หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
.............................................
1. ชื่อรางวัลที่เสนอขอ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC
ประเภท

 บุคคลยอดเยี่ยม

สังกัด

 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

ด้าน

 ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม

2. คุณสมบัติเบื้องต้น
ผู้เสนอขอรับรำงวัลศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยมของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(OBEC AWARDS) ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
2.1 ดำรงตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหรือสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
2.2 ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งศึกษำนิเทศก์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำรประเมิน
2.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยภำยใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับกำรประเมิน
2.4 มีควำมประพฤติในกำรครองตน ครองคน ครองงำน เป็นแบบอย่ำงที่ดีและยอมรับของบุคคลใน
วิชำชีพในสังคม ประกอบด้วย
2.4.1 กำรครองตน
1) เป็นผู้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบเป็นตัวอย่ำงแก่บุคคลโดยทั่วไป
2) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงำนในวงกำรวิชำชีพ
3) เป็นผู้มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตั้งใจทำงำนในหน้ำที่จนได้รับควำมสำเร็จด้วยตนเอง
2.4.2 กำรครองคน
1) เป็นผู้ที่ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงำน
2) เป็นผู้ที่มีภำวะผู้นำทำงด้ำนวิชำกำร
3) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นกัลยำณมิตรกับผู้ร่วมงำน
2.4.3 กำรครองงำน
1) เป็นผู้ที่ศึกษำ ค้นคว้ำ หำควำมรู้ นำมำพัฒนำงำนอยู่เสมอ
2) เป็นผู้ที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทันเหตุกำรณ์ในกำรพัฒนำงำน
3) เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถและมีปฏิภำณไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ
2.5 มีผลงำนที่เกิดจำกกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีจำนวนโรงเรียนที่ดำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำจนได้รับกำรรับรองผลกำรประเมินภำยนอกจำก สมศ. รอบสำม ร้อยละ 80 ของจำนวน
โรงเรียนที่ได้รับมอบหมำยให้ดูแล รับผิดชอบ

2.6 ได้รับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ/กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
จำกหน่วยงำนภำครัฐ เอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในวิชำชีพและสังคม ในระดับภูมิภำคขึ้นไปอย่ำงน้อย 1 รำงวัล
ในรอบ 3 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
3. หลักเกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
ผู้ขอรับกำรประเมินต้องมีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมข้อ 2.1 – 2.6 โดยใช้เกณฑ์กำร
ประเมินเป็น“ผ่ำน” “ไม่ผ่ำน” และผลกำรประเมินต้องได้ “ผ่ำน” ทุกข้อ จึงจะได้รับกำรประเมินเฉพำะด้ำน
3.2 การประเมินเฉพาะด้าน
ในกำรประเมินเฉพำะด้ำน ผู้ขอรับกำรประเมินต้องได้รับกำรประเมิน 2 ส่วน คือ สมรรถนะและ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ และผลกำรปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำน ประกอบด้วย 3
ด้ำน ซึ่งผู้ขอรับกำรประเมินต้องระบุเพียง 1 ด้ำน โดยผู้ประเมินต้องสังเกต สอบถำม สัมภำษณ์ ตรวจสอบ
ร่องรอย เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำนของผู้ขอรับกำรประเมินตำมรำยกำรของทั้ง 2 ส่วน แล้วสรุปผลตำม
เกณฑ์ กำรประเมินตำมรำยละเอียด ดังนี้
3.2.1 สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะกำรปฏิบัติงำน
องค์ประกอบที่ 2 คุณลักษณะของบุคคล
องค์ประกอบที่ 3 ปริมำณและคุณภำพกำรปฏิบัติงำน
องค์ประกอบที่ 4 กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
องค์ประกอบที่ 5 งำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
องค์ประกอบที่ 6 งำนริเริ่มสร้ำงสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อหน้ำที

แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (OBEC AWARDS)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ระดับภาค / ระดับชาติ
1. ชื่อรางวัลที่เสนอขอ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC
ประเภท

 บุคคลยอดเยี่ยม

สังกัด

 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

ด้าน

 ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม

2. เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

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

1. ควำมสำมำรถในกำร
สื่อสำรและสร้ำง
แรงจูงใจ

1. สื่อสำรได้ชัดเจน ครอบคลุม ถูกกำลเทศะ
2. มีควำมพึงพอใจในกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้นิเทศ
กับผู้รับกำรนิเทศ
3. ผู้รับกำรนิเทศเข้ำใจในเรื่องที่สื่อสำร
และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำงำน

2. กำรแสวงหำควำมรู้

1.เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ไม่น้อยกว่ำ 60
ทำได้
3
ชั่วโมง/ปี
รำยกำร
2.มีกำรศึกษำค้นคว้ำและเผยแพร่ควำมรู้ที่เกิดจำกกำร
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
3.มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกำรแสวงหำควำมรู้อย่ำงน้อย 2
เรื่อง/ปี
1. รู้และปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่
ทำได้
และควำมรับผิดชอบ
3
2. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำนในกลุ่ม
รำยกำร
3. ผลกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบรรลุ ตำมวัตถุประสงค์

3. กำรทำงำน
ด้วยกระบวนกำรกลุ่ม

ทำได้
ทำได้
2
1
รำยกำร รำยกำร

ทำได้
ทำได้
2
1
รำยกำร รำยกำร

ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

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

4. ทักษะกำรนิเทศ

1. ใช้วิธีกำรนิเทศที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และผู้รับกำร
นิเทศ
2. มีกำรสะท้อนผลกำรนิเทศเพื่อปรับปรุงและพัฒนำงำน
นิเทศ
3. ผู้รับกำรนิเทศมีควำมพึงพอใจในเทคนิคกำรนิเทศและ
สำมำรถนำไปพัฒนำงำน

5. กำรคิดตัดสินใจ
และแก้ปัญหำ

1. มีกำรคิดตัดสินใจโดยใช้ทำงเลือกที่เหมำะสมและทันต่อ
เหตุกำรณ์
2. มีกำรสืบค้นข้อมูลอย่ำงเพียงพอในกำรประกอบกำร
ตัดสินใจ
3. มีกำรคิดตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลที่เกิดต่อส่วนรวม

ทำได้
3
รำยกำร

ทำได้
ทำได้
2
1
รำยกำร รำยกำร

6. ควำมสำมำรถในกำร
ใช้เทคโนโลยี
ในกำรสื่อสำร
และปฏิบัติงำน

1. สืบค้นข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
2. ใช้เทคโนโลยีประกอบกำรปฏิบัติงำนนิเทศ
3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรติดต่อสื่อสำรและปฏิบัติงำน

ทำได้
3
รำยกำร

ทำได้
ทำได้
2
1
รำยกำร รำยกำร

องค์ประกอบที่ 2 คุณลักษณะของบุคคล
ตัวชี้วัด

รำยกำรประเมิน

1. ควำมมุ่งมั่นใน 1. มีควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำน
กำรทำงำนให้
2. ปฏิบัติงำนบรรลุวัตถุประสงค์
สำเร็จมีคุณภำพ 3. มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนจนสำเร็จ
2. กำรมีนิสัยกำร 1. ให้บริกำรด้วยไมตรีจิตแก่ผู้มำติดต่ออย่ำงเสมอภำค
ให้บริกำร
2. รับอำสำช่วยเหลือด้วยควำม
เต็มใจอย่ำงสม่ำเสมอ
3. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ

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

ทำได้
2
รำยกำร

ทำได้
1
รำยกำร

3. กำรมีจิต
สำธำรณะ

1. อำสำทำงำนด้วยควำมเต็มใจอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
2. ทำงำนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. ทำงำนโดยไม่มีเงื่อนไขหรือหวังผลตอบแทน

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

4. ควำมเป็น
ประชำธิปไตย

1. ปฏิบัติตำมกฎ กติกำอย่ำงสม่ำเสมอ
2. ยอมรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้อื่น
3. ไม่ละเมิดสิทธิหน้ำที่ของผู้อื่น

ทำได้
3
รำยกำร

ทำได้
2
รำยกำร

ทำได้
1
รำยกำร

5. กำรดำเนินชีวิต
ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เลือกใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินชีวิตอย่ำงเหมำะสม คุ้มค่ำและ ทำได้
มีเหตุผล
3
2. ใช้ทรัพยำกรโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดต่อตนเอง สังคมและ
รำยกำร
สิ่งแวดล้อม
3. เป็นแบบอย่ำงในกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ทำได้
2
รำยกำร

ทำได้
1
รำยกำร

6. กำรควบคุม
ตนเอง

1. มีกำรพูดและทำโดยคิดไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคคล
2. มีกำรพูดและทำโดยคิดไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร
3. มีกำรพูดและทำโดยคิดไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อวิชำชีพ

ทำได้
2
รำยกำร

ทำได้
1
รำยกำร

ตัวชี้วัด

รำยกำรประเมิน

ทำได้
3
รำยกำร

องค์ประกอบที่ 3 ปริมาณและคุณภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
1. ปริมำณกำร
นิเทศ

รำยกำรประเมิน
1. มีกำรนิเทศโรงเรียนไม่น้อยกว่ำ 3 วันต่อสัปดำห์
2. มีกำรนิเทศโรงเรียนเป้ำหมำย ที่รับผิดชอบได้อย่ำงทั่วถึง
3. มีกำรบันทึกผลกำรนิเทศทุกครั้งที่ทำกำรนิเทศ

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

ตัวชี้วัด
2. คุณภำพกำร
นิเทศ

รำยกำรประเมิน
1. มีแผนปฏิบัติกำรนิเทศโรงเรียนเป้ำหมำยที่รับผิดชอบ
2. ปฏิบัติกำรนิเทศตำมแผนอย่ำงเป็นระบบ
3. มีผลกำรนิเทศที่แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรนิเทศ

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

3. ปริมำณ
1. มีกำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำร 3 เรื่องขึ้นไป/ปี
กำรศึกษำค้นคว้ำ 2. มีกำรจัดทำคู่มือและเอกสำร 3 เรื่องขึ้นไป/ปี
ทำงวิชำกำรเพื่อ 3. มีกำรเผยแพร่คู่มือและเอกสำร 3 เรื่องขึ้นไป/ปี
จัดทำเป็นคู่มือ
และเอกสำร

ทำได้
3
รำยกำร

ทำได้
2
รำยกำร

ทำได้
1
รำยกำร

4. คุณภำพ
กำรศึกษำค้นคว้ำ
ทำงวิชำกำรเพื่อ
เป็นเอกสำรและ
คู่มือกำรนิเทศ

1. คู่มือและเอกสำรที่จัดทำมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้รับกำรนิเทศ
2. คู่มือและเอกสำรที่จัดทำมีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำ
3. คู่มือและเอกสำรที่จัดทำเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำน

ทำได้
3
รำยกำร

ทำได้
2
รำยกำร

ทำได้
1
รำยกำร

5. ปริมำณกำร
วิเครำะห์วิจัย
เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำน

1. มีกำรวำงแผนและจัดทำโครงร่ำงกำรวิจัยเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนนิเทศ 1 เรื่องต่อปี
2. มีรำยงำนผลกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนนิเทศ 1 เรื่องต่อปี
3. มีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยต่อสำธำรณชน 1 เรื่องต่อปี

ทำได้
3
รำยกำร

ทำได้
2
รำยกำร

ทำได้
1
รำยกำร

6. คุณภำพกำร
วิเครำะห์วิจัย
เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำน

1. กระบวนกำรวิเครำะห์วิจัยถูกต้องตำมระเบียบวิธีวิจัย
2. ผลกำรวิเครำะห์วิจัยสำมำรถนำไปใช้พัฒนำ/แก้ปัญหำได้
3 มีกำรนำเสนอ/เผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์วิจัย
ในหน่วยงำนที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำร/วิชำชีพ

ทำได้
3
รำยกำร

ทำได้
2
รำยกำร

ทำได้
1
รำยกำร

องค์ประกอบที่ 4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด
ปริมำณกำร
ติดตำม
ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ
2. คุณภำพกำร
ติดตำม
ตรวจสอบและ
ประเมินผล

รำยกำรประเมิน
1. มีกำรวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ ในงำน/โครงกำรที่รับผิดชอบ
2. มีกำรรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำในงำน/โครงกำรที่รับผิดชอบ
3. มีกำรเผยแพร่ผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำในงำน/โครงกำรที่รับผิดชอบ
1. มีกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลถูกต้อง
ตำมหลักวิชำ
2. มีกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ
3. มีกำรนำผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลไปใช้
แก้ปัญหำ/พัฒนำงำน

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

ทำได้
3
รำยกำร

ทำได้
2
รำยกำร

ทำได้
1
รำยกำร

องค์ประกอบที่ 5 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัด

รำยกำรประเมิน

1. ปริมำณงำนอื่น 1. ได้รับมอบหมำยงำนพิเศษ จำนวน 3 เรื่อง/ ปีขึ้นไป
ที่ได้รับมอบหมำย 2. วำงแผนกำรดำเนินกำรในงำนพิเศษและปฏิบัติงำนตำมแผน
ทุกเรื่อง/ทุกงำน
3. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนพิเศษทุกเรื่อง/ทุกงำน
2. คุณภำพงำน
อื่นที่ได้รับ
มอบหมำย

1. ปฏิบัติงำนและจัดทำแผนอย่ำงเป็นระบบ
2. ผลกำรปฏิบัติงำนสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
3. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำมำใช้
ในกำรปรับปรุง/พัฒนำงำน

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

ทำได้
2
รำยกำร

ทำได้
1
รำยกำร

องค์ประกอบที่ 6 งานริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่
ตัวชี้วัด

รำยกำรประเมิน

1. ปริมำณงำน
ริเริ่มสร้ำงสรรค์

1. มีกำรวำงแผนปฏิบัติงำนที่เป็นประโยชน์ต่อหน้ำที่ด้วยควำม
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ จำนวน 3 เรื่อง/ปี
2. ปฏิบัติงำนตำมแผนที่ระบุครบทุกกิจกรรม
3. สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นประโยชน์ต่อหน้ำที่
ด้วยควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์

2. คุณภำพงำน
ริเริ่มสร้ำงสรรค์

1. ผลงำนเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพครู ผู้เรียน
สถำนศึกษำ
2. ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ
3. เผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ต่อ
สำธำรณชน

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

ทำได้
3
รำยกำร

ทำได้
2
รำยกำร

ทำได้
1
รำยกำร

3.2.2 ผลการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
ผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมPLC ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ความมีคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 2 ความมีคุณประโยชน์
องค์ประกอบที่ 1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
องค์ประกอบที่ 1 ความมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1. คุณลักษณะของ
นวัตกรรม PLC

รายการประเมิน
1. มีรูปแบบนวัตกรรมถูกต้อง ครบถ้วนตำมประเภท
ของนวัตกรรมที่ระบุ
2. นวัตกรรมมีควำมสอดคล้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ วุฒิกำรศึกษำ และกำรปฏิบัติงำนตำม
หน้ำที่
3. รูปแบบกำรจัดพิมพ์ จัดเล่มนวัตกรรม กำรนำเสนอ
หน้ำสนใจ และกำรเรียงลำดับอย่ำงเป็นขั้นตอน

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

องค์ประกอบที่ 1 ความมีคุณภาพ (ต่อ)
ตัวชี้วัด
2. คุณภาพของ
องค์ประกอบใน
นวัตกรรม PLC

3. การออกแบบ
นวัตกรรม PLC

4. ประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม PLC

5. การได้รับการ
ยอมรับในวง
วิชาการ

รายการประเมิน
1. วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของนวัตกรรม สอดคล้องกับ
1.1 สภำพปัญหำควำมต้องกำรจำเป็น (Area)
1.2 ยุทธศำสตร์ และนโยบำย (Agenda)
1.3 งำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ (function)
2. ควำมสมบูรณ์ในเนื้อหำรสำระของนวัตกรรม
3. ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
1. แนวคิดเกี่ยวกับ PLC มำจำกกำรสังเครำะห์ กำรบูรณำ
กำร และกำรเสนอองค์ควำมรู้ที่รองรับอย่ำงสมเหตุสมผล
อ้ำงอิงได้
2. กรอบแนวคิด ในกำรพัฒนำนวัตกรรม PLC เป็นไปได้ใน
กำรพัฒนำให้เกิดสัมฤทธิ์ผล (กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
หรือกรอบแนวคิดในกำรพัฒนำนวัตกรรม)
3. กระบวนกำรออกแบบ สร้ำงหรือพัฒนำเครื่องมือในกำร
วัดและประเมินผล หรือเครื่องมือในกำรศึกษำวิจัยที่สอด
คลองกับนวัตกรรม PLC โดยมีควำมเหมำะสม สอดคล้อง
และเป็นไปได้ในกำรนำไปใช้
1. กระบวนกำรหำประสิทธิภำพของนวัตกรรม
PLC ถูกต้องตำมหลักวิชำ
2. นวัตกรรม PLC มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ทีกำหนด
3. วิธีกำรหำประสิทธิภำพของนวัตกรรม PLC ประเมิน
ควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) และ/หรือ
ควำมตรงเชิงโครงสร้ำง (Construct Validity )
1. มีเป็นวิทยำกร หรือผู้ให้ควำมรู้ และฝึกประสบกำรณ์แก่
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
PLC ทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับ
ภำค และระดับประเทศ
2. กำรสร้ำงหรือพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม PLC ใน
ลักษณะของคู่มือ หรือเอกสำร หรือตำรำหรือกำรตีพิมพ์
ผลงำนลงวำรสำรวิชำกำร ทั้งในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เขตตรวจรำชกำร ภำค และประเทศ
3. กำรมีผลงำนวิจัยและพัฒนำ หรือวิธีปฏิบัติ
ที่ดที ี่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม PLC โดยได้นำเสนอใน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค และระดับประเทศ

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

ทำได้
3
รำยกำร

ทำได้
ทำได้
2
1
รำยกำร รำยกำร

ทำได้
3
รำยกำร

ทำได้
ทำได้
2
1
รำยกำร รำยกำร

ทำได้
3
รำยกำร

ทำได้
ทำได้
2
1
รำยกำร รำยกำร

องค์ประกอบที่ 2 ความมีคุณประโยชน์
ตัวชี้วัด

รายการประเมิน

1. ความสามารถในการ
นานวัตกรรม PLC
ไปใช้แก้ปัญหา หรือ
พัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้

1. สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์และเหมำยที่ระบุได้อย่ำง
ครบถ้วน
2. แก้ปัญหำหรือพัฒนำได้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย สภำพ
บริบท สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรที่จำเป็น
3. นำนวัตกรรมที่ส่งเสริม PLC ที่พัฒนำขึ้นใช้ในสภำพ
บริบทที่มีลักษณะใกล้เตียงกันได้
1. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอน
โดยสำมำรถพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ หรือ
ควำมรู้ (K) ทักษะ (S) และ เจตคติหรือควำมเป็นครู
(A)
2. นวัตกรรมที่ส่งเสริม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน
3. นวัตกรรมที่ส่งเสริม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และกระบวนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ
1. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
สถำนศึกษำ ทั้งในด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร และด้ำน
อื่นๆ และส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วม
๒. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทำง
วิชำชีพศึกษำนิเทศก์/วงกำรวิชำชีพศึกษำนิเทศก์
๓. นวัตกรรม PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อควำม
เข้ำใจ และกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ,
ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือชุมชน

2. ประโยชน์ของ
นวัตกรรม PLC
ต่อบุคคล

3. ประโยชน์ของ
นวัตกรรม PLC ต่อ
หน่วยงานและชุมชน
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องค์ประกอบที่ 3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
1. ความคิดสร้างสรรค์

รายการประเมิน

1. นวัตกรรม PLC เกิดจำกแนวคิดที่แปลกใหม่ ริเริ่ม
ไม่เคยมีปรำกฏมำก่อน
2. นวัตกรรม PLC ปรับปรุง หรือพัฒนำต่อยอดจำก
แนวคิดเดิมโดยผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์สังเครำะห์
และวิจัยพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ
3. นวัตกรรม PLC แสดงถึงกำรนำหลักวิชำกำรผสำน
กับกำรลงมือปฏิบัติกำรด้ำนกำรนิเทศอย่ำงเหมำะสม
2. จุดเด่นของนวัตกรรม 1. นวัตกรรม PLC มีจุดเด่น น่ำสนใจ สะท้อนกำรมี
PLC
แนวคิดแปลกใหม่ แสดงถึงควำมเป็นไปได้ในทำง
ปฏิบัติ
2. นวัตกรรม PLC ศึกษำ/เรียนรู้ นำมำใช้ได้อย่ำง
สะดวก ใช้ง่ำย คล่องแคล่ว และมีกำรสื่อสำรสู่กำร
ปฏิบัติได้
3. นวัตกรรมที่ส่งเสริม PLC ทีม่ ีลักษณะเป็นรูปแบบ
กระบวนกำร วิธีกำร เทคนิค โครงกำร หรือสื่อ มีกำร
นำเสนอเป็นแผนที่ทำงควำมคิดที่ทำควำมเข้ำใจได้
3. ภาวะผู้นาทางวิชาการ 1. มีวิสัยทัศน์ในกำรนำนวัตกรรม PLC มำใช้ ให้เท่ำทัน
กับกำรเปลี่ยนแปลง
2. มีกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ และวิจัยพัฒนำนวัตกรรม
กำรนิเทศอย่ำงต่อเนื่อง
3. เป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติให้กับผู้ร่วมวิชำชีพ ครู
และผู้บริหำรสถำนศึกษำ
4. การใช้เทคโนโลยี
1. ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและทันเหตุกำรณ์
2. ใช้เทคโนโลยีในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของ
นวัตกรรม PLC
3. นวัตกรรมที่พัฒนำขึ้นสำมำรถสื่อสำรด้วยระบบ ICT
ได้อย่ำงเหมำะสม
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4. วิธีการประเมิน
กำรประเมินศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยมที่ปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ มีวิธีกำรประเมิน ๓ ระดับ ดังนี้
4.1 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) สพป./สพม. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคัดเลือกศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม
ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2) ผู้สมัครรับกำรประเมินยื่นคำขอรับกำรประเมินตำมแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วนำเสนอเจ้ำ
หน้ำผู้รับผิดชอบของ สพป./สพม. ที่สังกัด ตำมวันเวลำที่กำหนด
3) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ เสนอคำขอต่อคณะกรรมกำรประเมินเพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นข้อ 2.1 -2.6 โดยพิจำรณำจำก
หลักฐำนกำรขอรับกำรประเมิน กำรตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรสังเกต ซักถำม และอื่นๆ เพื่อ
ให้ผลกำรประเมินมีควำมถูกต้องและเที่ยงตรง
4) คณะกรรมกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินที่กำหนด
และตัดสินตำมเกณฑ์ที่กำหนด
5) สพป./สพม.ประกำศผลผู้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
6) คณะกรรมกำรประเมินผู้ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตำมหลักเกณฑ์
กำรประเมินเฉพำะด้ำนที่ผู้รับกำรประเมินมีควำมประสงค์ขอรับรำงวัลทรงคุณค่ำเพียงด้ำนใด
ด้ำนหนึ่ง โดยพิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำร หรือกำรตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรนำเสนอรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน และซักถำมเพิ่มเติม ในลักษณะเปิดเวทีกำรนำเสนอผลงำน
ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
7) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินโดยพิจำรณำตัดสินตำมเกณฑ์ที่กำหนด
และประกำศผลผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยมในระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพื่อจะส่งไปขอรับกำรประเมินในระดับภำคต่อไป
4.2 ระดับภาค
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคัดเลือกศึกษำนิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยมระดับภำค
2) คณะกรรมกำรประเมินทำกำรประเมินผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินระดับสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำโดยพิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำร หรือกำรตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรนำเสนอรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน และซักถำมเพิ่มเติม ในลักษณะเปิดเวทีกำรนำเสนอผลงำนตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร
3) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรตัดสินที่กำหนด
และประกำศผลกำรคัดเลือกผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยมระดับภำคเพื่อเข้ำรับกำรประเมิน
ในระดับชำติต่อไป

4.3 ระดับชาติ
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคัดเลือกศึกษำนิเทศก์อดเยี่ยมระดับชำติ
คณะกรรมกำรประเมินโดยกำรให้ผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินระดับภำคโดยพิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำร หรือกำร
ตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรนำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน และซักถำมเพิ่มเติม ใน
ลักษณะเปิดเวทีกำรนำเสนอผลงำนตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
2) คณะกรรมกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมินที่กำหนดและตัดสินผลกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์กำรตัดสินที่กำหนด
3) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินและประกำศผลกำรคัดเลือกผู้ที่ได้รับ
รำงวัล OBEC AWARDS ในระดับชำติ และทำพิธีมอบเกียรติบัตรและรำงวัล
5.เกณฑ์การตัดสิน
5.1 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยมระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีเกณฑ์กำรตัดสิน ดังนี้
1) มีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ผ่ำนเกณฑ์ข้อ 2.1-2.4,2.5 ทุกรำยกำร
2) มีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมข้อ 2.5 ได้ผลกำรประเมิน “ผ่ำน”
ร้อยละ 80 ของรำยกำรประเมินทั้งหมด ขึ้นไป
3) มีผลกำรประเมินเฉพำะด้ำนในระดับดีเยี่ยมของตัวชี้วัดที่ประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป
5.2 ระดับภาค
เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ยอดยี่ยมระดับภำค มีเกณฑ์กำรตัดสิน
ดังนี้ มีผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์เฉพำะด้ำนที่ขอรับกำรประเมิน โดยได้ผลกำรประเมินระดับ
ดีเยี่ยมของตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ 85 ขึ้นไป
5.3 ระดับชาติ
เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ยอดยี่ยมระดับชำติ มีเกณฑ์กำรตัดสิน
ดังนี้
1) มีผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์เฉพำะด้ำนที่ขอรับกำรประเมิน โดยได้ผลกำร
ประเมินระดับดีเยี่ยมของตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2) ผ่ำนควำมเห็นชอบเพิ่มเติมจำกคณะกรรมกำรประเมินอย่ำงเป็นเอกฉันท์

