แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น (OBEC AWARDS)
1. ชื่อรางวัลที่เสนอ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC
ชื่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่อ สพท.......................................................................................................................... ......................................
ชื่อผู้นำเสนอ (นำย,นำง,นำงสำว)......................................................นำมสกุล......................................................
ตำแหน่ง................................................................................................................................................................
สังกัด  สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ด้ำน

 ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม

2. เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
รายการประเมิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2.1 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 2.1 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
ชั้น ป.6 และ ม.3 (O-NET) ของ
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (O-NET)
ปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำ
ของปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือ
ที่ผ่ำนมำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของ
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำสูงกว่ำ
ระดับประเทศ 2 กลุ่มสำระขึ้นไป
ค่ำเฉลี่ยของระดับประเทศ 2
หรือมีคะแนนเฉลี่ยปีกำรศึกษำ
กลุ่มสำระ ขึ้นไป
ปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
หรือมีคะแนนเฉลี่ยปีกำรศึกษำ
สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปีก่อนหน้ำนั้น
ปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
2 กลุ่มสำระ ขึ้นไป
สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของปีก่อนหน้ำนั้น
/ กลุ่มสำระ ขึ้นไป
2.2 มีผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกลยุทธ์ 2.2 มีผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกลยุทธ์
ของ สพฐ. โดยเฉลี่ยสองปีงบประมำณ
ของ สพฐ. โดยเฉลี่ยสอง
ล่ำสุดอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ใช้ผล
ปีงบประมำณล่ำสุด อยู่ในระดับดี
กำรประเมินของสตผ. หรือเทียบเท่ำ)
ขึ้นไป (ใช้ผลกำรประเมินของ
สตผ. หรือเทียบเท่ำ)
2.3 มีผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรอง
2.3 มีผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรอง
ในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยเฉลี่ย
ในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยเฉลี่ย
สองปีงบประมำณล่ำสุดมีค่ำคะแนน
สองปีงบประมำณล่ำสุด มีค่ำคะแนน
เฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป (ใช้ผล
เฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป (ใช้ผล
กำรประเมินของ สพฐ. หรือ
กำรประเมินของ สพฐ. หรือ
เทียบเท่ำ)
เทียบเท่ำ)

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

รายการประเมิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2.4 มีผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
2.4 มีผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
โดยเฉลี่ยสองปีงบประมำณล่ำสุด
โดยเฉลี่ยสองปีงบประมำณล่ำสุด
มีระดับคุณภำพ 3 หรือระดับดีขึ้นไป
มีระดับคุณภำพ 3 หรือระดับดีขึ้นไป
(ใช้ผลกำรประเมินของ สตผ. หรือ
(ใช้ผลกำรประเมินของ สตผ. หรือ
เทียบเท่ำ)
เทียบเท่ำ)

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น
 มีคุณสมบัติตรงตำมตัวชี้วัดทุกข้อ
 อื่น ๆ .................................................................................................................................................

ลงชื่อ

ประธำนกรรมกำร ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

กรรมกำร

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

ประธำนกรรมกำร ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

กรรมกำร

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

กรรมกำรและเลขำนุกำร
(.......................................................)

แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (OBEC AWARDS)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ระดับภาค / ระดับชาติ
1. ชื่อรางวัลที่เสนอ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC
ชื่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สังกัด  สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ด้ำน

 ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม

2. เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ด้านกายภาพ (Organization Environment)
ตัวชี้วัด

รำยกำรประเมิน

1. สภำพภำยใน
อำคำรสำนักงำน

1.
2.
3.
4.

2. สภำพแวดล้อม
ภำยนอกอำคำร
สำนักงำน

1.
2.
3.
4.

ผลกำรประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมำก
ดี
(5)
(4)
(3)

ทำได้
ทำได้
ทำได้
สะอำดถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย
3
2
1
มีควำมปลอดภัย
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
มีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอต่อกำรใช้งำน
บุคลำกรมีจิตบริกำร ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทำย
ต้อนรับผู้มำรับบริกำร
ทำได้
ทำได้
ทำได้
จัดภูมิทัศน์และบริเวณภำยนอกที่ร่มรื่น
3
2
1
สะอำด สวยงำม
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
มีสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้กับผู้
มำรับบริกำร เช่น มุมอ่ำนหนังสือ ที่นั่ง
พักผ่อน มุมกำแฟฯ
มีข้อกำหนด / มำตรกำรและผลที่เกิดจำกกำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำรในกำรประหยัดพลังงำน
มีป้ำยประชำสัมพันธ์บอกสถำนที่ชัดเจน

องค์ประกอบที่ 2 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Climate)
ตัวชี้วัด
1. เป็นองค์กร
ที่มีชีวิต (organic)

ผลกำรประเมิน
รำยกำรประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมำก
ดี
(5)
(4)
(3)
1. กำรกำหนดวิสัยทัศน์/นโยบำย/จุดเน้นที่ชัดเจน ทำได้ ทำได้ ทำได้
2. มีกำรบันทึกงำนตำมของหน่วยงำนเป็นไปใน
3
2
1
ทิศทำงเดียวกันตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
3. ผู้บริหำรมีภำวะผู้นำและมีควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ

องค์ประกอบที่ 2 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Climate)
ตัวชี้วัด
2. พร้อมจิตเอื้ออำทร
(Benevolence)

3. บุคลำกรอย่ำง
น้อยร้อยละ 80
มีอำภรณ์ คือ
ควำมขยัน
(Eagerness)
4. บุคลำกรอย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 มีใจยึด
มั่นหลักยุติธรรม
(Compliance)

รำยกำรประเมิน

ผลกำรประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมำก
ดี
(5)
(4)
(3)

ทำได้
ทำได้
ทำได้
1. มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำและร่วมชื่นชมผลงำน
3
2
1
ขององค์กร
2. มีจิตอำสำในกำรทำงำนที่นอกเหนือจำกหน้ำที่ รำยกำร รำยกำร รำยกำร
3. แนะนำ ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
เพื่อนร่วมงำนแบบกัลยำณมิตร
ทำได้
ทำได้
ทำได้
1. อุทิศเวลำเพื่อประโยชน์ขององค์กร
3
2
1
2. มีควำมมุ่งมั่น ทุ่มเทในกำรพัฒนำตนเอง ให้มี
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
ศักยภำพเพื่อพัฒนำงำนให้ได้ตำมเป้ำหมำย
3. รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมบทบำท หน้ำที่
เต็มตำมศักยภำพ
ทำได้
ทำได้
ทำได้
1. ให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำแก่ทุกคนอย่ำงเสมอ
3
2
1
ภำค
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
2. กำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
3. มีกำรปฏิบัติงำนโดยยึดควำมถูกต้อง มีเหตุผล
เป็นไปตำมหลักวิชำ

องค์ประกอบที่ 3 การดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT )
ตัวชี้วัด
1. มีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ครอบคลุมกำร
บริหำรจัดกำรงำน
4 ด้ำน

รำยกำรประเมิน

ผลกำรประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมำก
ดี
(5)
(4)
(3)

ทำได้ ทำได้ ทำได้
1. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บุคลำกรเรียนรู้
3
2
1
ควำมสำมำรถ และโปรแกรมในกำรบริหำร
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
จัดกำร
2. มีข้อมูลพื้นฐำนจำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
กำหนด เพื่อกำรบริหำรจัดกำร ในด้ำนวิชำกำร
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
3. มีข้อมูลพื้นฐำนจำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
กำหนดเพื่อกำรบริหำรกำรจัดกำร ด้ำนบุคลำกร
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
4. มีข้อมูลพื้นฐำนจำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรกำรจัดกำร ด้ำนบริหำรทั่วไป ที่
ครบถ้วย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
2. มีกำรจัดเครือข่ำย
1. มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เทคโนโลยี
ภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำรสนเทศทัง้ ภำยใน 2. มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศกับ
และภำยนอกเพื่อ
สถำนศึกษำ
กำรบริหำรจัด
3. มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศกับ
กำรศึกษำ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบที่ 3 การดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT ) ต่อ
ตัวชี้วัด

รำยกำรประเมิน

3. มีกำรใช้และพัฒนำ 1. มีกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระบบเทคโนโลยี 2. มีกำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และพัฒนำ
สำรสนเทศอย่ำง
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
3. มีกำรส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรในด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
4. มีผลงำนวิจัย / นวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
4. ผู้รับบริกำรอย่ำง 1. บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมี
น้อยร้อยละ 80 มี
ควำม พึงพอใจ
ควำมพึงพอใจ
2. สถำนศึกษำมีควำมพึงพอใจ
3. บุคลำกรที่เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ

ผลกำรประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมำก
ดี
(5)
(4)
(3)
ทำได้ ทำได้ ทำได้
3
2
1
รำยกำร รำยกำร รำยกำร

ทำได้ ทำได้ ทำได้
3
2
1
รำยกำร รำยกำร รำยกำร

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการในงาน 4 ด้าน
ตัวชี้วัด
1. ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรด้ำน
วิชำกำร

รำยกำรประเมิน
1. มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2. มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำท้องถิ่น
3. มีผลงำนกำรวิจัยสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอ
4. มีระบบประกันคุณภำพในกำรนิเทศกำรศึกษำที่

ผลกำรประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมำก
ดี
(5)
(4)
(3)
ทำได้
ทำได้
ทำได้
5
4
3
รำยกำร รำยกำร รำยกำร

ชัดเจน

2. ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรด้ำน
งบประมำณ
กำรเงิน และ
สินทรัพย์

5. มีกิจกรรมแสดงผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง
6. มีกำรพัฒนำและนำสื่อเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรงำนวิชำกำร
7. มีกำรส่งเสริมพัฒนำกำรใช้สื่อเทคโนโลยีของ
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. มีกำรจัดทำแผนงบประมำณและแผนปฏิบัติกำรใช้ ทำได้ ทำได้ ทำได้
4
3
2
งบประมำณ
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
2. มีกำรดำเนินกำรด้วยงบประมำณเป็นไปตำม
เป้ำหมำยและทันกำหนดเวลำ
3. มีกำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
4. มีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
ที่ชัดเจน
5. มีกำรนำสื่อเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณ

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการในงาน 4 ด้าน
ตัวชี้วัด
3.

ประสิทธิภำพ
กำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำร
บริหำรงำน
บุคคล

4.

ประสิทธิภำพ
กำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำร
บริหำรงำน
ทั่วไป

รำยกำรประเมิน
1.
2.
3.
4.

มีแผนอัตรำกำลังทีช่ ัดเจน และปฏิบัติได้
มีกำรจัดสรรอัตรำกำลัง
มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลที่ชัดเจน
มีกำรสรรหำและบรรจุแต่งตัง้ เป็นไปตำมควำมต้องกำร
ของสถำนศึกษำ
5. มีกำรส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะที่มีควำมโปร่งใส
6. กำรส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
7. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
1. มีกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศที่มปี ระสิทธิภำพ
2. กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสิง่ แวดล้อม เพื่อสร้ำง
บรรยำกำศกำรทำงำนที่ดี
3. มีกำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ
และตำมอัธยำศัย
4. กำรแก้ปัญหำกำรจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถำนศึกษำ
5. มีกำรส่งเสริม สนับสนุน และประสำนกำรจัดกำรศึกษำ
กับบุคคล ครบครัวชุมชน องค์กร หน่วยงำนสถำบัน สังคม
อื่น

ผลกำรประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมำก
ดี
(5)
(4)
(3)
ทำได้
ทำได้ ทำได้
5
4
3
รำยกำร รำยกำร รำยกำร

ทำได้
ทำได้ ทำได้
4
3
2
รำยกำร รำยกำร รำยกำร

องค์ประกอบที่ 5 ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น
ตัวชี้วัด
1.

รำยกำรประเมิน

1.
สร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับ
2.
ชุมชนและ
หน่วยงำนอื่นเพื่อ
ยกระดับคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ
3.

2.

1.
มีส่วนร่วมกับ
หน่วยงำนอื่นใน
กำรพัฒนำกำรจัด
2.
กำรศึกษำ

3.

ผลกำรประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมำก
ดี
(5)
(4)
(3)
ทำได้ ทำได้ ทำได้
3
2
1
รำยกำร รำยกำร รำยกำร

ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น
จังหวัด องค์กรเอกชน และหน่วยงำนอื่น มีส่วนร่วม
ผลของกิจกรรมที่ดำเนินกำรกับผู้ปกครอง ชุมชน
ผู้นำท้องถิ่น จังหวัด องค์กรเอกชน และหน่วยงำน
อื่นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ และสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ผู้ให้กำรสนับสนุนมีควำมพึงพอใจได้เข้ำร่วมกิจกรรม
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ทำได้ ทำได้ ทำได้
กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3
2
1
และได้บริกำรกับสถำนศึกษำทุกสังกัด ชุมชน และ
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
หน่วยงำนอื่น
ผลของกิจกรรมที่ดำเนินงำนกับผู้ปกครอง ชุมชน
ผู้นำท้องถิ่น จังหวัด องค์กรเอกชน และหน่วยงำน
อื่นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำทุกจังหวัดทุก
สังกัด ชุมชน และหน่วยงำนอื่น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมของ
สถำนศึกษำทุกจังหวัด ชุมชม และหน่วยงำนอื่น
อย่ำงต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่ 6 ผลสาเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายฯ
ตัวชี้วัด
จำนวนโครงกำรตำม
นโยบำยอย่ำงน้อยร้อย
ละ 80 บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยที่กำหนด

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

ผลกำรประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมำก
ดี
(5)
(4)
(3)
ทำได้
ทำได้
ทำได้
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
ที่ 3
ที่ 2
ที่ 1

องค์ประกอบที่ 7 ความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
ตัวชี้วัด

รำยกำรประเมิน

1. สถำนศึกษำร้อยละ
80 มีผลสำเร็จตำม
รำยกำรประเมิน

1. จำนวนสถำนศึกษำทีจ่ ัดกำรศึกษำให้กับประชำกรวัย
เรียน
2. จำนวนสถำนศึกษำทีจ่ ัดระบบดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีคุณภำพ
3. จำนวนสถำนศึกษำทีจ่ ัดกิจกรรม ปลูกฝังคุณธรรม
สำนึกในควำมเป็นไทย และวิถีชวี ิตตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. จำนวนสถำนศึกษำทีผ่ ่ำนกำรประเมินตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
5. จำนวนสถำนศึกษำทีผ่ ่ำนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบ 3 (สมศ.)

2. สถำนศึกษำ
1. สถำนศึกษำ / ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ได้รับรำงวัล
อย่ำงน้อยร้อยละ 5 2. ครู / บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับรำงวัล
มีผลสำเร็จน่ำ
3. นักเรียนมีผลกำรแข่งขันทักษะได้รับรำงวัล
ภำคภูมิใจได้รับ
รำงวัลระดับประเทศ

ผลกำรประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมำก
ดี
(5)
(4)
(3)
ทำได้
ทำได้ ทำได้ 2
4
3 รำยกำร รำยกำร
รำยกำร

ทำได้
ทำได้ ทำได้ 1
3
2 รำยกำร รำยกำร
รำยกำร

2. องค์ประกอบผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 1 ความมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1. คุณลักษณะของ
นวัตกรรม PLC

รำยกำรประเมิน
1. มีรูปแบบนวัตกรรม PLC ครบถ้วนตำมประเภทของ
นวัตกรรมที่ระบุ
2. นวัตกรรม PLCมีควำมสมบูรณ์ตำมหลักของเนื้อหำสำระ
ของนวัตกรรม

ผลกำรประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมำก ดี
(5)
(4) (3)
ทำได้
3
รำยกำร

ทำได้
ทำได้
2
1
รำยกำร รำยกำร

องค์ประกอบที่ 1 ความมีคุณภาพ (ต่อ)
ตัวชี้วัด

รำยกำรประเมิน

1. คุณลักษณะของ
นวัตกรรม PLC
(ต่อ)
2. คุณภำพของ
องค์ประกอบใน
นวัตกรรม PLC

3. นวัตกรรม PLC มีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
4. รูปแบบกำรจัดพิมพ์ จัดรูปเล่มนวัตกรรม กำรนำเสนอ
น่ำสนใจ มีกำรจัดเรียงลำดับอย่ำงเป็นขัน้ ตอน
1. วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของนวัตกรรม สอดคล้องกับ
บริบท/บทบำทหน้ำที่/ยุทธศำสตร์/นโยบำย/สภำพปัญหำ
ควำมต้องกำรพัฒนำ
2. ควำมสมบูรณ์ในเนื้อหำสำระของนวัตกรรม
3. ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
3. กำรออกแบบ
1. แนวคิดเกี่ยวกับ PLC มีกำรสังเครำะห์ มีทฤษฎีรองรับ
นวัตกรรม PLC
อย่ำงสมเหตุสมผลสำมำรถอ้ำงอิงได้
2. กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำนวัตกรรม PLC มีทฤษฎีที่ระบุ
มีควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำนวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผล
3. กระบวนกำรออกแบบนวัตกรรม มีควำมเหมำะสม
สอดคล้องตำมแนวคิดทฤษฎีที่นำไปใช้ได้
4. ประสิทธิภำพของ
1. กระบวนกำรหำประสิทธิภำพของนวัตกรรม PLC ถูกต้อง
นวัตกรรม PLC
ตำมหลักวิชำ
2. นวัตกรรม PLC มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ที่กำหนด
3. วิธีกำรหำประสิทธิภำพชองนวัตกรรมครอบคลุมในด้ำน
เนื้อหำ (Content validity) และโครงสร้ำง (Content
validity)
5. กำรได้รับกำรยอมรับ 1. ได้รับกำรเผยแพร่ในงำนวิชำกำรระดับชำติ
ในวงวิชำกำร
2. ได้รับคำนิยมจำกผู้ทรงคุณวุฒิระดับ สพฐ.
3. ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร

ผลกำรประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมำก ดี
(5)
(4) (3)

ทำได้
ทำได้
ทำได้
3
2
1
รำยกำร รำยกำร รำยกำร

ทำได้
ทำได้
ทำได้
3
2
1
รำยกำร รำยกำร รำยกำร

ทำได้
ทำได้
ทำได้
4
3
2
รำยกำร รำยกำร รำยกำร

ทำได้
ทำได้
ทำได้
3
2
1
รำยกำร รำยกำร รำยกำร

องค์ประกอบที่ 2 ความมีประโยชน์
ตัวชี้วัด

รำยกำรประเมิน

1. ควำมสำมำรถในกำร 1. สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ระบุได้
นำนวัตกรรม PLC
ครบถ้วน
แก้ปัญหำหรือพัฒนำ 2. แก้ปัญหำหรือพัฒนำได้ตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำย สภำพ
ปัญหำ และควำมต้องกำร
3. นำนวัตกรรม PLC ไปประยุกต์ใช้ในสภำพบริบทที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน
2. ประโยชน์ของ
1. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอน
นวัตกรรม PLC
2. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
ต่อบุคคล
3. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่

ผลกำรประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมำก ดี
(5)
(4) (3)
ทำได้
ทำได้
ทำได้
3
2
1
รำยกำร รำยกำร รำยกำร

ทำได้
ทำได้
ทำได้
3
2
1
รำยกำร รำยกำร รำยกำร

องค์ประกอบที่ 2 ความมีประโยชน์ (ต่อ)
ตัวชี้วัด
3. ประโยชน์ของ
นวัตกรรม PLC
ต่อหน่วยงำน

รำยกำรประเมิน
1. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ
2. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวงกำร
วิชำชีพศึกษำนิเทศก์ และด้ำนอื่นๆ ที่ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วม
3. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ
หน่วยงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผลกำรประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมำก ดี
(5)
(4) (3)
ทำได้
ทำได้
ทำได้
3
2
1
รำยกำร รำยกำร รำยกำร

องค์ประกอบที่ 3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด

รำยกำรประเมิน

1. ควำมแปลกใหม่ของ 1. นวัตกรรม PLC เกิดจำกแนวคิดแปลกใหม่ ไม่เคยมี
นวัตกรรม PLC
ปรำกฏมำก่อน
2. นวัตกรรม PLC ปรับปรุง หรือพัฒนำต่อยอดจำก
แนวคิดเดิมโดยผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์
ตำมหลักวิชำกำร
3. นวัตกรรม PLC แสดงถึงกำรใช้หลักวิชำกำรอย่ำงเป็น
ระบบ สำมำรถนำไปใช้ปฏิบัติกำรแก้ไข พัฒนำได้อย่ำง
เหมำะสม
2. จุดเด่นของ
1. นวัตกรรม PLC มีจุดเด่น น่ำสนใจ สะท้อนถึงกำรมี
นวัตกรรม PLC
แนวคิดแปลกใหม่ และนำสู่กำรปฏิบัติได้
2. นวัตกรรม PLC นำไปศึกษำ เรียนรู้เข้ำใจง่ำย สะดวก
ต่อกำรนำไปใช้
3. นวัตกรรม PLC ลักษณะเป็นรูปแบบ วิธีกำร โครงกำร
ที่ลงทุนน้อย
3. กำรใช้เทคโนโลยี
1. ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และทันเหตุกำรณ์
2. ใช้เทคโนโลยีเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของนวัตกรรม
PLC
3. นวัตกรรมที่พัฒนำขึ้น สำมำรถสื่อสำรด้วยระบบ
เทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสม

ผลกำรประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมำก ดี
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3
2
1
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
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ทำได้
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3
2
1
รำยกำร รำยกำร รำยกำร

ทำได้
ทำได้
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3
2
1
รำยกำร รำยกำร รำยกำร

บันทึกควำมเห็นของคณะกรรมกำร
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สรุปเกณฑ์การตัดสินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ระดับภาค / ระดับชาติ
เกณฑ์ตัดสินเฉพาะด้าน ได้ระดับดีเยี่ยมของตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
ด้านวิชาการยอดเยี่ยม
องค์ประกอบที่ ๑ ด้านกายภาพ ๒ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๒ วัฒนธรรมองค์กร ๔ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๓ การดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในงาน ๔ ด้าน ๔ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๕ ความสัมพันธ์ชุมชนและหน่วยงานอื่น ๒ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๖ ผลสาเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายฯ ๑ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๗ ความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา ๒ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๘ องค์ประกอบผลงานด้านวิชาการ
๘.๑ องค์ประกอบความ ความมีคุณภาพ ๕ ตัวชี้วัด
๘.๒ องค์ประกอบความมีประโยชน์ ๓ ตัวชี้วัด
๘.๓ องค์ประกอบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๑ ตัวชี้วัด
รวมเป็น ๒๘ ตัวชี้วัด ต้องได้ดเี ยี่ยม ๒๔ ตัวชี้วัด
ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม
องค์ประกอบที่ ๑ ด้านกายภาพ ๒ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๒ วัฒนธรรมองค์กร ๔ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๓ การดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ๔ ด้าน ๔ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๕ ความสัมพันธ์ชุมชนและหน่วยงานอื่น ๒ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๖ ผลสาเร็จของการปฏิบัตินโยบายฯ ๑ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๗ ความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา ๒ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๘ องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ
๘.๑ องค์ประกอบความมีคุณภาพ ๖ ตัวชี้วัด
๘.๒ องค์ประกอบความมีประโยชน์ ๔ ตัวชี้วัด
๘.๓ องค์ประกอบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๑ ตัวชี้วัด
รวมเป็น ๓๐ ตัวชี้วัด ต้องได้ดเี ยี่ยม ๒๖ ตัวชี้วัด
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ ๑ ด้านกายภาพ ๒ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๒ วัฒนธรรมองค์กร ๔ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๓ การดาเนินงานด้าน ICT ๔ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน ๔ ด้าน ๔ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๕ ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๒ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๖ ผลสาเร็จของการปฏิบัติตามนโยบาย ๑ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๗ ความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา ๒ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ ๘ องค์ประกอบผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
๘.๑ องค์ประกอบความมีคุณภาพ 5 ตัวชี้วัด
๘.๒ องค์ประกอบความมีประโยชน์ ๓ ตัวชี้วัด
๘.๓ องค์ประกอบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓ ตัวชี้วัด
รวมเป็น ๓๐ ตัวชี้วัด ต้องได้ดเี ยี่ยม ๒๖ ตัวชี้วัด

