
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน 
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
............................................. 

 
1. ช่ือรางวัลที่เสนอขอ   ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม  
  
    ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
 

    สังกัด      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 

    ด้าน   ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม 
 
2. คุณสมบัติเบื้องต้น 
    ผู้เสนอขอรับรำงวัลศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
(OBEC AWARDS) ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 

2.1 ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหรือส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
         2.2 ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 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 เป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงำนในวงกำรวิชำชีพ 
      3) เป็นผู้มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตั้งใจท ำงำนในหน้ำที่จนได้รับควำมส ำเร็จด้วยตนเอง 
        2.4.2 กำรครองคน 
      1) เป็นผู้ที่ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงำน 
      2) เป็นผู้ที่มีภำวะผู้น ำทำงด้ำนวิชำกำร 
      3) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นกัลยำณมิตรกับผู้ร่วมงำน 

     2.4.3 กำรครองงำน 
      1) เป็นผู้ที่ศึกษำ ค้นคว้ำ หำควำมรู้ น ำมำพัฒนำงำนอยู่เสมอ 
      2) เป็นผู้ที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทันเหตุกำรณ์ในกำรพัฒนำงำน 
      3) เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถและมีปฏิภำณไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ 

    2.5 มีผลงำนที่เกิดจำกกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  โดยมีจ ำนวนโรงเรียนที่ด ำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำจนได้รับกำรรับรองผลกำรประเมินภำยนอกจำก สมศ. รอบสำม ร้อยละ 80 ของจ ำนวน
โรงเรียนที่ได้รับมอบหมำยให้ดูแล รับผิดชอบ 



         2.6 ได้รับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ/กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
จำกหน่วยงำนภำครัฐ เอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในวิชำชีพและสังคม ในระดับภูมิภำคขึ้นไปอย่ำงน้อย 1 รำงวัล 
ในรอบ 3 ปีกำรศึกษำทีผ่่ำนมำ 
 
3. หลักเกณฑ์การประเมิน 
 3.1 การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น  
       ผู้ขอรับกำรประเมินต้องมีผลกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมข้อ 2.1 – 2.6 โดยใชเ้กณฑ์กำร
ประเมินเป็น“ผ่ำน” “ไม่ผ่ำน” และผลกำรประเมินต้องได้ “ผ่ำน” ทุกข้อ  จึงจะได้รับกำรประเมินเฉพำะด้ำน 
 3.2 การประเมินเฉพาะด้าน  
      ในกำรประเมินเฉพำะด้ำน ผู้ขอรับกำรประเมินต้องได้รับกำรประเมิน  2 ส่วน  คือ กำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ และผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น   ซึ่งผู้ขอรับกำร
ประเมินต้องระบุเพียง 1 ด้ำน  โดยผู้ประเมินต้องสังเกต สอบถำม สัมภำษณ์ ตรวจสอบร่องรอย เอกสำร 
หลักฐำนกำรปฏิบัติงำนของผู้ขอรับกำรประเมินตำมรำยกำรของทั้ง 2 ส่วน  แลว้สรุปผลตำมเกณฑ์ กำร
ประเมินตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
       3.2.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่ง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ 1  กำรนิเทศกำรศึกษำ   
   องค์ประกอบที่ 2  กำรเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร   
   องค์ประกอบที่ 3  กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร   
   องค์ประกอบที่ 4  กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย หรือจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำร   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (OBEC  AWARDS) 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ระดับภาค / ระดับชาติ 
 
 

1. ช่ือรางวัลที่เสนอขอ   ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม  
  
    ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
 

    สังกัด      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 

    ด้าน   ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม 
 
2. เกณฑ์การประเมิน  
องค์ประกอบที่ 1  การนิเทศการศึกษา   

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ปริมำณงำนกำรนิเทศ  ระดับดีเยี่ยม มีกำรนิเทศโรงเรียนเป้ำหมำยที่รับผิดชอบทุก
โรงเรียน และนิเทศตำมแผนกำรนิเทศร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ระดับดีมาก  มีกำรนิเทศโรงเรียนเป้ำหมำยที่รับผิดชอบทุก
โรงเรียน และนิเทศตำมแผนกำรนิเทศร้อยละ  50-79 
ระดับดี  มีกำรนิเทศโรงเรียนเป้ำหมำยที่รับผิดชอบทุก
โรงเรียน และนิเทศตำมแผนกำรนิเทศได้น้อยกว่ำร้อยละ 50 

   

2. คุณภำพกำรนิเทศ  ระดับดีเยี่ยม  ผู้รับกำรนิเทศไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 มีกำร
พัฒนำกำรปฏิบัติกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรนิเทศ 
ระดับดีมาก  ผู้รับกำรนิเทศร้อยละ 50-79 มีกำรพัฒนำกำร 
ปฏิบัติกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรนิเทศ 
ระดับดี   ผู้รับกำรนิเทศน้อยกว่ำร้อยละ 50 มีกำรพัฒนำกำร 
ปฏิบัติกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรนิเทศ 

   

 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 1  การนิเทศการศึกษา  (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. คุณภำพผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม  ผู้เรียนมีผลกำรพัฒนำกำรเรียนรู้สูงกว่ำค่ำ
เป้ำหมำยร้อยละ 3 ขึ้นไป 
ระดับดีมาก  ผู้เรียนมีผลกำรพัฒนำกำรเรียนรู้สูงกว่ำค่ำ
เป้ำหมำยไม่ถึงร้อยละ 3 
ระดับดี  ผู้เรียนมีผลกำรพัฒนำกำรเรียนรู้เท่ำกับหรือต่ ำกว่ำ
ค่ำเป้ำหมำย 

   

 
องค์ประกอบที่ 2  การเป็นผู้น าทางวิชาการ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. กำรเป็นวิทยำกร ที่
ปรึกษำ หรือพ่ีเลี้ยง
ให้กับครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

ระดับดีเยี่ยม  กำรเป็นวิทยำกร ที่ปรึกษำ หรือพ่ีเลี้ยงให้กับ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับประเทศ               
ระดับดีมาก  กำรเป็นวิทยำกร ที่ปรึกษำ หรือพ่ีเลี้ยงให้กับครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกลุ่มจังหวัด ต่ำงเขตพ้ืนที
กำรศึกษำ และหรือระดับภำค                                
ระดับดี  กำรเป็นวิทยำกร ที่ปรึกษำ หรือพ่ีเลี้ยงให้กับครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำ ศูนย์หรือกลุ่ม
โรงเรียน และหรือระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

   

2. กำรส่งเสริมนวัตกรรม
กำรนิเทศในสถำนศึกษำ 

ระดับดีเยี่ยม  กำรเป็นผู้น ำ นักวิชำกำรผู้เสนอแนะ/ให้ควำมรู้ 
และมีนวัตกรรมเสริมสร้ำงประสิทธิผลของกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด                           
ระดับดีมาก  กำรเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกและมีนวัตกรรม
เสริมสร้ำงประสิทธิผลของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำในสังกัด                                            
ระดับดี  กำรมีส่วนร่วมในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิผลของกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด                         

   

 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 2  การเป็นผู้น าทางวิชาการ  (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. กำรเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
และพัฒนำตนเอง 

ระดับดีเยี่ยม  กำรเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ หรือพัฒนำ
ตนเองด้วยกระบวนกำรที่หลำกหลำยอย่ำงน้อย 60 ชั่วโมงต่อ
ปีกำรศึกษำ                                                      
ระดับดีมาก  กำรเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ หรือพัฒนำ
ตนเองด้วยกระบวนกำรที่หลำกหลำยอย่ำงน้อย 45 ชั่วโมงต่อ
ปีกำรศึกษำ                                                    
ระดับดี  กำรเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ หรือพัฒนำ
ตนเองด้วยกระบวนกำรที่หลำกหลำยอย่ำงน้อย 30 ชั่วโมงต่อ
ปีกำรศึกษำ                                                     

   

 
 

องค์ประกอบที่  3  การบริหารจัดการโครงการ   
 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. กำรบริหำร
จัดกำรโครงกำรที่
ได้รับมอบหมำยตำม
นโยบำย สพฐ. /
สพท. ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ระดับดีเยี่ยม  กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย
ตำมนโยบำย สพฐ./สพท.  ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร 
จ ำนวน  3  โครงกำร                                             
ระดับดีมาก  กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่ได้รับมอบหมำยตำม
นโยบำย สพฐ./สพท.  ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร 
จ ำนวน  2  โครงกำร                                               
ระดับดี   กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่ได้รับมอบหมำยตำม
นโยบำย สพฐ./สพท.  ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร 
จ ำนวน  1  โครงกำร 

   

2. งำนที่ได้รับ
มอบหมำยเป็นกรณี
พิเศษ 

ระดับดีเยี่ยม  ได้รับมอบหมำยงำนพิเศษท่ีเกี่ยวกับงำนใน
หน้ำที่ไม่น้อยกว่ำ 3 เรื่องต่อปี                                             
ระดับดีมาก  ได้รับมอบหมำยงำนพิเศษท่ีเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
ไม่น้อยกว่ำ 2  เรื่องต่อปี                                              
ระดับดี   ได้รับมอบหมำยงำนพิเศษที่เก่ียวกับงำนในหน้ำที่ไม่
น้อยกว่ำ 1  เรื่องต่อปี                                              

   



องค์ประกอบที่  3  การบริหารจัดการโครงการ  (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. กำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรอย่ำงเป็น
ระบบ   

ระดับดีเยี่ยม  กำรวิจัย กำรวิจัยเชิงปริมำณ และ/หรือกำร
ประเมินโครงกำร ในโครงกำรที่รับผิดชอบ                   
ระดับดีมาก  กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
อย่ำงเต็มรูปแบบตำมระเบียบวิธีของกำรรำยงำนผลโครงกำร 
ระดับดี   กำรจัดท ำสรุปงำนโครงกำรที่รับผิดชอบอย่ำงเป็น
ระบบ                                              

   

 
 
องค์ประกอบที่  4  การศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือจัดท าเอกสารทางวิชาการ 
 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1. ปริมำณงำนที่
ได้รับมอบหมำย
เป็นกรณีพิเศษที่
เกี่ยวกับงำนใน
หน้ำที่ 

ระดับดีเยี่ยม  ได้รับมอบหมำยงำนพิเศษท่ีเกี่ยวเนื่องกับงำนใน
หน้ำที่ไม่น้อยกว่ำ 3  เรื่องต่อปีกำรศึกษำ                        
ระดับดีมาก  ได้รับมอบหมำยงำนพิเศษท่ีเกี่ยวเนื่องกับงำนใน
หน้ำที่ไม่น้อยกว่ำ  2  เรื่องต่อปีกำรศึกษำ                       
ระดับดี  ได้รับมอบหมำยงำนพิเศษที่เก่ียวเนื่องกับงำนในหน้ำที่
ไม่น้อยกว่ำ  1 เรื่องต่อปีกำรศึกษำ 

   

2. คุณภำพงำนที่
ได้รับมอบหมำย
เป็นกรณีพิเศษที่
เกี่ยวกับงำนใน
หน้ำที่ 

ระดับดีเยี่ยม  ผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นกรณีพิเศษ
ที่เก่ียวเนื่องกับงำนในหน้ำที่ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ครบถ้วน 
สรุปรำยงำน และน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำงำน                        
ระดับดีมาก  ผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นกรณีพิเศษ
ที่เก่ียวเนื่องกับงำนในหน้ำที่ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่และ
มีสรุปรำยงำน                                                       
ระดับดี  ผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นกรณีพิเศษที่
เกี่ยวเนื่องกับงำนในหน้ำที่ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่  

   

 
 
 
 



องค์ประกอบที่  4  การศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือจัดท าเอกสารทางวิชาการ (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด รำยกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

3. กำรเป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้และพัฒนำ
ตนเอง 

ระดับดีเยี่ยม  กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย หรือจัดท ำ
เอกสำรทำงวิชำกำรในระดับชำติ หรือกำรได้รับกำรพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร วำรสำรวิจัย หรือเอกสำรของหน่วยงำน สถำบัน 
องค์กรทั้งภำครัฐหรือเอกชนเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่อย่ำง
กว้ำงขวำง                                                         
ระดับดีมาก  กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย หรือจัดท ำ
เอกสำรทำงวิชำกำรในระดับกลุ่มจังหวัด หรือระดับภำค       
ระดับดี   กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย หรือจัดท ำ
เอกสำรทำงวิชำกำรในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

   

 
              3.2.2  ผลการปฏิบัติงานดีเด่นเฉพาะด้าน 
                                 ผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม     
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค าอธิบายผลงาน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

1.  ปริมาณงานดีเด่น ระดับดีเยี่ยม  มีผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบหรืองำน 
ที่ได้รับมอบหมำยดีเด่น  ระดับภำค ระดับประเทศ  
ไม่น้อยกว่ำ 1 เรื่อง ต่อปีกำรศึกษำ 
ระดับดีมาก  มีผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบหรืองำน 
ที่ได้รับมอบหมำยดีเด่น  ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภำค  
ไม่น้อยกว่ำ 1 เรื่อง ต่อปีกำรศึกษำ 
ระดับดี   มีผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบหรืองำน 
ที่ได้รับมอบหมำยดีเด่น  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ไม่น้อยกว่ำ 1 เรื่อง ต่อปีกำรศึกษำ 

   

 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค าอธิบายผลงาน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

2. คุณภาพงานดีเด่น ระดับดีเยี่ยม  ผลกำรเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ 
คุณภำพกำรศึกษำได้รับกำรยอมรับในระดับกลุ่มจังหวัด  
ระดับภำค ระดับประเทศ น ำไปใช้พัฒนำคุณภำพอย่ำง 
กว้ำงขวำง 
ระดับดีมาก  มีผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบหรืองำน 
ที่ได้รับมอบหมำยดีเด่น  ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภำค  
ไม่น้อยกว่ำ 1 เรื่อง ต่อปีกำรศึกษำ 
ระดับดี   มีผลกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบหรืองำน 
ที่ได้รับมอบหมำยดีเด่น  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ไม่น้อยกว่ำ 1 เรื่อง ต่อปีกำรศึกษำ 

   

 
 
4. วิธีการประเมิน 

กำรประเมินศึกษำนิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยมที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ   มีวิธีกำรประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ 
 4.1 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1) สพป./สพม. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคัดเลือกศึกษำนิเทศก์ต้นแบบ      ยอด
เยี่ยมระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
           2) ผู้สมัครรับกำรประเมินยื่นค ำขอรับกำรประเมินตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด แล้วน ำเสนอเจ้ำ
หน้ำผู้รับผิดชอบของ สพป./สพม. ที่สังกัด ตำมวันเวลำที่ก ำหนด  

3) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ เสนอค ำขอต่อคณะกรรมกำรประเมินเพ่ือตรวจสอบ 
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นข้อ 2.1 -2.6  โดยพิจำรณำจำก
หลักฐำนกำรขอรับกำรประเมิน กำรตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรสังเกต ซักถำม และอ่ืนๆ เพื่อ
ให้ผลกำรประเมินมีควำมถูกต้องและเที่ยงตรง 
           4) คณะกรรมกำรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด 
และตัดสินตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
  5) สพป./สพม.ประกำศผลผู้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  

6) คณะกรรมกำรประเมินผู้ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตำมหลักเกณฑ์ 
กำรประเมินเฉพำะด้ำนที่ผู้รับกำรประเมินมีควำมประสงค์ขอรับรำงวัลทรงคุณค่ำเพียงด้ำนใด 
ด้ำนหนึ่ง โดยพิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำร หรือกำรตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรน ำเสนอรำยงำน 
ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน และซักถำมเพ่ิมเติม ในลักษณะเปิดเวทีกำรน ำเสนอผลงำน 
ตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร  
 



7) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินโดยพิจำรณำตัดสินตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
และประกำศผลผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยมในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เพ่ือจะส่งไปขอรับกำรประเมินในระดับภำคต่อไป 
 
           4.2 ระดับภาค 

1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคัดเลือกศึกษำนิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยมระดับภำค  
2) คณะกรรมกำรประเมินท ำกำรประเมินผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินระดับส ำนักงำนเขต 

โดยพิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำร หรือกำรตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ของผู้รับกำรประเมิน และซักถำมเพ่ิมเติม ในลักษณะเปิดเวทีกำรน ำเสนอผลงำนตำมที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควร 

3) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรตัดสินที่ก ำหนด 
และประกำศผลกำรคัดเลือกผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยมระดับภำคเพ่ือเข้ำรับกำรประเมิน
ในระดับชำติต่อไป 
 
           4.3 ระดับชาติ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อประเมินและคัดเลือกศึกษำนิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยมระดับชำติ 
คณะกรรมกำรประเมินโดยกำรให้ผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินระดับภำคโดยพิจำรณำจำกหลักฐำน เอกสำร หรือกำร
ตรวจสอบสภำพจริง หรือกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมิน และซักถำมเพ่ิมเติม ใน
ลักษณะเปิดเวทีกำรน ำเสนอผลงำนตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 

2) คณะกรรมกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนดและตัดสินผลกำรประเมิน 
ตำมเกณฑ์กำรตัดสินที่ก ำหนด 

3) คณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมินและประกำศผลกำรคัดเลือกผู้ที่ได้รับ 
รำงวัล OBEC AWARDS ในระดับชำติ  และท ำพิธีมอบเกียรติบัตรและรำงวัล 
 
5.เกณฑ์การตัดสิน 
 5.1 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ต้นแบบยอดยี่ยมระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
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 
  เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ต้นแบบยอดยี่ยมระดับภำค มีเกณฑ์กำรตัดสิน  
ดังนี้  มีผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์เฉพำะด้ำนที่ขอรับกำรประเมิน โดยได้ผลกำรประเมินระดับ  
ดีเยี่ยมของตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ 85 ขึ้นไป  
 
 



5.3 ระดับชาติ 
เกณฑ์กำรผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นศึกษำนิเทศก์ยอดยี่ยมระดับชำติ มีเกณฑ์กำรตัดสิน 

ดังนี้  
1) มีผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์เฉพำะด้ำนที่ขอรับกำรประเมิน โดยได้ผลกำร 

ประเมินระดับดีเยี่ยมของตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ 90 ขึ้นไป     
2) ผ่ำนควำมเห็นชอบเพิ่มเติมจำกคณะกรรมกำรประเมินอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 

 

 


