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การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices : BP)
ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สาหรับครู)
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นเลิศ (Best Practices)
ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการ
เรียนรวม หมายถึง การนาเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทา รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์
ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมหรือสิ่งใหม่ ให้ระบบการจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทาให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน
และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียนผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างสูงสุด
ขอบข่ายวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับ
นักเรียนพิการเรียนรวม ประกอบด้วย
สือ่ นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่ทำขึ้น ซึ่งอำจอยู่ในรูปของควำมคิดหรือกำรกระทำหรือสิ่งประดิษฐ์
ต่ ำ ง ๆ ประกอบไปด้ ว ย คุ ณ ลั ก ษณะของสื่ อ นวั ต กรรม คุ ณ ภำพขององค์ ป ระกอบในนวั ต กรรม
กำรออกแบบนวัตกรรม ประสิทธิภำพของนวัตกรรม ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำ ประโยชน์
ต่อบุคคล ประโยชน์ต่อหน่วยงำน ควำมแปลกใหม่ของนวัตกรรม จุดเด่นของนวัตกรรม
นิยามศัพท์
ครู หมายถึ ง ข้ า ราชการครู ที่ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง มี ห น้ า ที่ ส อนตามคาบที่ ก าหนดไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการเรียนรวม ได้แก่ ครูประจาชั้นเรียน
รวม ครูประจาวิชาในชั้นเรียนรวม ครูประจาชั้นห้องเสริมวิชาการ
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หลักเกณฑ์และวิธีการ
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นเลิศ (Best Practices : BP)
ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
(สำหรับครู)
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นเลิศ (Best Practices)
ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
ผู้เสนอขอรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รวมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัด
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) และปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบตาแหน่งครูผู้สอนแบบเรียนรวมเต็มเวลา
ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๒. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู (ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร)
๓. ผลงานที่เสนอขอ ต้องไม่ใช่ผลงาน ที่มีลักษณะดังนี้
๓.๑ ผลงานที่เสนอขอหรือได้รับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หรือ
๓.๒ ผลงานที่เสนอขอหรือได้รับอนุมัติให้จบการศึกษา หรือ
๓.๓ ผลงานที่คัดลอกมาจากผู้อื่น
๔. เป็นผลงานที่ประสบผลสาเร็จจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนรวมมีการ
ปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับถึงวันทีย่ ื่นเสนอขอรับการคัดเลือก)
๕. เป็นผลงานที่มีการเผยแพร่ในวงวิชาการ
วิธีการเสนอและคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นเลิศ (Best Practices)
ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม มีดังนี้
๑. ครูยื่นใบสมัครขอรับการคัดเลือกต่อผู้บริหารโรงเรียน ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่โรงเรียน
กาหนด พร้อมเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ (จานวน ๕ ชุด) และหรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงการปฏิบัติงานจริง
จนถึงปัจจุบัน และสาเนาใบประกอบวิชาชีพครู (ยังไม่หมดอายุนับถึงวันยื่นใบสมัคร)
๒. การดาเนินการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)
มี ๕ ระดับ คือ ๑) ระดับโรงเรียน ๒) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๓) ระดับจังหวัด ๔) ระดับเครือข่ายส่งเสริม
ประสิ ทธิภาพการจั ดการศึกษาศูน ย์ การศึกษาพิเศษ และ ๕) ระดั บ ประเทศ ทั้ งนี้ผ ลการตัด สิน ของ
คณะกรรมการในแต่ละระดับถือเป็นที่สิ้นสุด
การดาเนินการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ให้ดาเนินการดังนี้
๒.๑ ระดับโรงเรียน
2.1.๑ เปิดรับสมัครตามระยะเวลาที่กาหนด ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2.1.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2.1.๓ รวบรวมเอกสารหลักฐาน ผลงาน และเอกสารประกอบของครูที่เสนอขอรับการ
คัดเลือกทั้งหมด ส่งคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ผลการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสิน
ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
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2.1.๔ จั ดทาและมอบเกียรติบัตรให้ ผู้ มีผ ลงานผ่ านเกณฑ์ การตัดสิ น ระดับโรงเรียน
ทุกระดับรางวัล
2.1.๕ โรงเรียนส่งผลงาน และเอกสารประกอบ ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน พร้อม
แบบสรุปผลการคัดเลือก ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ดาเนินการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาต่อไป (สาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ส่งโดยตรง
ไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ภายในระยะเวลาที่กาหนด)
๒.๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.๑ เปิดรับสมัครตามระยะเวลาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนด ตรวจสอบ
และรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2.2.๒ แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กในระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2.2.๓ รวบรวมเอกสารหลักฐาน ผลงาน และเอกสารประกอบของครูที่เสนอขอรับการ
คัดเลือกทั้งหมด ส่งคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ผลการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสิน
ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2.2.๔ จัดทาและมอบเกียรติบัตรให้ ผู้มีผ ลงานผ่ านเกณฑ์ การตัดสิน ระดับ เขตพื้ นที่
การศึกษาทุกระดับรางวัล
2.2.๕ ส่ ง ผลงาน และเอกสารประกอบ ของผู้ ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น พร้ อ ม
แบบสรุปผลการคัดเลือก ไปยัง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด เพื่อให้ ดาเนินการคัดเลือกในระดับ
จังหวัดต่อไป
๒.๓ ระดับจังหวัด
2.3.๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานระดับ
จังหวัด
2.3.๒ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานระดับจังหวัด
และตัดสินผลการคัดเลือก ตามเกณฑ์การตัดสินที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2.3.๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการคัดเลือก
ผลงานระดับจังหวัดจัดทาและมอบเกียรติบัตรให้ผู้มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสินระดับจังหวัดทุกรางวัล
2.3.๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่งผลงานและเอกสารประกอบ ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือก พร้อมแบบสรุปผลการคัดเลือก ไปยังประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพือ่ ดาเนินการคัดเลือกผลงานระดับเครือข่ายฯ ต่อไป
๒.4 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
2.4.๑ ประธานเครือข่ายส่ งเสริมประสิ ทธิภ าพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานระดับเครือข่ายฯ
2.4.๒ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ระดับเครือข่ายฯ และตัดสินผลการคัดเลือก ตามเกณฑ์การตัดสินที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด
2.4.๓ เครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การศึ ก ษาศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ
ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการคัดเลือกผลงานระดับเครือข่ายฯ จัดทาและมอบเกียรติบัตรให้ผู้มีผลงาน
ผ่านเกณฑ์การตัดสินระดับเครือข่ายฯ ทุกรางวัล
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2.4.๔ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่งผลงาน
และเอกสารประกอบ ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก พร้อมแบบสรุปผลการคัดเลือก ไปยัง สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.5 ระดับประเทศ
2.5.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ผลงาน ระดับประเทศ
2.5.๒ คณะกรรมการคั ด เลื อ กผลงาน ด าเนิ น การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผลงาน
ระดับ ประเทศ และตัดสิ น ผลการคัดเลื อก ตามเกณฑ์ การตัดสิ น ที่ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
๑) ประเมินผลงาน เอกสารหลักฐาน ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับ เครือข่ายฯ
โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินเฉพาะผลงานของผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดเท่านั้น
๒) ประเมินการนาเสนอผลงาน (ที่ผ่านการคัดเลือกจากเอกสารฯ ตามเกณฑ์)
2.5.๓ คณะกรรมการตัดสิ นผลการคัดเลือกระดับประเทศ ตามเกณฑ์ ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2.5.๔ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินระดับเหรียญทองในระดับประเทศ
๓. เกณฑ์การตัดสินผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
การตัดสิ น ผลงานทางวิช าการและผลการปฏิบั ติงานที่เป็น เลิศ (Best Practices) ด้านสื่ อ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ใช้เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
ระดับเหรียญทอง
คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐
ระดับเหรียญเงิน
คะแนนร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๐๐
ระดับเหรียญทองแดง คะแนนร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๐๐
หมายเหตุ คะแนนรวมที่มีเศษทศนิยม ๐.๕ ขึ้นไป ให้ปัดเศษทศนิยมขึ้น
๔. รางวัล
๔.๑ ระดับโรงเรียน
ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินทุกระดับให้ได้รับเกียรติบัตรระดับโรงเรียน
๔.๒ ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินทุกระดับให้ได้รับเกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๔.๓. ระดับจังหวัด
ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินทุกระดับ ให้ได้รับเกียรติบัตรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด
๔.๔ ระดับเครือข่ายฯ
ผลงานทีผ่ ่านเกณฑ์การตัดสินทุกระดับ ให้ได้รับเกียรติบัตรจากเครือข่ายฯ
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๔.๕ ระดับประเทศ
ผลงานทีผ่ ่านเกณฑ์การตัดสิน ให้ได้รางวัลจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ระดับเหรียญทอง
รับ โล่ และเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน
รับ เกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองแดง รับ เกียรติบัตร
๕. คณะกรรมการตัดสินผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best
Practices) ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
๕.๑ ระดับโรงเรียน
5.1.1 คณะกรรมการดาเนินงาน
โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการ
เรียนรวมประกอบด้วย
๑. ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔. หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ/วิชาการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
5.1.2 คณะกรรมการตัดสิน
โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน โดยพิจารณาจากบุคคล
ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน เช่ น ผู้ บ ริ ห าร/ครู /
ศึกษานิ เทศก์ ที่ป ระสบความส าเร็ จในการจัดการเรียนรวม ผู้ บริห าร/ครู/ศึกษานิ เทศก์ ที่เกษียณอายุ
ราชการ ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ หรือคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา เป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกผลงาน ตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป
๕.๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5.2.1 คณะกรรมการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการคัดเลือกผลงาน
ทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
2. รองผู้อานวยการ
รองประธานกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานเรียนรวม
กรรมการและเลขานุการ
5.2.2 คณะกรรมการตัดสิน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาแต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผลงาน
โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น
ผู้บ ริห าร/ครู/ศึกษานิ เทศก์ ที่ ป ระสบความส าเร็จในการจัดการเรียนรวม ผู้ บ ริห าร/ครู/ศึกษานิเทศก์
ที่ เกษี ย ณอายุ ร าชการผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเป็ น ที่ ย อมรับ หรือ คณาจารย์ จ ากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน ตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป
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๕.3 ระดับจังหวัด
5.3.1 คณะกรรมการดาเนินงาน
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษประจ าจั ง หวั ด แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานการ
คัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านสื่ อ นวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ประธานกรรมการ
2. รองผู้อานวยการ
รองประธานกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ
กรรมการ
4. รองผู้อานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
5.3.2 คณะกรรมการตัดสิน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวั ดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ผลงาน โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม เช่น ผู้บริหาร/ครู/ศึกษานิเทศก์ที่ประสบความสาเร็จในการ
จัดการเรียนรวม ผู้บริหาร/ครู/ศึกษานิเทศก์ที่เกษียณอายุราชการผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ
หรือคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน ตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป
๕.4 ระดับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
5.4.1 คณะกรรมการดาเนินงาน
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผลงาน โดยพิ จ ารณาจากบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม เช่น ผู้บริหาร/
ครู/ศึกษานิเทศก์ที่ประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนรวม ผู้บริหาร/ครู/ศึกษานิเทศก์ที่เกษียณอายุ
ราชการผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ หรือคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา เป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกผลงาน ตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป ประกอบด้วย
1. ประธานเครือข่าย
ประธานกรรมการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
2. รองผู้อานวยการ
รองประธานกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทีเ่ ครือข่ายตั้งอยู่
3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ
กรรมการ
4. ผู้อานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดในเครือข่าย
5.4.2 คณะกรรมการตัดสิน
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิ ทธิภ าพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม เช่น ผู้บริหาร/
ครู/ศึกษานิเทศก์ที่ประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนรวม ผู้บริหาร/ครู/ศึกษานิเทศก์รูที่เกษียณอายุ
ราชการผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ หรือคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา เป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกผลงาน ตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป

7

๕.5 ระดับประเทศ
5.5.1 คณะกรรมการดาเนินงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
คัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านสื่อ นวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ประกอบด้วย
1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานกรรมการ
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองประธานกรรมการ
หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ดูแลรับผิดชอบสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ
กรรมการ
4. ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
5. ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม
5.5.2 คณะกรรมการตัดสิน
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผลงาน โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้ นสื่อ นวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม เช่น ผู้บริหาร/ครู/ศึกษานิเทศก์ที่ประสบความสาเร็จ
ในการจัดการเรียนรวม ผู้บริหาร/ครู/ศึกษานิเทศก์ที่เกษียณอายุราชการ ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่
ยอมรับ หรือคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน ตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป
๖. กาหนดการและสถานที่
๖.๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา กาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อคัดเลื อกในระดับเขตพื้ นที่
การศึกษา และแจ้งครูในสังกัด สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยให้เขตพื้นที่การศึกษาส่งผลการคัดเลือกไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
เพื่อดาเนินการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป
สาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้โรงเรียนส่งผลงาน
ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับโรงเรียนในแต่ละด้านโดยตรงไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด เพื่อดาเนินการ
คัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป
๖.๒ ระดับจังหวัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และแจ้งเจ้าของผลงาน
ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทราบ เพื่อเข้ารับคัดเลือกในระดับ
จั งหวัด ตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่ ส านั กงานคณะกรรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานก าหนด โดยให้ ส่ งผล
การคั ดเลื อกไปยั งประธานเครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การศึ ก ษาศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ
เพื่อดาเนินการคัดเลือกในระดับเครือข่ายฯ ต่อไป
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๖.๓ ระดับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
(12 เครือข่าย)
เครือข่ายฯ กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และแจ้งเจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
ในระดับจังหวัดทราบ เพื่อเข้ารับการคั ดเลือกในระดับเครือข่ายฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานกาหนด โดยให้ ส่งผลการคัดเลือกไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
๖.๔ ระดับประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และแจ้ง
เจ้ าของผลงานที่ผ่ านการคัดเลื อกในระดับเครือข่ายฯ ทราบ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดต่อไป
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แผนภูมิแสดงขั้นตอน
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นเลิศ (Best Practices : BP)
ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
(สาหรับครู)
สพฐ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกผลงำนทำงวิชำกำรและผลกำรปฏิบตั ิงำน
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม

สพฐ. แจ้งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ/โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แจ้งโรงเรียน

ครูยื่นใบสมัครขอรับกำรคัดเลือก BP ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด ต่อผู้อำนวยกำรโรงเรียน

โรงเรียนตรวจสอบคุณสมบัติผเู้ สนอขอรับกำรคัดเลือกBP
ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ตำมหลักเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด

โรงเรียนคัดเลือก BP ของครู

- โรงเรียนสังกัด สพป./สพม. ส่งผลงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก ไปสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ ส่งผลงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก โดยตรงไปที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัด

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ คัดเลือก BP ของครู

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งผลงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก ไปยังศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัด

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัด จัดกำรคัดเลือก BP ของครู
สังกัด สพป.สพม. และโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัด ส่งผลงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก
ไปยังประธำนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ

เครือข่ายฯ จัดการคัดเลือก BP ของครู

เครือข่ายฯ ส่งผลงานทีผ่ ่ำนเกณฑ์กำรคัดลือกไปยัง สพฐ.

สพฐ. จัดกำรคัดเลือก BP ของครู ระดับประเทศ

สพฐ. ประกำศผล/ยกย่องเชิดชูเกียรติ/มอบรำงวัล
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เกณฑ์การประเมิน
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัตงิ านทีเ่ ป็นเลิศ (Best Practices : BP)
คาชี้แจง ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
(สาหรับครู)
คาชี้แจง
๑. เกณฑ์นี้ใช้สาหรับการดาเนินการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นเลิศ
ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ครอบคลุมขอบข่ายการจัดทา
สื่อ นวัตกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ และกำรพัฒนำเทคนิควิธีจัดทาสื่อ นวัตกรรม
เพื่อการพัฒนา
๒. การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ คุณลักษณะของนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๒ คุณภำพขององค์ประกอบ ในนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๓ กำรออกแบบนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภำพของนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 18 คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๕ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำหรือ พัฒนำ (คะแนนเต็ม 18 คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๖ ประโยชน์ต่อบุคคล (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๗ ประโยชน์ต่อหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๘ ควำมแปลกใหม่ของนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๙ จุดเด่นของนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
๓. คณะกรรมการใช้เกณฑ์นี้ในการประเมินเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ และเอกสารประกอบ
โดยประเมิ น และบั น ทึ กผลเป็ น ๓ ระดับ คือ ระดับ ๓, ๒ และ ๑ ตามเกณฑ์ ที่กาหนดแล้ ว นาผลการ
ประเมิณคูณกับค่าน้าหนักในแต่ละรายการ บันทึกคะแนนในช่องสรุปรายละเอียดคาอธิบายแต่ละรายการ
ประเมิน ดังนี้

11

เกณฑ์กำรประเมิน
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นเลิศ (Best Practices : BP)
ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
(สำหรับครู)
องค์ประกอบหลัก
๑.คุณลักษณะของ
นวัตกรรม

๒. คุณภำพของ
องค์ประกอบ ใน
นวัตกรรม

๓. กำรออกแบบ
นวัตกรรม

ระดับคุณภำพ
ระดับ ๓
ระดับ ๒
(มำก)
(ปำนกลำง)
๑. มีรูปแบบนวัตกรรมถูกต้อง ๑. มีรูปแบบนวัตกรรมถูกต้อง
ครบถ้วน ตำมประเภทของ
ครบถ้วน ตำมประเภทของ
นวัตกรรมทีร่ ะบุ
นวัตกรรมทีร่ ะบุ
๒. นวัตกรรมมีควำมสอดคล้อง ๒. นวัตกรรมมีควำมสอดคล้อง
กับควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ กับควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
กำรปฏิบัตหิ น้ำที่ในด้ำนที่
กำรปฏิบัตหิ น้ำที่ในด้ำนที่
ขอรับกำรประเมินคัดเลือก
ขอรับกำรประเมินคัดเลือก
๓.รูปแบบกำรจัดพิมพ์ จัด
๓.รูปแบบกำรจัดพิมพ์ จัด
รูปเล่มนวัตกรรม กำรนำเสนอ รูปเล่มนวัตกรรม กำรนำเสนอ
น่ำสนใจ มีกำรจัดเรียงลำดับ
น่ำสนใจ มีกำรจัดเรียงลำดับ
อย่ำง เป็นขั้นตอน
อย่ำง เป็นขั้นตอน
มีกำรดำเนินกำร ๓ รำยกำร
มีกำรดำเนินกำร ๒ รำยกำร
๑. วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของ ๑. วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของ
นวัตกรรม สอดคล้องกับสภำพ นวัตกรรม สอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำควำมต้องกำรพัฒนำ
ปัญหำควำมต้องกำรพัฒนำ
๒. ควำมสมบูรณ์ในเนื้อหำสำระ ๒. ควำมสมบูรณ์ในเนื้อหำสำระ
ของนวัตกรรม
ของนวัตกรรม
๓. ควำมถูกต้องตำมหลัก
๓. ควำมถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร
วิชำกำร
มีกำรดำเนินกำร ๓ รำยกำร
มีกำรดำเนินกำร ๒ รำยกำร
๑. มีแนวคิดทฤษฎีรองรับอย่ำง ๑. มีแนวคิดทฤษฎีรองรับอย่ำง
สมเหตุสมผล สำมำรถอ้ำงอิงได้ สมเหตุสมผล สำมำรถอ้ำงอิงได้
๒. แนวคิดทฤษฎีที่ระบุมีควำม ๒. แนวคิดทฤษฎีที่ระบุมีควำม
เป็นไปได้ในกำร พัฒนำนวัตกรรม เป็นไปได้ในกำร พัฒนำ
นวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผล
ให้สัมฤทธิ์ผล
๓. นวัตกรรมมีควำมสอดคล้อง ๓. นวัตกรรมมีควำมสอดคล้อง
ตำมแนวคิด ทฤษฎีที่ระบุ
ตำมแนวคิด ทฤษฎีที่ระบุ
มีกำรดำเนินกำร ๒ รำยกำร
มีกำรดำเนินกำร ๓ รำยกำร

ระดับ ๑
(น้อย)
๑. มีรูปแบบนวัตกรรมถูกต้อง
ครบถ้วน ตำมประเภทของ
นวัตกรรมทีร่ ะบุ
๒. นวัตกรรมมีควำมสอดคล้อง
กับควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
กำรปฏิบัตหิ น้ำที่ในด้ำนที่
ขอรับกำรประเมินคัดเลือก
๓.รูปแบบกำรจัดพิมพ์ จัด
รูปเล่มนวัตกรรม กำรนำเสนอ
น่ำสนใจ มีกำรจัดเรียงลำดับ
อย่ำง เป็นขั้นตอน
มีกำรดำเนินกำร ๑ รำยกำร
๑. วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของ
นวัตกรรม สอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำควำมต้องกำรพัฒนำ
๒. ควำมสมบูรณ์ในเนื้อหำ
สำระของนวัตกรรม
๓. ควำมถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร
มีกำรดำเนินกำร ๑ รำยกำร
๑. มีแนวคิดทฤษฎีรองรับอย่ำง
สมเหตุสมผล สำมำรถอ้ำงอิงได้
๒. แนวคิดทฤษฎีที่ระบุมีควำม
เป็นไปได้ในกำร พัฒนำ
นวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผล
๓. นวัตกรรมมีควำมสอดคล้อง
ตำมแนวคิด ทฤษฎีที่ระบุ
มีกำรดำเนินกำร ๑ รำยกำร

ค่ำ
นำหนัก
๓

๓

๓
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องค์ประกอบหลัก
๔. ประสิทธิภำพ
ของนวัตกรรม

๕. ควำมสำมำรถใน
กำรแก้ปัญหำหรือ
พัฒนำ

๖. ประโยชน์ต่อ
บุคคล

๗. ประโยชน์ต่อ
หน่วยงำน

ระดับคุณภำพ
ระดับ ๓
ระดับ ๒
(มำก)
(ปำนกลำง)
๑. กระบวนกำรหำ
๑. กระบวนกำรหำ
ประสิทธิภำพของนวัตกรรม
ประสิทธิภำพของนวัตกรรม
ถูกต้องตำมหลักวิชำ
ถูกต้องตำมหลักวิชำ
๒. นวัตกรรมมีประสิทธิภำพ
๒. นวัตกรรมมีประสิทธิภำพ
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
๓. วิธีกำรหำประสิทธิภำพของ ๓. วิธีกำรหำประสิทธิภำพของ
นวัตกรรม ครอบคลุมในด้ำน
นวัตกรรม ครอบคลุมในด้ำน
เนื้อหำ (Content validity)
เนื้อหำ (Content validity)
และโครงสร้ำง (Construct
และโครงสร้ำง (Construct
validity)
validity)
มีกำรดำเนินกำร ๓ รำยกำร
มีกำรดำเนินกำร ๒ รำยกำร
๑. สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ ๑. สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำย ที่ระบุได้
และเป้ำหมำย ที่ระบุได้
ครบถ้วน
ครบถ้วน
๒. แก้ปัญหำหรือพัฒนำได้ตรง ๒. แก้ปัญหำหรือพัฒนำได้ตรง
ตำมกลุม่ เป้ำหมำย
ตำมกลุม่ เป้ำหมำย
๓. นำไปประยุกต์ใช้ในสภำพ
๓. นำไปประยุกต์ใช้ในสภำพ
บริบทที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกัน บริบทที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกัน
มีกำรดำเนินกำร ๓ รำยกำร
มีกำรดำเนินกำร ๒ รำยกำร
๑. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ ๑. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียน
ต่อผู้เรียน
๒. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ ๒. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์
ต่อเพื่อนครู
ต่อเพื่อนครู
๓. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ ๓. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้บริหำร สถำนศึกษำ
ต่อผู้บริหำร สถำนศึกษำ

ระดับ ๑
(น้อย)
๑. กระบวนกำรหำ
ประสิทธิภำพของนวัตกรรม
ถูกต้องตำมหลักวิชำ
๒. นวัตกรรมมีประสิทธิภำพ
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
๓. วิธีกำรหำประสิทธิภำพของ
นวัตกรรม ครอบคลุมในด้ำน
เนื้อหำ (Content validity)
และโครงสร้ำง (Construct
validity)
มีกำรดำเนินกำร ๑ รำยกำร
๑. สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำย ที่ระบุได้
ครบถ้วน
๒. แก้ปัญหำหรือพัฒนำได้ตรง
ตำมกลุม่ เป้ำหมำย
๓. นำไปประยุกต์ใช้ในสภำพ
บริบทที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกัน
มีกำรดำเนินกำร ๑ รำยกำร
๑. ผลงำนส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน
๒. ผลงำนส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อเพื่อนครู
๓. ผลงำนส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้บริหำร
สถำนศึกษำ
มีกำรดำเนินกำร ๓ รำยกำร
มีกำรดำเนินกำร ๒ รำยกำร
มีกำรดำเนินกำร ๑ รำยกำร
๑. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ ๑. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ ๑. ผลงำนส่งผลให้เกิด
ต่อสถำนศึกษำ
ต่อสถำนศึกษำ
ประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ
๒. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ ๒. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ ๒. ผลงำนส่งผลให้เกิด
ต่อวงกำรวิชำชีพ
ต่อวงกำรวิชำชีพ
ประโยชน์ต่อวงกำรวิชำชีพ
๓. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ ๓. ผลงำนส่งผลให้เกิดประโยชน์ ๓. ผลงำนส่งผลให้เกิด
ต่อชุมชน
ต่อชุมชน
ประโยชน์ต่อชุมชน
มีกำรดำเนินกำร ๓ รำยกำร
มีกำรดำเนินกำร ๒ รำยกำร
มีกำรดำเนินกำร ๑ รำยกำร

ค่ำ
นำหนัก
๖

๖

๓

๓
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องค์ประกอบหลัก
๘. ควำมแปลกใหม่
ของนวัตกรรม

๙. จุดเด่นของ
นวัตกรรม

ระดับ ๓
(มำก)
๑. เกิดจำกแนวคิดแปลกใหม่
ไม่เคยมีปรำกฏ มำก่อน
๒. เป็นกำรพัฒนำต่อยอดจำก
แนวคิดเดิม
๓. มีกำรปรับปรุงจำกแนวคิด
เดิมและนำมำ พัฒนำใหม่
มีกำรดำเนินกำร ๓ รำยกำร
๑. ผลงำนมีจุดเด่น น่ำสนใจ
สะท้อนถึงกำร มีแนวคิดใหม่
๒. ใช้ง่ำย สะดวก
๓. ลงทุนน้อย
มีกำรดำเนินกำร ๓ รำยกำร

ระดับคุณภำพ
ระดับ ๒
(ปำนกลำง)
๑. เกิดจำกแนวคิดแปลกใหม่
ไม่เคยมีปรำกฏ มำก่อน
๒. เป็นกำรพัฒนำต่อยอดจำก
แนวคิดเดิม
๓. มีกำรปรับปรุงจำกแนวคิด
เดิมและนำมำ พัฒนำใหม่
มีกำรดำเนินกำร ๒ รำยกำร
๑. ผลงำนมีจุดเด่น น่ำสนใจ
สะท้อนถึงกำร มีแนวคิดใหม่
๒. ใช้ง่ำย สะดวก
๓. ลงทุนน้อย
มีกำรดำเนินกำร ๒ รำยกำร

ระดับ ๑
(น้อย)
๑. เกิดจำกแนวคิดแปลกใหม่
ไม่เคยมีปรำกฏ มำก่อน
๒. เป็นกำรพัฒนำต่อยอดจำก
แนวคิดเดิม
๓. มีกำรปรับปรุงจำกแนวคิด
เดิมและนำมำ พัฒนำใหม่
มีกำรดำเนินกำร ๑ รำยกำร
๑. ผลงำนมีจุดเด่น น่ำสนใจ
สะท้อนถึงกำร มีแนวคิดใหม่
๒. ใช้ง่ำย สะดวก
๓. ลงทุนน้อย
มีกำรดำเนินกำร ๑ รำยกำร

เกณฑ์การตัดสิน
นาคะแนนจากการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นเลิศ (Best Practices) ด้านสื่อ นวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ของกรรมการทุกคน (คะแนนรวม 99 คะแนน)
มาหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบเป็นร้อยละ และตัดสินตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนรวมร้อยละ ๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐
ระดับเหรียญทอง
คะแนนรวมร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๐๐
ระดับเหรียญเงิน
คะแนนรวมร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๐๐
ระดับเหรียญทองแดง
หมายเหตุ คะแนนรวม ที่มีเศษทศนิยม ๐.๕ ขึ้นไป ให้ปัดเศษทศนิยมขึ้น

ค่ำ
นำหนัก
๓

๓
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BP-๑
(…………………………………….………)
แบบบันทึกคะแนน
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นเลิศ (Best Practices : BP)
ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
(สาหรับครู)
ระดับ  โรงเรียน…………………………………………………………………………………………………………………..
 เขตพื้นที่กำรศึกษำ.................................................................................................................
 จังหวัด...................................................................................................................................
 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ..................................
 ประเทศ
ชื่อ – นำมสกุล (นำย, นำง, นำงสำว) .........................................................................................................
โรงเรียน.......................................................................สังกัด  สพป. ................................เขต..............
 สพม. เขต .............................................................  สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
ชื่อผลงำน ...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................
องค์ประกอบ
๑. คุณลักษณะของ นวัตกรรม (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
๒. คุณภาพของ องค์ประกอบ ในนวัตกรรม
(คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
๓. การออกแบบ นวัตกรรม (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
๔. ประสิทธิภาพ ของนวัตกรรม
(คะแนนเต็ม 18 คะแนน)
๕. ความสามารถใน การแก้ปัญหาหรือ พัฒนา
(คะแนนเต็ม 18 คะแนน)
๖. ประโยชน์ต่อ บุคคล (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
๗. ประโยชน์ต่อ หน่วยงาน (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
๘. ความแปลกใหม่ ของนวัตกรรม
(คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
๙. จุดเด่นของ นวัตกรรม (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
คะแนนรวม (๙๙ คะแนน)

ผลการประเมิน
น้าหนัก ระดับคุณภาพ
๓
๓

คะแนนที่ได้

๓
6
๖
3
๓
3
๓

บันทึกควำมเห็นเพิ่มเติม
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
(ลงชื่อ)...........................................................กรรมกำร
(..........................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ..................
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BP-๒
แบบสรุปคะแนน
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นเลิศ (Best Practices : BP)
ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
(สาหรับครู)
ระดับ  โรงเรียน…………………………………………………………………………………………………………………..
 เขตพื้นที่กำรศึกษำ.................................................................................................................
 จังหวัด...................................................................................................................................
 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ..................................
 ประเทศ
ที่

ชื่อ – สกุล

หน่วยงำน
/สังกัด

ชื่อผลงำน

คะแนน
ที่ได้
กรรมกำร
คนที่

คะแนน
รวม

คะแนน
เฉลี่ย

คะแนน
ร้อยละ

ลำดับที่

๑ ๒ ๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
(ลงชื่อ)............................................ ประธำนกรรมกำร
(............................................)
ตำแหน่ง......................................................
(ลงชื่อ)............................................กรรมกำร (ลงชื่อ)............................................กรรมกำรและเลขำนุกำร
(............................................)
(...........................................)
ตำแหน่ง.............................................
ตำแหน่ง...............................................
วันที่ .............เดือน....................... พ.ศ. .............
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BP-๓
แบบสรุปผล
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นเลิศ (Best Practices : BP)
ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
(สาหรับครู)
ระดับ  โรงเรียน…………………………………………………………………………………………………………………..
 เขตพื้นที่กำรศึกษำ.................................................................................................................
 จังหวัด...................................................................................................................................
 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ..................................
 ประเทศ
ลำดับ
คะแนน
ระดับ
ชื่อ – สกุล
หน่วยงำน/สังกัด
ชื่อผลงำน
ที่
ร้อยละ เหรียญรำงวัล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
(ลงชื่อ)............................................ ประธำนกรรมกำร
(..................................................)
ตำแหน่ง......................................................
(ลงชื่อ)............................................กรรมกำร
(............................................)
ตำแหน่ง.............................................

(ลงชื่อ)............................................กรรมกำรและเลขำนุกำร
(...........................................)
ตำแหน่ง...............................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. .................
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BP-๔
ใบสมัคร
ขอรับการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นเลิศ (Best Practices : BP)
ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
(สาหรับครู)
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบืองต้น
๑.๑ ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ – นำมสกุล................................................................................................................................
โทรศัพท์................................................................E-mail : ........................................................................
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ข้ำรำชกำรครู วิทยฐำนะ
 ครูปฏิบัติกำร
 ครูชำนำญกำร
 ครูชำนำญกำรพิเศษ  ครูเชี่ยวชำญ
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สังกัด  สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ..............................................เขต.....................
 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.....................
 สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบ
 ครูประจำชั้นเรียนรวม  ครูประจำวิชำเรียนรวม  ครูประจำชั้นห้องเสริมวิชำกำร
วัน เดือน ปีเริ่มรับรำชกำร...................................................................อำยุรำชกำร.............ปี..............เดือน
วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครู..................................รวมระยะเวลำ....................ปี................เดือน (นับถึงวัน
ยื่นใบสมัครขอรับการคัดเลือก)
๑.๒ วุฒิทำงกำรศึกษำ (ระบุตั้งแต่ระดับปริญญำตรีขึ้นไป)
ระดับกำรศึกษำ
คุณวุฒิ
สำขำวิชำเอก
ปีที่สำเร็จ
สถำนศึกษำ
กำรศึกษำ

๑.๓ ผลงำนทีเ่ สนอขอรับกำรคัดเลือก
ชื่อผลงำน.......................................................................................จำนวน.....................หน้ำ
ระยะเวลำที่ดำเนินกำร...................................ถึง...................................... (ระบุวัน-เดือน-ปี)
(เป็นผลงานที่ประสบผลสาเร็จจากการจัดทาสื่อ นวัตกรรมที่มีการปรับปรุง พัฒนา ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
และเป็นผลงานที่ดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันยื่นขอรับการคัดเลือก)
๑.๔ เอกสำรแนบใบสมัครขอรับกำรคัดเลือก (เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ หรือหลักฐานอื่น
ที่แสดงถึงการปฏิบัติงานจริงจนถึงปัจจุบัน) ได้แก่
๑) แนบสำเนำ ก.พ. ๗ ทีเ่ ป็นปัจจุบัน
๒) ใบประกอบวิชำชีพครู
๓) ................................................................................................จำนวน.....................หน้ำ
ฯลฯ
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ตอนที่ ๒ สรุปผลงำนที่เสนอขอรับกำรคัดเลือก
สรุปผลงำนที่เสนอขอรับกำรคัดเลือก (ไม่เกิน ๕ หน้ำ) ดังนี้
๑. กำรวิเครำะห์บริบท หลักกำรกรอบแนวคิดกำรพัฒนำกำรจัดการเรียนการสอนนักเรียน
พิการเรียนรวม
๒. กระบวนกำรสร้ำงและกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนสื่อ นวัตกรรม
๓. ผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นเลิศ ด้ำนสื่อ นวัตกรรม
๔. กำรเผยแพร่และขยำยผล
และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำผลงำนที่เสนอขอรับกำรคัดเลือก
 ไม่เป็นผลงำนที่เสนอขอให้ได้รับกำรประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
 ไม่เป็นผลงำนที่เสนอขอให้ได้รับอนุมัติให้จบกำรศึกษำ
 ไม่เป็นผลงำนที่คัดลอกมำจำกที่อื่น
 เป็นผลงำนที่ประสบผลสำเร็จจำกกำรจัดทาสื่อ นวัตกรรมที่มีกำรปรับปรุง พัฒนำ ต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี และเป็นผลงำนที่ดำเนินงำนเสร็จสิ้นแล้วไม่เกิน ๓ ปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร)
 เป็นผลงำนที่มีกำรเผยแพร่ในวงวิชำกำร
ข้ำพเจ้ำขอรับรองและรับผิดชอบข้อควำมที่แจ้งไว้ดังกล่ำวข้ำงต้นว่ำเป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ)..............................................ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
(..................................................)
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ..................

ผู้ตรวจสอบรับรองข้อมูล
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
(ลงชื่อ)............................................................
(..................................................)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ..................
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BP-๕
แบบตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐาน
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นเลิศ (Best Practices : BP)
ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
(สาหรับครู)
ชื่อ – นำมสกุล.............................................................................ตำแหน่ง..................................................
โรงเรียน.....................................................................................................................................................
สังกัด ( ) สพป..............................( ) สพม.............................( ) สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ชื่อผลงำน..................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
คำชีแจง คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐำน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกรำยกำรดังนี้
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
 เป็นครูสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ปฏิบัติหน้ำที่ ตำแหน่ง
ข้ำรำชกำรครูผู้สอนแบบเรียนรวมเต็มเวลำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี
 มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๔๖ (ยังไม่หมดอำยุนับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
คุณสมบัติของผลงำน
 ไม่เป็นผลงำนที่เสนอขอให้ได้รับกำรประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
 ไม่เป็นผลงำนที่เสนอขอให้ได้รับอนุมัติให้จบกำรศึกษำ
 ไม่เป็นผลงำนที่คัดลอกมำจำกที่อื่น/หรือบุคคลอื่น
 เป็นผลงำนที่ประสบผลสำเร็จจำกกำรจัดทำสื่อ นวัตกรรม มีกำรปรับปรุง พัฒนำ ต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี และเป็นผลงำนที่ดำเนินงำนเสร็จสิ้นแล้วไม่เกิน ๓ ปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร)
 เป็นผลงำนที่มีกำรเผยแพร่ในวงวิชำกำร
สรุปผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติพืนฐำน
 คุณสมบัติครบทุกรำยกำร
 ขำดคุณสมบัติ (ระบุเหตุผล)
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ).............................................................ประธำนกรรมกำร
(…………………………………….………)
(ลงชื่อ).............................................................กรรมกำร
(………………………………….…………)
(ลงชื่อ)............................................................. กรรมกำรและเลขำนุกำร
(………………………………….…………)
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ...............

