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หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
รับรางวัลทรงคุณค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค
1. ชื่อรางวัลทีเ่ สนอขอ ครู ผสู้ อนยอดเยีย่ ม ส่ งเสริ มการใช้นวัตกรรม PLC
ประเภท
 บุคคลยอดเยีย่ ม ส่ งเสริ มการใช้นวัตกรรม PLC
สั งกัด
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ด้ าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษายอดเยีย่ ม
ระดับ ( ) ก่อนประถมศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
( ) ภาษาไทย
( ) คณิ ตศาสตร์
( ) วิทยาศาสตร์
( ) สังคมศึกษา
( ) ศิลปะ
( ) สุ ขศึกษาและพลศึกษา
( ) ภาษาต่างประเทศ ( ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
( ) บูรณาการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
( ) กิจกรรมแนะแนว
( ) กิจกรมนักเรี ยน(ระบุ ลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม ชมรม)
( ) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
2. คุณสมบัติเบือ้ งต้ น
3. ผูข้ อรับการประเมิน ส่ งเสริมการใช้ นวัตกรรม PLC ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (OBEC AWARDS) ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
2.1 ดารงตาแหน่ง ครู ครู ผชู ้ ่วย พนักงานราชการ ครู อตั ราจ้าง
2.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ในการจัดการเรี ยนการสอนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยนื่ ขอรับ
การประเมิน
2.3 เป็ นผูไ้ ม่เคยถูกลงโทษทางวินยั ภายใน 2 ปี นับถึงวันที่ยนื่ ขอรับการประเมิน
2.4 มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็ นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของ
บุคคลในวิขาชีพและสังคม
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2.4.1 การครองตน (มีคุณธรรม) จริ ยธรรมที่พึงประสงค์ พิจารณาคุณสมบัติดงั นี้
2.4.1.1 มีผลการประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิผลของการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. 2554 – 2558) ตามระดับที่ขอรับการประเมิน อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป
2.4.2 การครองคน ( ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี เป็ นที่ยอมรับ รักใคร่ ของศิษย์ ผูร้ ่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา)
พิจารณาจากกิจกรรม/การปฏิบตั ิต่อไปนี้
2.4.2.1 กิจกรรมที่ทาร่ วมกับผูร้ ่ วมงานในโรงเรี ยน
2.4.2.2 จัด/ร่ วมจัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2.4.2.3 กิจกรรมร่ วมกับชุมชน
โดยต้องปฏิบตั ิครบทั้ง 3 กิจกรรมซึ่ งรวมกันแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่า 10 รายการ/
ปี การศึกษา
2.4.3 การครองงาน (รับผิดชอบ มุ่งมัน่ ตั้งใจทางานตามภารกิจ/ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างสร้างสรรค์ จนเกิดความสาเร็ จ)
2.4.3.1 ไม่เคยขาดงาน
2.4.3.2 ลากิจไม่เกิน 2 ครั้ง /ภาคเรี ยน และไม่เกิน 4 ครั้ง / ปี การศึกษา
2.4.3.3 มีชวั่ โมงสอนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.4.3.4 มีผลงาน ดังนี้
1) มีแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นปั จจุบนั และครบ
ชัว่ โมงสอนตลอดปี การศึกษา
2) มีความสาเร็ จในการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)
2.5 มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.5.1 ผลการประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิผลของการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. 2554 – 2558) ตามระดับที่ขอรับการประเมิน อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป
2.5.2 มีงานวิจยั ในชั้นเรี ยนที่สาเร็ จเผยแพร่ แล้ว
2.6 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.6.1 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ
(ภายใน 2 ปี นับถึงวันที่ยนื่ ขอรับการประเมิน)
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2.6.2 ได้รับเชิ ญให้เป็ นวิทยากรบรรยายหัวข้อที่ตรงกับภารกิจ/งานที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
การศึกษาระดับสถานศึกษา/เขต/สู งกว่า
2.6.3 ได้รับเชิญให้เป็ นวิทยากร/คัดเลือกให้แสดงผลงานตนเองในระดับชาติ/นานาชาติ
2.6.4 มีงานเขียนแสดงผลงาน/ความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอน/การพัฒนา
ผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรฯ/ระบบประกันคุณภาพภายในเผยแพร่ ผา่ นสื่ อสาธารณะไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้งต่อภาคเรี ยน
3.หลักเกณฑ์ การประเมิน
3.1 ผูข้ อรับการประเมินต้องมีผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ 2.1 – 2.6 โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมิน “ผ่าน” “ไม่ผา่ น” และมีผลการประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะได้รับการประเมินเฉพาะด้าน
แบบการประเมินคุณสมบัติเบือ้ งต้ น
ตัวชี้วดั

รายการประเมิน

1.ดารงตาแหน่งครู ครู ผชู ้ ่วย พนักงานราชการ ครู อตั ราจ้าง
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ในการจัดการเรี ยนการสอนตาแหน่งไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยนื่ คาขอรับการประเมิน
3. เป็ นผูไ้ ม่เคยถูกลงโทษทางวินยั ภายใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่น
ขอรับการประเมิน
2.การครองตน (มีคุณธรรม 1.มีผลการประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 6
1. คุณสมบัติเบื้องต้น
เชิงประจักษ์

จริ ยธรรมที่พึงประสงค์)

ประสิ ทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. 2554 – 2558) ตามระดับที่ขอรับการประเมิน
อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป

3.การครองคน

1 ร่ วมกิจกรรมกับผูร้ ่ วมงานในโรงเรี ยน

(ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี

2 จัด/ร่ วมกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน

เป็ นที่ยอมรับรักใคร่ ของ
ศิษย์ ผูร้ ่ วมงาน) (ต้อง
ปฏิบตั ิครบทั้ง 3 กิจกรรม
รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า
10 รายการ/ปี การศึกษา)

3 ร่ วมกิจกรรมกับชุมชน

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
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ตัวชี้วดั

รายการประเมิน

4.การครองงาน

1.ไม่เคยขาดงาน

(รับผิดชอบ มุ่งมัน่ ตั้งใจ

2.ลากิจไม่เกิน 2 ครั้ง/ภาคเรี ยนและไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี

ทางานตามภารกิจที่ได้รับ

การศึกษา

มอบหมายจนเกิด

3.มีชวั่ โมงสอนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด

ความสาเร็ จ)

4.มีผลงาน ดังนี้
1)มีแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
เป็ นปั จจุบนั และครบชัว่ โมงสอน ตลอดปี การศึกษา
2)มีความสาเร็ จในการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง
(ID Plan)

5.มีผลงานที่เกิดจากพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

1.มีผลการประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 6
ประสิ ทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. 2554 – 2558) ตามระดับที่ขอรับการประเมิน
อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป

6.ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชู

2.มีงานวิจยั ในชั้นเรี ยนที่สาเร็ จที่เผยแพร่ แล้ว
1.ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ/

เกียรติ จากหน่วยงาน

เอกชนเป็ นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ(ภายใน 2 ปี นับถึงวันที่ยนื่

ภาครัฐ เอกชน เป็ นที่

ขอรับการประเมิน)

ยอมรับในวิชาชีพและ

2.ได้รับเชิ ญให้เป็ นวิทยากรบรรยายหัวข้อที่ตรงกับภารกิจ/

สังคม

งานที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี การศึกษา ระดับ
สถานศึกษา/เขต/สู งกว่า
3.ได้รับเชิญให้เป็ นวิทยากร/คัดเลือกให้แสดงผลงานตนเอง
ในระดับชาติ/นานาชาติ
4.มีงานเขียนแสดงผลงาน/ความคิดเชิงสร้างสรรค์
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอน/การพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตามหลักสู ตร/ระบบประกันคุณภาพภายในเผยแพร่ ผา่ นสื่ อ
สาธารณะไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง ต่อภาคเรี ยน

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผา่ น
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3.2 การประเมินเฉพาะด้ าน
3.2.1 ส่ งเสริ มการใช้นวัตกรรม PLC
การประเมินด้านวิชาการยอดเยีย่ มมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
ตัวชี้วดั เฉพาะครู แต่ละประเภท จานวน 1 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยน
มีตวั ชี้วดั วัดร่ วม จานวน 3 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยน
องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 การดาเนินงาน / ผลงานที่เป็ นเลิศ
องค์ ประกอบที่ 1 ผลทีเ่ กิดกับผู้เรียน (ปี การศึกษาล่าสุ ด)
1) สาหรับครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ 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 )

รายการประเมิน
1. ค่าเฉลี่ยปี ล่าสุ ด สู งกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติหรื อ
คะแนนเฉลี่ยปี การศึกษาปัจจุบนั หรื อปี การศึกษา
ที่ผา่ นมาสู งกว่าค่าเฉลี่ยของปี ก่อนหน้านั้น
3 กลุ่มสาระขึ้นไป
2. ค่าเฉลี่ยปี ล่าสุ ด สู งกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. หรื อ
คะแนนเฉลี่ยปี การศึกษาปัจจุบนั หรื อปี การศึกษา
ที่ผา่ นมาสู งกว่าค่าเฉลี่ยของปี ก่อนหน้านั้น
2 กลุ่มสาระขึ้นไป
3. ค่าเฉลี่ยปี ล่าสุ ด สู งกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
หรื อคะแนนเฉลี่ยปี การศึกษาปัจจุบนั หรื อปี การศึกษา
ที่ผา่ นมาสู งกว่าค่าเฉลี่ยของปี ก่อนหน้านั้น
1 กลุ่มสาระขึ้นไป
4. ค่าเฉลี่ยร้อยละปี ที่ผา่ นมา สู งกว่าร้อยละ 50
ของคะแนน
5. ค่าเฉลี่ยระดับสถานศึกษาปี ล่าสุ ดสู งกว่าค่าเฉลี่ย
ของปี ก่อนหน้า 1 ปี

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมาก

ดี

ทาได้
5–7
รายการ

ทาได้
3–4
รายการ

ทาได้
1–2
รายการ
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ตัวชี้วดั

รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมาก

ดี

6. นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับสถานศึกษาตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
7. ไม่มีนกั เรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับ 0
2) สาหรับครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ ชั้น ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5
เกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วดั
รายการประเมิน
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
1. ผลที่เกิดกับ

1. ค่าเฉลี่ยปี ล่าสุ ด สู งกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
2. ค่าเฉลี่ยร้อยละของปี ที่ผา่ นมา สู งกว่าร้อยละ 50

ทาได้
4–5

ทาได้
2–3

ทาได้
1

ผูเ้ รี ยน
ป.2, ป.5

ของคะแนน

รายการ

รายการ

รายการ

ม.2, ม.5

3. ค่าเฉลี่ยระดับสถานศึกษาปี ล่าสุ ด สู งกว่าค่าเฉลี่ย

( LAS )

ของปี ก่อนหน้า 1 ปี
4. นักเรี ยนได้ผลการประเมินระดับสถานศึกษาตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
5. ไม่มีนกั เรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับ 0

3) สาหรับครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ ชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4
เกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วดั
รายการประเมิน
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
1. ผลที่เกิดกับ

1. ค่าเฉลี่ยร้อยละปี ล่าสุ ด สู งกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ

ทาได้

ทาได้

ทาได้

ผูเ้ รี ยน

ของ ปี ที่ผา่ นมา

4–5

2–3

1

ป.1, ป.4

2. ผลการทดสอบระดับสถานศึกษา (เกรดเฉลี่ย)

รายการ

รายการ

รายการ

ม.1, ม.4

ปี ล่าสุ ด สู งกว่า 3.00

(ระดับสถานศึกษา) 3. ค่าเฉลี่ยระดับสถานศึกษาปี ล่าสุ ด สู งกว่าปี ก่อน
หน้า 1 ปี ในรายวิชาเดียวกัน
4. นักเรี ยนมีผลการประเมินระดับสถานศึกษาตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
5. ไม่มีนกั เรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับ 0
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4) สาหรับครู ผสู้ อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวชี้วดั
1. ผลที่เกิดกับ

รายการประเมิน
1. นักเรี ยนมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่

ผูเ้ รี ยน

สถานศึกษากาหนด คิดเป็ นร้อยละ 100

กิจกรรม

2. นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

พัฒนาผูเ้ รี ยน

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมาก

ดี

ทาได้

ทาได้

ทาได้

5 รายการ รายการที่ รายการที่
1,2 และ 1,2 และ อีก

ประโยชน์ครบ ร้อยละ 100 ไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้ง /

อีก 2

ภาคเรี ยน หรื อ 4 ครั้ง / ปี

1 รายการ

รายการ

3. นักเรี ยนมีผลงาน / ผลการปฏิบตั ิงานเชิงประจักษ์
และเผยแพร่ จนเป็ นที่ยอมรับหรื อได้รับรางวัล
ระดับเขต / จังหวัด
4. นักเรี ยนมีผลงาน / ผลการปฏิบตั ิงานเชิงประจักษ์
และเผยแพร่ จนเป็ นที่ยอมรับหรื อได้รับรางวัลระดับภาค
5. นักเรี ยนมีผลงาน / ผลการปฏิบตั ิงานเชิงประจักษ์
และเผยแพร่ จนเป็ นที่ยอมรับหรื อได้รับรางวัล
ระดับชาติ / นานาชาติ
5) สาหรับครู ผสู้ อนระดับก่อนประถมศึกษา
ตัวชี้วดั

รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมาก

ดี

1. ผลที่เกิดกับ 1. นักเรี ยนมีพฒั นาการทางร่ างกาย ในระดับดีข้ ึน ทุกรายการ ทุกรายการ ทุกรายการ
ผูเ้ รี ยนระดับก่อน
ไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ไม่นอ้ ยกว่า เฉลี่ย
เฉลี่ย
ประถมศึกษา
2. นักเรี ยนมีพฒั นาการทางอารมณ์และจิตใจ ใน
ร้อยละ 80 ร้อยละ ร้อยละ 60
ระดับดีข้ ึนไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
60-79
3. นักเรี ยนมีพฒั นาการทางสังคม ในระดับดีข้ ึนไป
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
4. นักเรี ยนมีพฒั นาการทางสติปัญญา ในระดับดีข้ ึน
ไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
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3.2.3 ด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอนยอดเยีย่ ม
การประเมิน ส่ งเสริ มการใช้นวัตกรรม PLC ยอดเยีย่ มมี 2 ลักษณะ ดังนี้
ตัวชี้วดั เฉพาะด้าน PLC ยอดเยีย่ ม จานวน 2 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 2 คุณประโยชน์
องค์ประกอบที่ 3 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีตวั ชี้วดั วัดร่ วม จานวน 3 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยน
องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง /ผลการพัฒนาวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 3 การดาเนินงาน / ผลงานที่เป็ นเลิศ
องค์ ประกอบที่ 1 คุณภาพ
ตัวชี้วดั

รายการประเมิน

1. การปฎิบตั ิ

1. มีการรวมกลุ่มวางแผน เรี ยนรู ้ในเรื่ องเดียวกัน ตาม

อย่างต่อเนื่ อง

ปั ญหา หรื อเป้ าหมายของกลุ่ม
2. มีกระบวนการกิจกรรมจากการรวมกลุ่ม ที่แสดงถึง

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมาก

ดี

ทาได้

ทาได้

ทาได้

3

2

1

รายการ

รายการ

รายการ

ทาได้

ทาได้

ทาได้

3

2

1

รายการ

รายการ

รายการ

พฤติกรรมการสะท้อนผล ปรับปรุ ง และนาไปใช้ใหม่
3. มีการช่วยกันคิด ปรับปรุ ง และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
2. การบันทึก

1. มีการบันทึกการปฏิบตั ิ Professional Learning

Log book

Community : PLC ในรู ปแบบ Log book
2. มีเนื้อหาสาระชัดเจนครอบคลุมประเด็น PLC
3. มีลาดับเนื้อหา เป็ นขั้นตอนการปฏิบตั ิชดั เจน สามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
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ตัวชี้วดั
3. มีนวัตกรรม

รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมาก

ดี

1. การออกแบบ นวัตกรรม ที่กลุ่มเลือกมีวตั ถุประสงค์

ทาได้

ทาได้

ทาได้

เป้ าหมายของนวัตกรรม สอดคล้องกับ สภาพปั ญหา

3

2

1

รายการ

รายการ

รายการ

ทาได้

ทาได้

ทาได้

3

2

1

รายการ

รายการ

รายการ

ความต้องการพัฒนา
2. มีแนวคิดทฤษฎีที่ระบุมีความเป็ นไปได้ในการ
พัฒนานวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ ผล
3. นวัตกรรมมีประสิ ทธิภาพ มีความสมบูรณ์ และ
มีความแปลกใหม่ สร้างสรรค์
4. การสร้าง

1. มีเครื อข่ายพัฒนาระดับสถานศึกษา

เครื อข่ายพัฒนา

2. มีเครื อข่ายพัฒนาระดับต่างสถานศึกษา
3. มีเครื อข่ายพัฒนาระดับอุดมศึกษา

องค์ ประกอบที่ 2 กระบวนการ
ตัวชี้วดั

รายการประเมิน

5. การรวมกลุ่ม

1. ระดับโรงเรี ยน อย่างน้อย 1 กลุ่ม

Professional

2. ระดับโรงเรี ยน และต่างโรงเรี ยน 2 กลุ่ม

Learning

3. ระดับโรงเรี ยน และต่างโรงเรี ยน 3 กลุ่มขึ้นไป

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมาก

ดี

ทาได้

ทาได้

ทาได้

3

2

1

รายการ

รายการ

รายการ

Community : PLC
6. ร่ วมกันค้นหา
ปัญหา และ
เป้ าหมายการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน

1. มีกระบวนการร่ วมกันเสนอปั ญหา/ความต้องการ

ทาได้

ทาได้

ทาได้

2. จัดกลุ่มปั ญหา จัดลาดับความจาเป็ นเร่ งด่วนเพื่อ

3

2

1

รายการ

รายการ

รายการ

7. ร่ วมกันหา
แนวทางในการ
แก้ปัญหาและ
ความจาเป็ นต้อง

1. ค้นหาปัญหาจากประสบการณ์ของสมาชิกที่
ทาได้
ประสบความสาเร็ จในการแก้ปัญหา
3
2. ร่ วมตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรม ใน รายการ
การแก้ปัญหา
3. ร่ วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาที่มีความสาคัญสู งสุ ด

ทาได้

ทาได้

2

1

รายการ

รายการ

แก้ปัญหาเป็ น
พิเศษ

แก้ปัญหาหรื อพัฒนาได้ตรงตามกลุ่มเป้ าหมาย
3. เลือกปั ญหา จากการพิจารณาร่ วมกัน
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ตัวชี้วดั

รายการประเมิน

8. การออกแบบ

1. การออกแบบกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรม

กิจกรรมแก้ปัญหา

ที่กลุ่มเลือก

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมาก

ดี

ทาได้

ทาได้

ทาได้

3

2

1

รายการ

รายการ

ทาได้

ทาได้

ทาได้

3

2

1

รายการ

รายการ

รายการ

ทาได้

ทาได้

ทาได้

3

2

1

รายการ

รายการ

รายการ

2. มีทฤษฏีการเรี ยนรู้หรื อหลักการของการจัดการ
รายการ
เรี ยนรู้ที่นามาใช้หลากหลาย
3.มีรูปแบบการเรี ยน/กระบวนการเรี ยนรู้ที่จะนามาใช้
สามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามเป้ าหมาย
9. การมีส่วนร่ วม
การแลกเปลี่ยน
การเสนอแนะ
ในวง PLC

1. มีส่วนร่ วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยน และ
เสนอแนะในวง PLC จานวน 3-5 ครั้ง
2. มีส่วนร่ วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยน และ
เสนอแนะในวง PLC จานวน 6-8 ครั้ง
3. มีส่วนร่ วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยน และ
เสนอแนะในวง PLC จานวน 9 ครั้ง ขึ้นไป

10.การนาสู่

1. มีการสังเกตการณ์สอน/เยีย่ มชั้นเรี ยน

การปฏิบตั ิ

2. มีการสะท้อนผลหลังกิจกรรม (After Action
Review)
3. มีการแลกเปลี่ยนผ่านระบบ ICT (Professional
Learning Network :PLN)
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ตัวชี้วดั ร่ วม สาหรับครู ผสู ้ อนทุกชั้น/กลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ/ก่อนประถมศึกษาให้ใช้ตวั ชี้วดั ร่ วม
ดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1 ผลทีเ่ กิดกับผู้เรียน
ตัวชี้วดั

รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมาก

ดี

ทาได้

ทาได้

1. ผลที่เกิดกับ

1. นักเรี ยนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ทาได้ 4

ผูเ้ รี ยน

ประสงค์ ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็ นร้อยละ 100

รายการ รายการที่ รายการที่

1.1 ด้าน

2. นักเรี ยนประพฤติปฏิบตั ิตนตามคุณลักษณะอันพึง

คุณลักษณะ

ประสงค์ ที่เป็ นจุดเน้นของสถานศึกษา ได้ครบทุกข้อ

อันพึงประสงค์

คิดเป็ นร้อยละ 100

1-3

1-2

3. นักเรี ยนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติ/
ประกาศชมเชย จากหน่วยงาน/องค์กร ระดับเขต /
จังหวัด
4. นักเรี ยนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติ /
ประกาศชมเชย จากหน่วยงาน/องค์กร ระดับภาค /
ชาติ / นานาชาติ
1. ผลที่เกิดกับ
ผูเ้ รี ยน

1. นักเรี ยนทุกคนมีผลงาน / ชิ้นงาน / ภาระงาน /
ผลการปฏิบตั ิงาน ครบถ้วนตามที่ครู กาหนด

1.2 ผลงาน /

2. ผลงาน / ชิ้นงาน / ภาระงาน / ผลการปฏิบตั ิงาน

ชิ้นงาน /

ของนักเรี ยนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดในระดับดี

ภาระงาน /

ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 80

ผลการปฏิบตั ิงาน 3. ผลงาน / ชิ้นงาน / ภาระงาน / ผลการปฏิบตั ิงาน
เกิดจากการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนตามหลักสู ตร
อย่างแท้จริ งและได้รับการรับรองจากผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน

ทาได้ท้ งั 3 ทาได้ 2
รายการ

รายการ

ทาได้ 1
รายการ
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ตัวชี้วดั

รายการประเมิน

1. ผลที่เกิดกับ

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมาก

ดี

1. นักเรี ยนได้นาเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้/
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบตั ิงานที่มี
ผูเ้ รี ยน
1.3 การเผยแพร่ คุณภาพในรู ปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสใน
ผลงานนักเรี ยน ระดับสถานศึกษา ไม่จากัดจานวนครั้ง
2. นักเรี ยนได้นาเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้/
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบตั ิงานที่มี
คุณภาพในรู ปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสต่อ
สาธารณะในระดับเขต/จังหวัด อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
3. นักเรี ยนได้นาเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้/
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบตั ิงานที่มี
คุณภาพในรู ปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสต่อ
สาธารณะในระดับภาค
4. นักเรี ยนได้นาเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้/
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบตั ิงานที่มี
คุณภาพในรู ปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสต่อ
สาธารณะในระดับชาติ /นานาชาติ

ทาได้ท้ งั 4 ทาได้ 3
รายการ รายการ

ทาได้ 2
รายการ

1. ผลที่เกิดกับ

ทาได้ 3-4 ทาได้ 2
รายการ รายการ

ทาได้ 1
รายการ

ผูเ้ รี ยน
1.4 การได้รับ
รางวัล / ยกย่อง
เชิดชู

1. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบตั ิงานของ
นักเรี ยน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชูในระดับเขต/จังหวัด
2. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบตั ิงานของ
นักเรี ยน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับภาค
3. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบตั ิงานของ
นักเรี ยน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับชาติ/
นานาชาติ
4. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบตั ิงานของ
นักเรี ยน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู และมีผนู ้ าไป
ประยุกต์ใช้/เป็ นแนวคิดในการพัฒนาผลงานของ
นักเรี ยน/ครู นอกสถานศึกษา
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องค์ ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง
ตัวชี้วดั

รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยีย่ ม

ดีมาก

1. เป็ นแบบอย่าง 1. พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม การ
ทาได้ท้ งั 4 ทาได้ 3
และเป็ นที่ยอมรับ พัฒนาจิตอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
รายการ รายการ
จากบุคคลอื่น ๆ 2. ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในหน้าที่ราชการ และส่ วนตน
3. น้อมนาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน จน
ได้รับการยอมรับหรื อการยกย่องเชิดชูจากหน่วยงาน
/องค์กรภาครัฐและเอกชน ระดับเขต/จังหวัด
4. น้อมนาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน จน
ได้รับการยอมรับหรื อการยกย่องเชิดชูจากหน่วยงาน
/องค์กรระดับชาติ

ดี
ทาได้ 2
รายการ

ตัวชี้วดั 2 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (การได้รับการพัฒนา /พัฒนาตนเอง ในรอบ 2 ปี )ให้รายงาน 2 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 การได้ รับการพัฒนา
ปี พ.ศ.

จานวนครั้ง/ชัว่ โมง

หัวเรื่ อง / หัวข้อ

หน่วยพัฒนา

การนาผลไปใช้

ส่ วนที่ 2 การพัฒนาตนเอง / พัฒนาวิชาชีพ ต้องเขียนรายงานระบุแหล่งศึกษา วัน เดือน ปี ระยะเวลา
การนาไปใช้ประโยชน์ ในวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางฯ / ระบบประกันคุณภาพภายใน และผลที่เกิด
กับผูเ้ รี ยน / หรื ออื่น ๆ
หมายเหตุ ให้แนบหลักฐานเอกสารประกอบ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบตั ร วุฒิบตั รฯลฯ
เกณฑ์ ระดับคุณภาพ

ดีเยีย่ ม

ได้รับการพัฒนา

41 ชัว่ โมง / ปี ขึ้นไป

ดีมาก

ได้รับการพัฒนา

21 – 40 ชัว่ โมง / ปี

ดี

ได้รับการพัฒนา

20 ชัว่ โมง / ปี
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องค์ ประกอบที่ 3 การดาเนินงาน / ผลงานที่เป็ นเลิศ
ตัวชี้วดั

รายการประเมิน

เกณฑ์ระดับคุณภาพ
ดีเยีย่ ม

ดีมาก

ดี

1. การนาองค์

1. นาไปพัฒนานักเรี ยนแบบองค์รวมได้ ความรู้

ทาได้ 4-5 ทาได้ 2-3 ทาได้ 1

ความรู้จากการ

ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ

รายการ

รายการ

รายการ

ทาได้

ทาได้

ทาได้

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

ได้รับการพัฒนา 2. นาไปใช้บูรณาการกับหน่วย/เรื่ องอื่น ๆ ได้
หรื อการพัฒนา

3. นาไปใช้บูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆ ได้

ตนเองไปใช้

4. นาไปใช้เป็ นต้นแบบเผยแพร่ ขยายผลได้

ประโยชน์

5. เชื่อมโยง / นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

2. การแก้ปัญหา / 1. การแก้ปัญหา / พัฒนาผูเ้ รี ยนโดยใช้
การพัฒนาผูเ้ รี ยน กระบวนการวิจยั ในชั้นเรี ยน
2. การแก้ปัญหา / พัฒนาผูเ้ รี ยนโดยใช้นวัตกรรม
ทางการเรี ยนการสอน
3. การแก้ปัญหา / พัฒนาผูเ้ รี ยนโดยใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน
เกณฑ์ ระดับคุณภาพ
ระดับ 3 ใช้ท้ งั 3 วิธีข้ ึนไป แก้ปัญหา / พัฒนาได้
ร้อยละ 100
ระดับ 2 ใช้ได้อย่างน้อย 2 วิธี แก้ปัญหา / พัฒนาได้
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ระดับ 1 ใช้ได้อย่างน้อย 1 วิธี แก้ปัญหา / พัฒนาได้
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
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4. วิธีการประเมิน
การประเมินครู ผสู้ อนยอดเยีย่ ม Professional Learning Community : PLC ที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีวธิ ีการประเมิน 3 ระดับ ดังนี้
4.1 ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
1) สพป./สพม. แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการเพื่ อประเมิ นและคัดเลื อกครู ผูส้ อนยอดเยี่ย ม Professional
Learning Community : PLC ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ผูส้ มัครรับการประเมินยืน่ คาขอรับการประเมินตามแบบฟอร์ มที่กาหนด แล้วนาเสนอ
เจ้าหน้าผูร้ ับผิดชอบของ สพป./สพม. ที่สังกัด ตามวันเวลาที่กาหนด
3) เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ เสนอคาขอต่อคณะกรรมการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้ องต้นของผูส้ มัค รตามเกณฑ์ก ารประเมิ นคุ ณสมบัติเบื้ องต้นข้อ 2.1 -2.5 โดยพิจารณาจากหลักฐานการขอรั บ
การประเมิ น การตรวจสอบเอกสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง การสั ง เกต ซัก ถาม และอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ผ ลการประเมิ น มี
ความถูกต้องและเที่ยงตรง
4) คณะกรรมการประเมิ นคุ ณสมบัติ เบื้ อ งต้น ตามหลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ นที่ ก าหนดและตัดสิ น
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
5) สพป./สพม.ประกาศผลผูผ้ า่ นการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
6) คณะกรรมการประเมินผูท้ ี่ผา่ นการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินเฉพาะด้านที่ผรู้ ับการประเมินมีความประสงค์ขอรับรางวัลทรงคุ ณค่าเพียงด้านใดด้านหนึ่ ง โดยพิจารณาจาก
หลักฐาน เอกสาร หรื อการตรวจสอบสภาพจริ ง หรื อการนาเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับการประเมิน และ
ซักถามเพิ่มเติม ในลักษณะเปิ ดเวทีการนาเสนอผลงานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
7) คณะกรรมการประเมินสรุ ปผลการประเมินโดยพิจารณาตัดสิ นตามเกณฑ์ที่กาหนดและ
ประกาศผลผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลื อกเป็ นครู ผสู ้ อนยอดเยี่ยม Professional Learning Community : PLCในระดับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจะส่ งไปขอรับการประเมินในระดับภาคต่อไป
4.2 ระดับภาค
1) แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการเพื่ อ ประเมิ น และคัด เลื อ กครู ผูส้ อนยอดเยี่ ย ม Professional Learning
Community : PLC ระดับภาค
2) คณะกรรมการประเมินทาการประเมินผูท้ ี่ผา่ นการประเมินระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาโดยพิจารณาจากหลักฐาน เอกสาร หรื อการตรวจสอบสภาพจริ ง หรื อการนาเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ของผูร้ ับการประเมิน และซักถามเพิม่ เติม ในลักษณะเปิ ดเวทีการนาเสนอผลงานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3) คณะกรรมการประเมิ น สรุ ปผลการประเมิ น ตามเกณฑ์ ก ารตั ด สิ นที่ ก าหนดและประกาศผล
การคัดเลือกผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกเป็ นครู ผสู ้ อนยอดเยี่ยม Professional Learning Community : PLC ระดับภาค เพื่อเข้า
รับการประเมินในระดับชาติต่อไป
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5.เกณฑ์ การตัดสิ น
5.1 ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเป็ นครู ผสู ้ อนยอดยีย่ ม Professional Learning Community : PLC
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีเกณฑ์การตัดสิ น ดังนี้
1) มีผลการประเมินคุ ณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ 2.1-2.6 ได้ผลการประเมิน “ผ่าน” ร้อยละ 80 ของรายการ
ประเมินทั้งหมด ขึ้นไป
2) มีผลการประเมินเฉพาะด้านในระดับดีเยีย่ มของตัวชี้วดั ที่ประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป
5.2 ระดับภาค
เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเป็ นครู ผสู ้ อนยอดเยีย่ มระดับภาค มีเกณฑ์การตัดสิ น ดังนี้
มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านที่ขอรับการประเมิน โดยได้ผลการประเมินระดับ ดีเยีย่ มของ
ตัวชี้วดั ที่ประเมิน ร้อยละ 85 ขึ้นไป
5.3 ระดับชาติ
เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเป็ นครู ผสู้ อนยอดเยีย่ มระดับชาติ มีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
1) มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านที่ขอรับการประเมิน โดยมีผลการประเมินเฉพาะด้านของ
ตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่าคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป
2) ผ่านความเห็นชอบเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประเมินอย่างเป็นเอกฉันท์และเป็นที่สิ้นสุด
6.คาชี้แจงเพิม่ เติม
6.1 หลักเกณฑ์การประเมินด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน
บุคคลยอดเยีย่ ม Professional Learning Community : PLC
ผูข้ อรับการประเมิน ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาพิเศษ
ที่ขอรับการประเมินด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอนยอดเยีย่ มจะต้องรับการประเมิน
ตัวชี้วดั เฉพาะ และตัวชี้วดั ร่ วมทั้ง 2 ส่ วน ดังนี้
การประเมินตัวชี้วดั เฉพาะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน
บุคคลยอดเยีย่ ม Professional Learning Community : PLC
6.1.1 มีดงั นี้
1) องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพ ตัวชี้วดั 1-4
2) องค์ประกอบที่ 2 ด้านประโยชน์ ตัวชี้วดั 5-10
6.2 ผูข้ อรับการประเมินทุกคนต้องส่ งเอกสารรายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง (Self report) ตาม
องค์ประกอบและตัวชี้วดั ของด้านที่ขอรับการประเมิน ไม่เกิน 50 หน้า พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
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สรุปเกณฑ์ การตัดสินครูผ้สู อนยอดเยีย่ ม ระดับภาค
เกณฑ์ คุณสมบัติเบือ้ งต้ น บุคคลยอดเยีย่ ม ส่ งเสริ มการใช้นวัตกรรม PLC (สพป./สพม. ประเมิน)
ผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นข้อ ๒.๑ – ๒.๖ ผ่านร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของรายการประเมินย่อย
( ผ่าน ๑๕ ใน ๑๘ รายการประเมินย่อย) จึงจะได้รับการประเมินเฉพาะด้าน

เกณฑ์ ตัดสิ นเฉพาะด้ าน
ต้องได้ระดับดีเยี่ยมของตัวชี้วดั ที่ประเมิน ร้ อยละ ๘๕ ขึน้ ไป

ตัวชี้วดั เฉพาะ
ด้ านนวัตกรรมฯ บุคคลยอดเยีย่ ม Professional Learning Community : PLC
องค์ประกอบที่ ๑ มี ๔ ตัวชี้ วดั องค์ประกอบที่ ๒ มี ๖ ตัวชี้วดั องค์ประกอบที่ ๓ มี ๒ ตัวชี้วดั รวม ๙
ตัวชี้วดั ต้ องได้ ดีเยีย่ ม ๘ ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั ร่ วม (ทั้ง ๓ ด้าน)
ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยน ๔ ตัวชี้วดั ผลการพัฒนาตนเอง ๒ ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน/ผลงานที่
เป็ นเลิศ ๒ ตัวชี้วดั รวม ๘ ตัวชี้วดั ต้ องได้ ดีเยีย่ ม ๗ ตัวชี้วดั
เกณฑ์ ระดับคุณภาพระดับภาค
๑.เหรี ยญทอง ต้องได้ระดับดีเยีย่ ม ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
๒.เหรี ยญเงิน ได้ระดับดีเยีย่ ม ร้อยละ ๘๐ – ๘๔
๓.เข้าร่ วมแข่งขัน ได้ระดับดีเยีย่ ม ต่ากว่า ร้อยละ ๘๐
เกณฑ์ การพิจารณาจัดอันดับเหรี ยญทองระดับภาค ๓ อันดับแรก เรี ยงจากสู งไปหาต่ากว่า เพื่อไปประกวด
ระดับชาติ
๑. กรณี ตวั ชี้วดั เฉพาะด้านในระดับดีเยีย่ ม ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากัน ให้ดูคุณสมบัติเบื้องต้นว่าใครมีค่าร้อยละที่
ผ่านสู งกว่า
๒. กรณี ขอ้ ๑ เท่ากัน ให้ดูเทคนิค วิธีการและรู ปแบบการนาเสนอผลงานว่าใครน่าสนใจหรื อนาเสนอได้
ดีกว่า

