หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
.................................................................................................
1. ชื่อรางวัลที่เสนอขอ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC
ประเภท

บุคคลยอดเยี่ยม
 โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

สังกัด

สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ

ด้าน

ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม

2. คุณสมบัติเบื้องต้น
ผู้เสนอขอรับรำงวัล ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (OBEC AWARDS) ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
2.1 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนกำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนกำรศึกษำ
พิเศษหรือศูนย์กำรศึกษำพิเศษ)
2.2 ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับ
กำรประเมิน
2.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยภำยใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำรประเมิน
2.4 สถำนศึกษำที่ดำรงตำแหน่งที่ขอรับกำรประเมินมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
โดยภำพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป
2.5 มีควำมประพฤติในกำรครองตน ครองคน ครองงำน เป็นแบบอย่ำงที่ดีและยอมรับของบุคคล
ในวิชำชีพ ในสังคม ประกอบด้วย
2.5.1 กำรครองตน
2.5.1.1 กำรพึ่งตนเอง 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 สมรรถนะที่สำคัญ
2.5.4.1 ควำมในกำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน
2.5.4.2 ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
2.5.4.3 ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนเพื่อปฏิบัติงำนเป็นทีม
2.5.4.4 ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อื่น
3. หลักเกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
ผู้ขอรับกำรประเมินต้องมีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมข้อ 2.1 – 2.4 โดยใช้เกณฑ์กำร
ประเมิน “ผ่ำน” หรือ “ไม่ผ่ำน” และมีผลกำรประเมินต้องได้ “ผ่ำน” ทุกข้อ สำหรับข้อ 2.5 ผู้ขอรับกำร
ประเมินต้องมีผลกำรประเมิน “ผ่ำน” ร้อยละ 80 ของจำนวนรำยกำรประเมินย่อย จึงจะได้รับกำรประเมิน
เฉพำะด้ำน
3.2 การประเมินเฉพาะด้าน
ในกำรประเมินเฉพำะด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม มีองค์ประกอบ
ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอนตำมกระบวนกำร PLC
องค์ประกอบที่ 3 ด้ำนควำมมีคุณภำพ
องค์ประกอบที่ 4 ด้ำนควำมมีประโยชน์
องค์ประกอบที่ 5 ด้ำนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัด
1. นักเรียนมีพัฒนำกำร
เป็นไปตำม
IEP/IIP/IFSP

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

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
(5)
(4)
(3)
ทำได้ ทำได้ ทำได้
ตำม
ตำม
ตำม
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
ที่ 3
ที่ 2
ที่ 1

เกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัด
รายการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
(5)
(4)
(3)
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 1. มีควำมกตัญญูกตเวที มีจิตสำธำรณะ ทำได้ ทำได้ ทำได้
ผู้เรียน/ผู้รับบริกำร
และมีควำมเอื้ออำทร
3
2
1
2. อยู่อย่ำงพอเพียง มุ่งมั่นในกำรทำงำน รำยกำร รำยกำร รำยกำร
และรักควำมเป็นไทย
3. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
และมีวินัย
3. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะ 1. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ทำได้ ทำได้ ทำได้
ชีวิต
2. มีควำมคิดวิเครำะห์ สำมำรถ
3
2
1
แก้ปัญหำที่ไม่ซับซ้อนได้เหมำะสม
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
3. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ สำมำรถ
แก้ปัญหำที่ซับซ้อนได
4. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำก
1. ระดับดี : ได้รำงวัลดีเด่น ระดับเขต
ทำได้ ทำได้ ทำได้
กำรแข่งขันทำงวิชำกำรจำก
พื้นที่กำรศึกษำ
ตำม
ตำม
ตำม
สถำบันต่ำงๆ อย่ำงน้อย 1
2. ระดับดีมำก : ได้รำงวัลดีเด่น ระดับ รำยกำร รำยกำร รำยกำร
ประเภท
จังหวัด/ภำค
ที่ 3
ที่ 2
ที่ 1
3. ระดับดีเยี่ยม : ได้รำงวัลดีเด่น
ระดับชำติ/นำนำชำติ
องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนตามกระบวนการ PLC
ตัวชี้วัด
1. ควำมเป็นมำของ
นวัตกรรม

รายการประเมิน
1. ระดับดี : เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่นำมำ
ปรับปรุงหรือพัฒนำบำงส่วน
2. ระดับดีมำก : เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่นำมำ
ปรับปรุงหรือพัฒนำใหม่
3. ระดับดีเยี่ยม : เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีหรือ
ปรำกฏมำก่อน

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
(5)
(4)
(3)
ทำได้ ทำได้ ทำได้
ตำม
ตำม
ตำม
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
ที่ 3
ที่ 2
ที่ 1

ตัวชี้วัด
2. กำรออกแบบนวัตกรรม

3. กำรดำเนินกำรพัฒนำ
นวัตกรรม

4. กำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำนวัตกรรม

เกณฑ์การประเมิน
รายการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
(5)
(4)
(3)
1. ระดับดี : สอดคล้องกับสภำพปัญหำ และ
ทำได้ ทำได้ ทำได้
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ โดยมีแนวคิดหลัก ตำม
ตำม
ตำม
หรือแนวคิดสำคัญ นำมำเป็นพื้นฐำนใน
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
กำรออกแบบ
ที่ 3
ที่ 2
ที่ 1
2. ระดับดีมำก : สอดคล้องกับสภำพปัญหำ
และควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ โดยมีแนวคิด
หลัก หรือแนวคิดสำคัญรองรับอย่ำง
สมเหตุสมผล นำมำเป็นพื้นฐำนในกำร
ออกแบบและทุกกิจกรรมมีควำมสอดคล้องกัน
3. ระดับดีเยี่ยม : สอดคล้องกับสภำพปัญหำ และ
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ โดยมีแนวคิดหลัก
หรือแนวคิดสำคัญรองรับอย่ำงสมเหตุสมผล
สำมำรถอ้ำงอิงได้ นำมำเป็นพื้นฐำนในกำร
ออกแบบ และทุกกิจกรรมมีควำมสอดคล้องกัน
1. ระดับดี : ดำเนินกำรตำมกิจกรรมที่
ออกแบบ กำหนดไว้
2. ระดับดีมำก : ดำเนินกำรตำมกิจกรรมที่
ออกแบบ กำหนดไว้ทุกขั้นตอน และมี
กำรปรับปรุงหรือพัฒนำ
3. ระดับดีเยี่ยม : ดำเนินกำรตำมกิจกรรมที่
ออกแบบ กำหนดไว้ทุกขั้นตอนและมีกำร
ปรับปรุงตลอดจนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
1. ระดับดี : ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
หน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน
2. ระดับดีมำก : ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
หน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน และ
กำรดำเนินกำร

ทำได้ ทำได้ ทำได้
ตำม
ตำม
ตำม
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
ที่ 3
ที่ 2
ที่ 1

ทำได้ ทำได้ ทำได้
ตำม
ตำม
ตำม
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
ที่ 3
ที่ 2
ที่ 1

ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
(5)
(4)
(3)

3. ระดับดีเยี่ยม : ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
หน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน
กำรดำเนินกำร ประเมินและสรุปผล
5. ผลที่เกิดจำกกำรนำ
1. ระดับดี : ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรม
ทำได้ ทำได้ ทำได้
นวัตกรรมไปใช้
ที่ออกแบบเป็นไปตำมจุดประสงค์
ตำม
ตำม
ตำม
บำงจุดประสงค์
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
2. ระดับดีมำก : ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรม
ที่ 3
ที่ 2
ที่ 1
ที่ออกแบบเป็นไปตำมจุดประสงค์บำง
จุดประสงค์ โดยมีหลักฐำนหรือข้อมูลประกอบ
3. ระดับดีเยี่ยม : ผลกำรปฏิบัติตำมกิจกรรมที่
ออกแบบครอบคลุมและเป็นไปตำม
จุดประสงค์ทุกจุดประสงค์โดยมีหลักฐำนหรือ
ข้อมูลประกอบ
6. ประโยชน์ของนวัตกรรม 1. ระดับดี : แก้ปัญหำหรือพัฒนำ
ทำได้ ทำได้ ทำได้
ในกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำ กลุ่มเป้ำหมำยได้ตรงตำมจุดประสงค์และ
ตำม
ตำม
ตำม
คุณภำพของกลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำยอย่ำงครบถ้วน โดยมีข้อมูลแสดงให้ รำยกำร รำยกำร รำยกำร
เห็นกำรเปลี่ยนแปลง
ที่ 3
ที่ 2
ที่ 1
2. ระดับดีมำก : แก้ปัญหำหรือพัฒนำ
กลุ่มเป้ำหมำยได้ตรงตำมจุดประสงค์และ
เป้ำหมำยอย่ำงครบถ้วน โดยมีข้อมูลแสดง
ให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ ดีขึ้น
3. ระดับดีเยี่ยม : แก้ปัญหำหรือพัฒนำ
กลุ่มเป้ำหมำยได้ตรงตำมจุดประสงค์และ
เป้ำหมำยอย่ำงครบถ้วน โดยมีข้อมูลแสดง
ให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้นมำก
7. กำรใช้ทรัพยำกรใน
1. ระดับดี : ใช้ทรัพยำกรเหมำะสม สอดคล้อง ทำได้ ทำได้ ทำได้
กำรพัฒนำนวัตกรรม
กับบริบทของหน่วยงำนแต่ไม่คุ้มค่ำ
ตำม
ตำม
ตำม
2. ระดับดีมำก : ใช้ทรัพยำกรเหมำะสม คุ้มค่ำ รำยกำร รำยกำร รำยกำร
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำน
ที่ 3
ที่ 2
ที่ 1

ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
(5)
(4)
(3)

3. ระดับดีเยี่ยม : ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่
อย่ำงเหมำะสม คุ้มค่ำ สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงำน
8. กำรเรียนรู้ร่วมกันใน
1. ระดับดี : กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม
ทำได้ ทำได้ ทำได้
กำรพัฒนำนวัตกรรม
ก่อให้เกิดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ร่วมกัน
ตำม
ตำม
ตำม
เฉพำะบุคคล
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
2. ระดับดีมำก : กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม
ที่ 3
ที่ 2
ที่ 1
ก่อให้เกิดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ร่วมกัน
เฉพำะกลุ่ม
3. ระดับดีเยี่ยม : กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม
ก่อให้เกิดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งหน่วยงำน
9. ลักษณะของนวัตกรรมที่ 1. ระดับดี : กำรนำไปใช้ มีข้อจำกัดมำก
ทำได้ ทำได้ ทำได้
นำไปใช้
2. ระดับมำก : กำรนำไปใช้ มีข้อจำกัด
ตำม
ตำม
ตำม
3. ระดับดีเยี่ยม : กำรนำไปใช้ ง่ำยและสะดวก รำยกำร รำยกำร รำยกำร
ที่ 3
ที่ 2
ที่ 1
10. กำรยอมรับนวัตกรรม 1. ระดับดี : มีกำรเผยแพร่และมีกำรนำไปใช้
ทำได้ ทำได้ ทำได้
เฉพำะกลุ่ม
ตำม
ตำม
ตำม
2. ระดับดีมำก : มีกำรเผยแพร่และมีกำร
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
นำไปใช้ ภำยในหน่วยงำน
ที่ 3
ที่ 2
ที่ 1
3. ระดับดีเยี่ยม : มีกำรเผยแพร่และมีกำรนำไปใช้
ทั้งในและนอกหน่วยงำน

องค์ประกอบที่ 3 ด้านความมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1. ควำมเป็นกระบวนกำร
PLC ของนวัตกรรม

2. คุณลักษณะของ
นวัตกรรม

3. คุณภำพของ
องค์ประกอบในนวัตกรรม

4. กำรออกแบบนวัตกรรม

รายการประเมิน
1. กำรสร้ำงวิสัยทัศน์ ควำมเชื่อ และค่ำนิยม
กระบวนกำร PLC
2. ควำมเป็นผู้นำ และกำรชี้นำกระบวนกำร
PLC
3. กำรปฏิบัติส่วนบุคคล และกำรสร้ำง
สิ่งแวดล้อมเชิงบวกสู่กระบวนกำร PLC
1. มีรูปแบบนวัตกรรมถูกต้อง ครบถ้วนตำม
กระบวนกำร PLC
2. นวัตกรรมมีควำมสอดคล้องกับควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ วุฒิกำรศึกษำ
และกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่
3. รูปแบบกำรจัดพิมพ์ จัดเล่มนวัตกรรม กำร
นำเสนอหน้ำสนใจ และกำรเรียงลำดับอย่ำง
เป็นขั้นตอน
1. ควำมสมบูรณ์ในเนื้อหำรสำระของ
นวัตกรรม ครบถ้วนตำมกระบวนกำร PLC
2. วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของนวัตกรรม
สอดคล้องกับ
2.1 สภำพปัญหำควำมต้องกำรจำเป็น
(Area)
2.2 ยุทธศำสตร์ และนโยบำย(Agenda)
2.3 งำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ(function)
3. ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
1. ใช้แนวคิดกระบวนกำร PLC มำสังเครำะห์
บูรณำกำร และนำเสนอองค์ควำมรู้อย่ำง
สมเหตุสมผล

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
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
3
2
1
รำยกำร รำยกำร รำยกำร

ทำได้ ทำได้ ทำได้
3
2
1
รำยกำร รำยกำร รำยกำร

ตัวชี้วัด

5. ประสิทธิภำพของ
นวัตกรรม

6. กำรได้รับกำรยอมรับใน
วงวิชำกำร

รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
(5)
(4)
(3)

2. กรอบแนวคิด ในกำรพัฒนำนวัตกรรม
เป็นไปได้ในกำรพัฒนำให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
(กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดใน
กำรพัฒนำนวัตกรรม)
3. กระบวนกำรออกแบบ สร้ำงหรือพัฒนำ
เครื่องมือในกำรวัดและประเมินผล หรือ
เครื่องมือในกำรศึกษำวิจัยที่สอดคลองกับ
นวัตกรรม โดยมีควำมเหมำะสม สอดคล้อง
และเป็นไปได้ในกำรนำไปใช้
1. กระบวนกำรหำประสิทธิภำพของนวัตกรรม ทำได้ ทำได้ ทำได้
ถูกต้องตำมหลักวิชำ
3
2
1
2. วิธีกำรหำประสิทธิภำพของนวัตกรรม
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
ประเมินควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content
Validity) และ/หรือ ควำมตรงเชิงโครงสร้ำง
(Construct Validity )
3. นวัตกรรมมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ที่
กำหนด
1. ได้รับกำรเผยแพร่ในงำนวิชำกำรระดับ
ทำได้ ทำได้ ทำได้
โรงเรียน หรือเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือจังหวัด
3
2
1
2. ได้รับกำรเผยแพร่ในงำนวิชำกำรระดับภำค รำยกำร รำยกำร รำยกำร
3. ได้รับกำรเผยแพร่ในงำนวิชำกำรระดับชำติ
หรือนิยมจำกผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรทำงวิชำกำร

องค์ประกอบที่ 4 ด้านความมีประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัด
รายการประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
(5)
(4)
(3)
1. ควำมสำมำรถในกำรนำ 1. สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ ทำได้ ทำได้ ทำได้
นวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหำ ระบุได้อย่ำงครบถ้วน
3
2
1
หรือพัฒนำคุณภำพกำร
2. แก้ปัญหำหรือพัฒนำได้ตรงกับ
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
เรียนรู้
กลุ่มเป้ำหมำย สภำพบริบท สภำพปัญหำ และ
ควำมต้องกำรที่จำเป็น
3. นำนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนกำร PLC
ที่พัฒนำขึ้นใช้ในสภำพบริบทที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันได้
2. ประโยชน์ของนวัตกรรม 1. นวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
ทำได้ ทำได้ ทำได้
ต่อบุคคล
2. นวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
3
2
1
ครูผู้สอน
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
3. นวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และกระบวนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ
3. ประโยชน์ของนวัตกรรม 1. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ทำได้ ทำได้ ทำได้
ต่อหน่วยงำนและชุมชน
สถำนศึกษำ และส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วน
3
2
1
ร่วม
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
2. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

องค์ประกอบที่ 5 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
1. ควำมคิดสร้ำงสรรค์

2. จุดเด่นของนวัตกรรม

3. ภำวะผู้นำทำงวิชำกำร

4. กำรใช้เทคโนโลยี

รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม ดีมาก
ดี
(5)
(4)
(3)
ทำได้ ทำได้ ทำได้
3
2
1
รำยกำร รำยกำร รำยกำร

1. เกิดจำกแนวคิดแปลกใหม่ ไม่เคยมีปรำกฏ
มำก่อน
2. เป็นกำรพัฒนำต่อยอดจำกแนวคิดเดิม
3. มีกำรปรับปรุงจำกแนวคิดเดิม
1. มีจุดเด่น น่ำสนใจ สะท้อนกำรมีแนวคิด
ทำได้ ทำได้ ทำได้
แปลกใหม่ แสดงถึงควำมเป็นไปได้ในทำง
3
2
1
ปฏิบัติ
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
2. นำมำใช้ได้อย่ำงสะดวก ใช้ง่ำย คล่องแคล่ว
และมีกำรสื่อสำรสู่กำรปฏิบัติได้
3. มีลักษณะเป็นรูปแบบ วิธีกำร เทคนิค
ถูกต้องครบถ้วนตำมกระบวนกำร PLC
1. มีวิสัยทัศน์ในกำรนำนวัตกรรมกระบวนกำร ทำได้ ทำได้ ทำได้
PLC มำใช้ ให้เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลง
3
2
1
2. มีกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ และวิจัยพัฒนำ รำยกำร รำยกำร รำยกำร
นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
3. เป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติให้กับผู้ร่วม
วิชำชีพ ครู และผู้บริหำรสถำนศึกษำ
1. ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและทันเหตุกำรณ์
ทำได้ ทำได้ ทำได้
2. ใช้เทคโนโลยีในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
3
2
1
ของนวัตกรรม
รำยกำร รำยกำร รำยกำร
3. นวัตกรรมที่พัฒนำขึ้นสำมำรถสื่อสำรด้วย
ระบบ ICT ได้อย่ำงเหมำะสม

4. วิธีการประเมิน
กำรประเมินผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC มีวิธีกำรประเมิน
2 ระดับ ดังนี้
4.1 ระดับภาค
1) สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคัดเลือกสถำนศึกษำ
ยอดเยี่ยมระดับภำค
2) ผู้ ส มั ค รรั บ กำรประเมิ น ยื่ น ค ำขอรั บกำรประเมิ น ตำมแบบฟอร์ ม ที่ ก ำหนด แล้ ว น ำเสนอ
เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบของสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษหรือสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้คัดเลือก
ระดับภำค ตำมวัน เวลำที่กำหนด
3) คณะกรรมกำรประเมินและคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตำมเกณฑ์กำร
ประเมิน คุณสมบัติเบื้องต้นข้อ 2.1-2.5 โดยพิจำรณำจำกหลักฐำนกำรขอรับกำรประเมิน กำรตรวจสอบ
เอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรสังเกต ชักถำม และอื่น ๆ เพื่อให้ผลกำรประเมินมีควำมถูกต้องและเที่ยงตรง
และเสนอชื่อ แบบประเมินและหลักฐำน ประกอบกำรพิจำรณำเสนอสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษหรือ
สถำนศึกษำตัวแทนระดับภำคที่ได้รับมอบหมำย
4) ส ำนั ก บริ ห ำรงำนกำรศึ ก ษำพิ เ ศษหรื อ สถำนศึ ก ษำตั ว แทนระดั บ ภำคที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย
ประกำศผลผู้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
5) คณะกรรมกำรประเมินผู้ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
เฉพำะด้ำนโดยพิจำรณำจำกหลักฐำนเอกสำรหรือกำรตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรนำเสนอรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน และชักถำมเพิ่ มเติม หรือในลักษณะเปิดเวทีกำรนำเสนอผลงำนตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร
6) คณะกรรมกำรประเมิน สรุปผลกำรประเมิ นโดยพิ จำรณำตัดสิ นตำมเกณฑ์ ที่กำหนดและ
ประกำศผล ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นสถำนศึกษำยอดเยี่ยมในระดับภำคเพื่ อจะส่งไปขอรับกำรประเมินใน
ระดับชำติต่อไป
4.2 ระดับชาติ
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคัดเลือกสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับชำติพิจำรณำผู้ที่
ผ่ำนกำรประเมินระดับภำคจำกหลักฐำน เอกสำร หรือกำรตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรนำเสนอรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำนของ ผู้รับกำรประเมิน และชักถำมเพิ่มเติม หรือในลักษณะเปิดเวที กำรนำเสนอผลงำน
ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
2) คณะกรรมกำรประเมินและคัดสินผลตำมเกณฑ์กำรประเมินที่กำหนด
3) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินและประกำศผลกำรตัดเลือกผู้ที่ได้รับรำงวัล
OBEC AWARDS ในระดับชำติ และทำพิธีมอบเกียรติบัตรและรำงวัล

5. เกณฑ์การตัดสิน
5.1 ระดับภาค
5.1.1 มีผลกำรประเมินเฉพำะด้ำนของตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่ำคะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป
5.2 ระดับชาติ
5.2.1 มีผลกำรประเมินเฉพำะด้ำนของตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่ำคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป
5.2.2 ผ่ำนควำมเห็นชอบเพิ่มเติมจำกคณะกรรมกำรประเมินอย่ำงเป็นเอกฉันท์

