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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 
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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 
 

 


