 1. นักเรี ยนมีพฒั นำกำรทำงร่ ำงกำย ในระดับดีข้ ึน ทุกรำยกำร ทุกรำยกำร ทุกรำยกำร
ผูเ้ รี ยนระดับก่อน
ไป ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80
ไม่นอ้ ยกว่ำ เฉลี่ย
เฉลี่ย
ประถมศึกษำ
2. นักเรี ยนมีพฒั นำกำรทำงอำรมณ์และจิตใจ ใน
ร้อยละ 80 ร้อยละ ร้อยละ 60
ระดับดีข้ ึนไป ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80
60-79
3. นักเรี ยนมีพฒั นำกำรทำงสังคม ในระดับดีข้ ึนไป
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80
4. นักเรี ยนมีพฒั นำกำรทำงสติปัญญำ ในระดับดีข้ ึน
ไป ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80

3.2.3 ด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยีย่ ม
กำรประเมิน Active Teacher ยอดเยีย่ มมี 2 ลักษณะ ดังนี้
ตัวชี้วดั เฉพำะด้ำน Active Teacher ยอดเยีย่ ม จำนวน 2 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 คุณภำพ
องค์ประกอบที่ 2 คุณประโยชน์
องค์ประกอบที่ 3 ควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์
มีตวั ชี้วดั วัดร่ วม จำนวน 3 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยน
องค์ประกอบที่ 2 ผลกำรพัฒนำตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 กำรดำเนินงำน / ผลงำนที่เป็ นเลิศ
องค์ ประกอบที่ 1 คุณภาพ
ตัวชี้วดั

รำยกำรประเมิน

1.คุณลักษณะ

1. มีแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน

ของแผนกำร

อย่ำงน้อยหนึ่งหน่วยกำรเรี ยนรู ้

จัดกำรเรี ยนรู ้

2. มีกำหนดกำรสอนที่แสดงถึงวิธีกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
Active Learning ที่หลำกหลำย

เกณฑ์กำรประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมำก

ดี

ทำได้

ทำได้

ทำได้

3

2

1

รำยกำร

รำยกำร

รำยกำร
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ตัวชี้วดั

รำยกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมำก

ดี

ทำได้

ทำได้

ทำได้

3

2

1

รำยกำร

รำยกำร

รำยกำร

ทำได้

ทำได้

ทำได้

3

2

1

รำยกำร

รำยกำร

รำยกำร

3. รู ปแบบกำรจัดพิมพ์ จัดรู ปเล่มแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
กำรนำเสนอน่ำสนใจ มีกำรจัดเรี ยงลำดับอย่ำงเป็ น
ขั้นตอน และบันทึกหลังแผนกำรสอนที่ส่งผลถึงผูเ้ รี ยน
2.คุณภำพของ

1. กระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับรู ปแบบ

องค์ประกอบ

กำรจัดกำรเรี ยนรู ้แบบ Active Learning

ในแผนกำร

2. มีรูปแบบกำรออกแบบกิจกรรมเชิงปฏิบตั ิกำรให้

จัดกำรเรี ยนรู ้

ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิ และเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีหลำกหลำย

แสดงถึงกำรเปิ ด 3. มีกิจกรรมที่เปิ ดโอกำสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
โอกำสให้ผเู ้ รี ยน ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
มีส่วนร่ วม ใน
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้
3.กำรออกแบบ

1. มีกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ที่หลำกหลำย ท้ำทำย

กิจกรรมที่ผเู ้ รี ยน 2. กิจกรรมกำรเรี ยนรู ้เปิ ดโอกำสให้ผเู ้ รี ยนมีกำรสื่ อสำร
สำมำรถสร้ำง

และแลกเปลี่ยนอย่ำงหลำกหลำย

ควำมรู ้ได้ดว้ ย

3. มีกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนแสดงออกหรื อถ่ำยทอดควำมคิด

ตนเอง

ผ่ำนสื่ อต่ำงๆ อย่ำงหลำกหลำย

องค์ ประกอบที่ 2 คุณประโยชน์
ตัวชี้วดั

รำยกำรประเมิน

1. ควำมสำมำรถใน

1. ผูเ้ รี ยนสำมำรถสร้ำงควำมรู ้ ควำมเข้ำใจหลังปฏิบตั ิ

กำรสร้ำงควำมรู ้

กิจกรรม ร้อยละ 70

ควำมเข้ำใจ

2. ผูเ้ รี ยนสำมำรถนำควำมรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้

สำมรถนำไป

ร้อยละ 80

ประยุกต์ใช้

3. ผูเ้ รี ยนสำมำรถนำควำมรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้
ร้อยละ 85 ขึ้นไป

เกณฑ์กำรประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมำก

ดี

ทำได้

ทำได้

ทำได้

3

2

1

รำยกำร

รำยกำร

รำยกำร
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ตัวชี้วดั

รำยกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมำก

ดี

ทำได้

ทำได้

ทำได้

3

2

1

รำยกำร

รำยกำร

ทำได้

ทำได้

ทำได้

3

2

1

รำยกำร

รำยกำร

รำยกำร

ทำได้

ทำได้

ทำได้

3

2

1

รำยกำร

รำยกำร

รำยกำร

ทำได้

ทำได้

ทำได้

3

2

1

รำยกำร

รำยกำร

รำยกำร

2. ควำมสำมำรถ

1.กิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนสำมรถวิเครำะห์

วิเครำะห์

สังเครำะห์ ร้อยละ 70

สังเครำะห์ และ

2.กิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนสำมรถ วิเครำะห์ รำยกำร

ประเมินค่ำ

สังเครำะห์ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3.กิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนสำมรถวิเครำะห์
สังเครำะห์ประเมินค่ำ ร้อยละ 85 ขึ้นไป

3. ควำมสำมำรถ

1. ผูเ้ รี ยนสำมรถสร้ำงสรรค์ชิ้นงำน ผ่ำนเกณฑ์ใน

ในกำรคิด

ระดับพอใช้ ร้อยละ 70

สร้ำงสรรค์

2. ผูเ้ รี ยนสำมรถสร้ำงสรรค์ชิ้นงำน ผ่ำนเกณฑ์ใน
ระดับ ดี ร้อยละ 80
3, ผูเ้ รี ยนสำมรถสร้ำงสรรค์ชิ้นงำน ผ่ำนเกณฑ์ใน
ระดับ ดีมำก ร้อยละ 85

4. กิจกรรมกำร

1. มีกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้เชื่อมโยงกับสภำพแวดล้อม

เรี ยนรู ้เชื่ อมโยงกับ ใกล้ตวั อย่ำงน้อย 1 กิจกรรม
สภำพแวดล้อม

2. มีกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้เชื่อมโยงกับสภำพแวดล้อม

ใกล้ตวั

ใกล้ตวั 2 กิจกรรม
3. มีกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้เชื่อมโยงกับสภำพแวดล้อม
ใกล้ตวั 3 กิจกรรม ขึ้นไป

5. กิจกรรมกำร
เรี ยนรู ้สำมำรถ

1. มีกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ที่ส่งผลถึงกำรแก้ปัญหำให้
ชุมชน สังคม หรื อประเทศชำติ อย่ำงน้อย 1 กิจกรรม

แก้ปัญหำให้ชุมชน 2. มีกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ที่ส่งผลถึงกำรแก้ปัญหำให้
สังคม หรื อ
ประเทศชำติ

ชุมชน สังคม หรื อประเทศชำติ 2 กิจกรรม
3. มีกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ที่ส่งผลถึงกำรแก้ปัญหำให้
ชุมชน สังคม หรื อประเทศชำติ 3 กิจกรรม
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องค์ ประกอบที่ 3 ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
ตัวชี้วดั

รำยกำรประเมิน

1. กำรนำควำมรู1.้
ไปใช้แก้ปัญหำ
ใหม่หรื อ
สถำนกำรณ์ใหม่

เกณฑ์กำรประเมิน
ดีเยีย่ ม
ดีมำก
ดี
ทำได้
ทำได้
ทำได้
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3

1.สะท้อนถึงกำรมีแนวคิดใหม่ ในกำรแก้ปัญหำใหม่
หรื อสถำนกำรณ์ใหม่ อย่ำงน้อย 1 กิจกรรม
2. สะท้อนถึงกำรมีแนวคิดใหม่ ในกำรแก้ปัญหำใหม่
หรื อสถำนกำรณ์ใหม่ 2 กิจกรรม
3. สะท้อนถึงกำรมีแนวคิดใหม่ ในกำรแก้ปัญหำใหม่
หรื อสถำนกำรณ์ใหม่ 3 กิจกรรม ขึ้นไป
ทำได้
ทำได้ ทำได้
2. กิจกรรมแสดง 1. ผูเ้ รี ยนได้ใช้ควำมคิดของตนอย่ำงมีเหตุผล
อย่ำงน้อย 1 กิจกรรม
3
2
1
ถึงผูเ้ รี ยนได้ใช้
2. ผูเ้ รี ยนได้ใช้ควำมคิดของตนอย่ำงมีเหตุผล
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
ควำมคิดของตน
2 กิจกรรม
อย่ำงมีเหตุผล
3. ผูเ้ รี ยนได้ใช้ควำมคิดของตนอย่ำงมีเหตุผล
3 กิจกรรม ขึ้นไป
ตัวชี้วดั ร่ วม สำหรับครู ผสู ้ อนทุกชั้น/กลุ่มสำระ/รำยวิชำ/บูรณำกำร/ก่อนประถมศึกษำให้ใช้ตวั ชี้วดั ร่ วม
ดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1 ผลทีเ่ กิดกับผู้เรียน
ตัวชี้วดั

รำยกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมำก

ดี

ทำได้

ทำได้

1. ผลที่เกิดกับ

1. นักเรี ยนผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึง

ทำได้ 4

ผูเ้ รี ยน

ประสงค์ ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็ นร้อยละ 100

รำยกำร รำยกำรที่ รำยกำรที่

1.1 ด้ำน

2. นักเรี ยนประพฤติปฏิบตั ิตนตำมคุณลักษณะอันพึง

คุณลักษณะ

ประสงค์ ที่เป็ นจุดเน้นของสถำนศึกษำ ได้ครบทุกข้อ

อันพึงประสงค์

คิดเป็ นร้อยละ 100
3. นักเรี ยนได้รับรำงวัล/กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ/
ประกำศชมเชย จำกหน่วยงำน/องค์กร ระดับเขต /
จังหวัด
4. นักเรี ยนได้รับรำงวัล/กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ /
ประกำศชมเชย จำกหน่วยงำน/องค์กร ระดับชำติ /
นำนำชำติ

1-3

1-2
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ตัวชี้วดั
1.2 ผลงำน /

รำยกำรประเมิน
1. นักเรี ยนทุกคนมีผลงำน / ชิ้นงำน / ภำระงำน /

ชิ้นงำน /

ผลกำรปฏิบตั ิงำน ครบถ้วนตำมที่ครู กำหนด

ภำระงำน /

2. ผลงำน / ชิ้นงำน / ภำระงำน / ผลกำรปฏิบตั ิงำน

เกณฑ์กำรประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมำก

ทำได้ท้ งั 3 ทำได้ 2
รำยกำร

ดี
ทำได้ 1

รำยกำร

รำยกำร

1.3 กำรเผยแพร่ 1. นักเรี ยนได้นำเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้/
ผลงำนนักเรี ยน ผลงำน/ชิ้นงำน/ภำระงำน/ผลกำรปฏิบตั ิงำนที่มี
คุณภำพในรู ปแบบต่ำงๆ ตำมวำระและโอกำสใน
ระดับสถำนศึกษำ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
2. นักเรี ยนได้นำเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้/
ผลงำน/ชิ้นงำน/ภำระงำน/ผลกำรปฏิบตั ิงำนที่มี
คุณภำพในรู ปแบบต่ำงๆ ตำมวำระและโอกำสต่อ
สำธำรณะในระดับเขต/จังหวัด อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ปี
3. นักเรี ยนได้นำเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้/
ผลงำน/ชิ้นงำน/ภำระงำน/ผลกำรปฏิบตั ิงำนที่มี
คุณภำพในรู ปแบบต่ำงๆ ตำมวำระและโอกำสต่อ
สำธำรณะในระดับภำค
4. นักเรี ยนได้นำเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้/
ผลงำน/ชิ้นงำน/ภำระงำน/ผลกำรปฏิบตั ิงำนที่มี
คุณภำพในรู ปแบบต่ำงๆ ตำมวำระและโอกำสต่อ
สำธำรณะในระดับชำติ /นำนำชำติ

ทำได้ท้ งั 4 ทำได้ 3
รำยกำร รำยกำร

ทำได้ 2
รำยกำร

1.4 กำรได้รับ
รำงวัล / ยกย่อง
เชิดชู

ทำได้ 3-4 ทำได้ 2
รำยกำร รำยกำร

ทำได้ 1
รำยกำร

ผลกำรปฏิบตั ิงำน ของนักเรี ยนมีคุณภำพตำมเกณฑ์ที่กำหนดในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 80
3. ผลงำน / ชิ้นงำน / ภำระงำน / ผลกำรปฏิบตั ิงำน
เกิดจำกกำรปฏิบตั ิงำนของนักเรี ยนตำมหลักสู ตร
อย่ำงแท้จริ งและได้รับกำรรับรองจำกผูบ้ ริ หำร
โรงเรี ยน

1. ผลงำน/ชิ้นงำน/ภำระงำน/ผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
นักเรี ยน ได้รับรำงวัล/ยกย่องเชิดชูในระดับเขต/จังหวัด
2. ผลงำน/ชิ้นงำน/ภำระงำน/ผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
นักเรี ยน ได้รับรำงวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับภำค
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ตัวชี้วดั

รำยกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมำก

ดี

3. ผลงำน/ชิ้นงำน/ภำระงำน/ผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
นักเรี ยน ได้รับรำงวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับชำติ/
นำนำชำติ
4. ผลงำน/ชิ้นงำน/ภำระงำน/ผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
นักเรี ยน ได้รับรำงวัล/ยกย่องเชิดชู และมีผนู ้ ำไป
ประยุกต์ใช้/เป็ นแนวคิดในกำรพัฒนำผลงำนของ
นักเรี ยน/ครู นอกสถำนศึกษำ

องค์ ประกอบที่ 2 ผลกำรพัฒนำตนเอง
ตัวชี้วดั

รำยกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมำก

1. เป็ นแบบอย่ำง 1. พัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรม จริ ยธรรม กำร
ทำได้ท้ งั 4 ทำได้ 3
และเป็ นที่ยอมรับ พัฒนำจิตอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
รำยกำร รำยกำร
จำกบุคคลอื่น ๆ 2. ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดี ตำมแนวปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในหน้ำที่รำชกำร และส่ วนตน
3. น้อมนำแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน จน
ได้รับกำรยอมรับหรื อกำรยกย่องเชิดชูจำกหน่วยงำน
/องค์กรภำครัฐและเอกชน ระดับเขต/จังหวัด
4. น้อมนำแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน จน
ได้รับกำรยอมรับหรื อกำรยกย่องเชิดชูจำกหน่วยงำน
/องค์กรระดับชำติ

ดี
ทำได้ 2
รำยกำร
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ตัวชี้วดั 2 พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง (กำรได้รับกำรพัฒนำ /พัฒนำตนเอง ในรอบ 2 ปี )ให้รำยงำน 2 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 การได้ รับการพัฒนา
ปี พ.ศ.

จำนวนครั้ง/ชัว่ โมง

หัวเรื่ อง / หัวข้อ

หน่วยพัฒนำ

กำรนำผลไปใช้

ส่ วนที่ 2 การพัฒนาตนเอง ต้องเขียนรำยงำนระบุแหล่งศึกษำ วัน เดือน ปี ระยะเวลำ กำรนำไปใช้ประโยชน์
ในวิชำชีพที่สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลำงฯ / ระบบประกันคุณภำพภำยใน และผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยน / อื่น ๆ
หมายเหตุ ให้แนบหลักฐำนเอกสำรประกอบ เช่น ประกำศนียบัตร เกียรติบตั ร ฯลฯ
เกณฑ์ ระดับคุณภาพ

ดีเยีย่ ม

ได้รับกำรพัฒนำ

41 ชัว่ โมง / ปี ขึ้นไป

ดีมำก

ได้รับกำรพัฒนำ

21 – 40 ชัว่ โมง / ปี

ดี

ได้รับกำรพัฒนำ

20 ชัว่ โมง / ปี

องค์ ประกอบที่ 3 กำรดำเนินงำน / ผลงำนที่เป็ นเลิศ
ตัวชี้วดั

รำยกำรประเมิน

เกณฑ์ระดับคุณภำพ
ดีเยีย่ ม

ดีมำก

ดี

1. กำรนำองค์

1. นำไปพัฒนำนักเรี ยนแบบองค์รวมได้ ควำมรู ้

ทำได้ 4-5 ทำได้ 2-3 ทำได้ 1

ควำมรู ้จำกกำร

ทักษะ กระบวนกำร และเจตคติ

รำยกำร

รำยกำร

รำยกำร

ทำได้

ทำได้

ทำได้

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

ได้รับกำรพัฒนำ 2. นำไปใช้บูรณำกำรกับหน่วย/เรื่ องอื่น ๆ ได้
หรื อกำรพัฒนำ

3. นำไปใช้บูรณำกำรกับรำยวิชำอื่น ๆ ได้

ตนเองไปใช้

4. นำไปใช้เป็ นต้นแบบเผยแพร่ ขยำยผลได้

ประโยชน์

5. เชื่อมโยง / นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2. กำรแก้ปัญหำ / 1. กำรแก้ปัญหำ / พัฒนำผูเ้ รี ยนโดยใช้
กำรพัฒนำผูเ้ รี ยน กระบวนกำรวิจยั ในชั้นเรี ยน
2. กำรแก้ปัญหำ / พัฒนำผูเ้ รี ยนโดยใช้นวัตกรรม
ทำงกำรเรี ยนกำรสอน
3. กำรแก้ปัญหำ / พัฒนำผูเ้ รี ยนโดยใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน
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ตัวชี้วดั

รำยกำรประเมิน

เกณฑ์ระดับคุณภำพ
ดีเยีย่ ม

ดีมำก

ดี

เกณฑ์ ระดับคุณภาพ
ระดับ 3 ใช้ท้ งั 3 วิธีข้ ึนไป แก้ปัญหำ / พัฒนำได้
ร้อยละ 100
ระดับ 2 ใช้ได้อย่ำงน้อย 2 วิธี แก้ปัญหำ / พัฒนำได้
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ระดับ 1 ใช้ได้อย่ำงน้อย 1 วิธี แก้ปัญหำ / พัฒนำได้
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
4. วิธีการประเมิน
กำรประเมินครู ผสู ้ อนยอดเยีย่ ม Active Teacher ที่ปฏิบตั ิงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ มีวธิ ี กำรประเมิน 3 ระดับ ดังนี้
4.1 ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
1) สพป./สพม. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคัดเลื อกครู ผูส้ อนยอดเยี่ยม Active Teacher
ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2) ผูส้ มัครรับกำรประเมินยืน่ คำขอรับกำรประเมินตำมแบบฟอร์ มที่กำหนด แล้วนำเสนอ
เจ้ำหน้ำผูร้ ับผิดชอบของ สพป./สพม. ที่สังกัด ตำมวันเวลำที่กำหนด
3) เจ้ำหน้ำที่ผรู ้ ับผิดชอบ เสนอคำขอต่อคณะกรรมกำรประเมินเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้นของผูส้ มัครตำมเกณฑ์กำรประเมินคุ ณสมบัติเบื้องต้นข้อ 2.1 -2.5 โดยพิจำรณำจำกหลักฐำนกำรขอรับกำร
ประเมิน กำรตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรสังเกต ซักถำม และอื่นๆ เพื่อให้ผลกำรประเมินมีควำมถูกต้อง
และเที่ยงตรง
4) คณะกรรมกำรประเมิ นคุ ณสมบัติ เบื้ อ งต้น ตำมหลัก เกณฑ์ ก ำรประเมิ นที่ ก ำหนดและตัดสิ น
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
5) สพป./สพม.ประกำศผลผูผ้ ำ่ นกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
6) คณะกรรมกำรประเมินผูท้ ี่ผำ่ นกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินเฉพำะด้ำนที่ผรู ้ ับกำรประเมินมีควำมประสงค์ขอรับรำงวัลทรงคุณค่ำเพียงด้ำนใดด้ำนหนึ่ ง โดยพิจำรณำจำก
หลักฐำน เอกสำร หรื อกำรตรวจสอบสภำพจริ ง หรื อกำรนำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของผูร้ ับกำรประเมิน และ
ซักถำมเพิ่มเติม ในลักษณะเปิ ดเวทีกำรนำเสนอผลงำนตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
7) คณะกรรมกำรประเมินสรุ ปผลกำรประเมินโดยพิจำรณำตัดสิ นตำมเกณฑ์ที่กำหนดและ
ประกำศผลผูท้ ี่ ผ่ำ นกำรคัดเลื อกเป็ นครู ผูส้ อนยอดเยี่ย ม Active Teacher ในระดับ ส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึ ก ษำ
เพื่อจะส่ งไปขอรับกำรประเมินในระดับภำคต่อไป
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4.2 ระดับภาค
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคัดเลือกครู ผสู ้ อนยอดเยีย่ ม Active Teacher ระดับภำค
2) คณะกรรมกำรประเมินทำกำรประเมินผูท้ ี่ผำ่ นกำรประเมินระดับสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำโดยพิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำร หรื อกำรตรวจสอบสภำพจริ ง หรื อกำรนำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน
ของผูร้ ับกำรประเมิน และซักถำมเพิ่มเติม ในลักษณะเปิ ดเวทีกำรนำเสนอผลงำนตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
3) คณะกรรมกำรประเมิ นสรุ ป ผลกำรประเมิ นตำมเกณฑ์กำรตัดสิ นที่ ก ำหนดและประกำศผล
กำรคัด เลื อ กผู ้ที่ ผ่ำ นกำรคัด เลื อ กเป็ นครู ผู ้ส อนยอดเยี่ ย ม Active Teacher ระดับ ภำค เพื่ อ เข้ำ รั บ กำรประเมิ น
ในระดับชำติต่อไป
4.3 ระดับชาติ
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคัดเลือกครู ผสู ้ อนยอดเยีย่ ม Active Teacher ระดับชำติ
2) คณะกรรมกำรประเมินทำกำรประเมินผูท้ ี่ผำ่ นกำรประเมินระดับภำคโดยพิจำรณำจำกหลักฐำน
เอกสำร หรื อกำรตรวจสอบสภำพจริ ง หรื อกำรนำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของผูร้ ับกำรประเมิน และซักถำม
เพิม่ เติม ในลักษณะเปิ ดเวทีกำรนำเสนอผลงำนตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
3) คณะกรรมกำรประเมิ นสรุ ปผลกำรประเมิ นตำมเกณฑ์ก ำรตัดสิ นที่ ก ำหนดและประกำศผล
กำรคัดเลือกผูท้ ี่ผำ่ นกำรคัดเลือกเป็ นครู ผสู ้ อนยอดเยีย่ ม Active Teacher ระดับชำติ
5.เกณฑ์ การตัดสิ น
5.1 ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็ นครู ผสู ้ อนยอดยีย่ ม Active Teacher ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีเกณฑ์กำรตัดสิ น ดังนี้
1) มีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมข้อ 2.1-2.6 ได้ผลกำรประเมิน “ผ่ำน” ร้อยละ 80 ของรำยกำร
ประเมินทั้งหมด ขึ้นไป
2) มีผลกำรประเมินเฉพำะด้ำนในระดับดีเยีย่ มของตัวชี้วดั ที่ประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป
5.2 ระดับภาค
เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็ นครู ผสู ้ อนยอดยีย่ มระดับภำค มีเกณฑ์กำรตัดสิ น ดังนี้
มีผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์เฉพำะด้ำนที่ขอรับกำรประเมิน โดยได้ผลกำรประเมินระดับ ดีเยี่ยม
ของตัวชี้วดั ที่ประเมิน ร้อยละ 85 ขึ้นไป
5.3 ระดับชาติ
เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็ นครู ผสู ้ อนยอดเยีย่ มระดับชำติ มีเกณฑ์กำรตัดสิ น ดังนี้
มีผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์เฉพำะด้ำนที่ขอรับกำรประเมิน โดยได้ผลกำรประเมินระดับ ดีเยีย่ ม
ของตัวชี้วดั ที่ประเมิน ร้อยละ 90 ขึ้นไป
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6.คาชี้แจงเพิม่ เติม
6.1 หลักเกณฑ์กำรประเมินด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรี ยนกำรสอน
บุคคลยอดเยีย่ ม Active Teacher
ผูข้ อรับกำรประเมิน ทั้งระดับก่อนประถมศึกษำ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกำรศึกษำพิเศษ
ที่ขอรับกำรประเมินด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรี ยนกำรสอนยอดเยีย่ มจะต้องรับกำรประเมินตัวชี้วดั เฉพำะ
และตัวชี้วดั ร่ วมทั้ง 2 ส่ วน ดังนี้
6.1.1 กำรประเมินตัวชี้วดั เฉพำะ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรี ยนกำรสอน
บุคคลยอดเยีย่ ม Active Teacher มีดงั นี้
1) องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนคุณภำพ ตัวชี้วดั 1-3
2) องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนประโยชน์ ตัวชี้วดั 4-8
3) องค์ประกอบที่ 3 ควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์ 9-10
6.2 ผูข้ อรับกำรประเมินทุกคนต้องส่ งเอกสำรรำยงำนสรุ ปผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเอง (Self report) ตำม
องค์ประกอบและตัวชี้วดั ของด้ำนที่ขอรับกำรประเมิน ไม่เกิน 50 หน้ำ พร้อมทั้งแนบเอกสำรหลักฐำนอื่น ๆ เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำ
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สรุปเกณฑ์ การตัดสินครูผ้สู อนยอดเยีย่ ม ระดับภาค
เกณฑ์ คุณสมบัติเบื้องต้ น บุคคลยอดเยีย่ ม Active Teacher (สพป./สพม. ประเมิน)
ผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นข้อ 2.1 – 2.6 ผ่ำนร้อยละ 80 ขึ้นไป ของรำยกำรประเมินย่อย
( ผ่ำน 15 ใน 18 รำยกำรประเมินย่อย) จึงจะได้รับกำรประเมินเฉพำะด้ำน

เกณฑ์ ตัดสิ นเฉพาะด้ าน
ต้องได้ระดับดีเยี่ยมของตัวชี้วดั ที่ประเมิน ร้ อยละ 85 ขึน้ ไป

ตัวชี้วดั เฉพาะ
ด้ านนวัตกรรมฯ บุคคลยอดเยีย่ ม Active Teacher
องค์ประกอบที่ 1 มี 4 ตัวชี้ วดั องค์ประกอบที่ 2 มี 3 ตัวชี้วดั องค์ประกอบที่ 3 มี 2 ตัวชี้วดั รวม 9 ตัวชี้วดั
ต้ องได้ ดีเยีย่ ม 8 ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ร่ วม (ทั้ง 3 ด้ำน)
ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยน 4 ตัวชี้วดั ผลกำรพัฒนำตนเอง 2 ตัวชี้วดั ผลกำรดำเนินงำน/ผลงำนที่
เป็ นเลิศ 2 ตัวชี้ วดั รวม 8 ตัวชี้วดั ต้ องได้ ดีเยีย่ ม 7 ตัวชี้วดั
เกณฑ์ ระดับคุณภาพระดับภาค
1. เหรี ยญทอง ต้องได้ระดับดีเยีย่ ม ร้อยละ 85 ขึ้นไป
2. เหรี ยญเงิน ได้ระดับดีเยีย่ ม ร้อยละ 80 – 84
3. เข้ำร่ วมแข่งขัน ได้ระดับดีเยีย่ ม ต่ำกว่ำ ร้อยละ 80
เกณฑ์ การพิจารณาจัดอันดับเหรียญทองระดับภาค 3 อันดับแรก เพื่อไปประกวดระดับชำติ
1. กรณี ตวั ชี้ วดั เฉพำะด้ำนในระดับดีเยีย่ ม ได้ค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน ให้ดูคุณสมบัติเบื้องต้นว่ำใครมีค่ำร้อยละที่ผำ่ น
สู งกว่ำ
2. กรณี ขอ้ 1 เท่ำกัน ให้ดูลีลำและรู ปแบบกำรนำเสนอผลงำนว่ำใครน่ำสนใจกว่ำ
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สรุปเกณฑ์ การตัดสินครูผ้สู อนยอดเยีย่ ม ระดับชาติ
เกณฑ์ คุณสมบัติเบื้องต้ น บุคคลยอดเยีย่ ม Active Teacher (สพป./สพม. ประเมิน)
ผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นข้อ 2.1 – 2.6 ผ่ำนร้อยละ 80 ขึ้นไป ของรำยกำรประเมินย่อย
( ผ่ำน 15 ใน 18 รำยกำรประเมินย่อย) จึงจะได้รับกำรประเมินเฉพำะด้ำน

เกณฑ์ ตัดสิ นเฉพาะด้ าน
ต้องได้ระดับดีเยี่ยมของตัวชี้วดั ที่ประเมิน ร้ อยละ 90 ขึน้ ไป

ตัวชี้วดั เฉพาะ
ด้ านนวัตกรรมฯ บุคคลยอดเยีย่ ม Active Teacher
องค์ประกอบที่ 1 มี 4 ตัวชี้ วดั องค์ประกอบที่ 2 มี 3 ตัวชี้วดั องค์ประกอบที่ 3 มี 2 ตัวชี้วดั รวม 9 ตัวชี้วดั
ต้ องได้ ดีเยีย่ ม 8 ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ร่ วม (ทั้ง 3 ด้ำน)
ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยน 4 ตัวชี้วดั ผลกำรพัฒนำตนเอง 2 ตัวชี้วดั ผลกำรดำเนินงำน/ผลงำนที่
เป็ นเลิศ 2 ตัวชี้วดั รวม 8 ตัวชี้วดั ต้ องได้ ดีเยีย่ ม 7 ตัวชี้วดั
เกณฑ์ ระดับคุณภาพระดับชาติ
1.เหรี ยญทอง ต้องได้ระดับดีเยีย่ ม ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2.เหรี ยญเงิน ได้ระดับดีเยีย่ ม ร้อยละ 85 – 89
3.เข้ำร่ วมแข่งขัน ได้ระดับดีเยีย่ ม ต่ำกว่ำ ร้อยละ 85
เกณฑ์ การพิจารณาจัดอันดับเหรียญทองระดับชาติ
1. กรณี ตวั ชี้ วดั เฉพำะด้ำนในระดับดีเยีย่ ม ได้ค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน ให้ดูคุณสมบัติเบื้องต้นว่ำใครมีค่ำร้อยละ
ที่ผำ่ นสู งกว่ำ
2. กรณี ขอ้ 1 เท่ำกัน ให้ดูลีลำและรู ปแบบกำรนำเสนอผลงำนว่ำใครน่ำสนใจกว่ำ

