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หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒  จะท ำกำรคัดเลือกผลงำน นวัตกรรม/
วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูผู้สอนดีเด่น ด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต โดยมี
รำยละเอียดดังนี้    
 ๑. เป็นผู้ที่ ผ่ ำนกำรอบรมโปรแกรมพัฒนำครู เพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์ผ่ ำน ทำง เว็บ ไซต์                    
http://cse-elearning.obec.go.th 
 ๒. เป็นผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในลักษณะเชิงรุก (Active Learning) 
 ๓. เป็นผู้มีหน่วยกำรเรียนรู้/ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต 
 4. เป็นผู้มีควำมสำมำรถให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีศึกษำและทักษะ
ชีวิตแก่ผู้เรียนด้วยท่ำทีที่เป็นมิตร มีทัศนคติที่ดี มีทักษะกำรสอนที่เหมำะสม และมีจิตวิทยำกำรเรียนรู้ของ
นักเรียนแต่ละระดับชั้น 
 5. สิ่งที่ต้องน ำส่งเพื่อกำรคัดเลือกและตัดสิน มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
     5.1 ใบสมัครขอเข้ำรับกำรคัดเลือก (เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1) 
     5.2 เอกสำรผลงำน นวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศของตนเอง ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดให้ 
(เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 2)  
     5.3 คลิปบันทึกเหตุกำรณ์ขณะจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมข้ันตอน ใช้เวลำไม่เกิน 10 นำที 
     5.4  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต จ ำนวน 1 แผน  (เอกสำรแนบท้ำย
หมำยเลข 3) 
 6. เกณฑ์คุณภำพผลงำน กำรพิจำรณำคะแนนรวมทุกรำยกำร มีเกณฑ์คุณภำพผลงำน ดังนี้ 
     - ผลงำนที่มีคุณภำพดีเยี่ยม ได้คะแนน ตั้งแต่ 91 - 100 คะแนน 
     - ผลงำนที่มีคุณภำพดีเด่น ได้คะแนน ตั้งแต่ 81 - 90 คะแนน 
     - ผลงำนที่มีคุณภำพดีมำก ได้คะแนน ตั้งแต่ 71 - 80 คะแนน 
     - ผลงำนที่มีคุณภำพดี ได้คะแนน ตั้งแต่ 61 - 70 คะแนน 
     - ผลงำนที่มีคุณภำพพอใช้ ได้คะแนน น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 60 คะแนน 
 7. กำรส่งผลงำน 
     7.1 ส่งผลงำนโดยเขียนข้อมูลสรุปตำมรำยกำรพิจำรณำ (เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 2)  โดยมี
ควำมยำวไม่เกิน ๑๐ หน้ำกระดำษ A4 ไม่รวมปกและภำคผนวก พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ๑๖ 
พอยท์ ก ำหนดกำรตั้งค่ำหน้ำกระดำษ (ขอบบนและซ้ำย ๑.๕ นิ้ว ล่ำงและขวำ ๑ นิ้ว) มีภำพประกอบได้ตำมที่
เห็นสมควร  
     7.2 ให้จัดท ำเอกสำรน ำเสนอผลงำน (เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 2 และ 3)  เป็นไฟล์ word และ 
pdf บันทึกพร้อมกับคลิปวีดีโอลงแผ่นซีดี ๑ แผ่น ส่ง E-mail : sootthirat@hi-supervisory5.net และจัดท ำ
เอกสำรแบบรูปเล่มส ำหรับคณะกรรมกำรประเมิน จ ำนวน ๑ เล่ม น ำส่งที่ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒  ภำยในวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๔ หำกมีข้อสงสัย
สำมำรถซักถำมโดยตรงได้ที่ นำงสุทธิรัตน์  นำครำช  ศึกษำนิเทศก์ โทรศัพท์ 08๖-9๙๘๐๙๙๓ และจะ
ประกำศผลในเดือนเมษำยน 2564 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ 

mailto:sootthirat@hi-supervisory5.net


 8. กำรตัดสินผลงำนโดยคณะกรรมกำรตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็น
สิทธิ์ขำด  
 9. ผู้ส่งผลงำน อนุญำตให้ผู้จัด ด ำเนินกำรเผยแพร่ผลงำน เพ่ือประโยชน์ทำงกำรศึกษำ โหลดเอกสำร
และดขู้อมูลข่ำวสำรไดท้ี่ http://chaisri-nites.hi-supervisory5.net  
   

http://chaisri-nites.hi-supervisory5.net/


(เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1) 
 

ใบสมัครน าส่งผลงานนวัตกรรม/การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) 
ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 
ผลงำน ระดับชั้น         ป.1 – 3   |   ระดับชั้น          ป.4 – 6   |   ระดับชั้น         ม.1 – 3    

 
ชื่อผลงำน .................................................................................................... ..................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ชื่อเจ้ำของผู้ส่งผลงำน ....................................................................................................................................... 
อีเมล์............................................................................โทรศัพท์........................................................................ 
ID Line (ถ้ำมี) ............................................... เมสเซ็นเจอร์ -เฟซบุ๊ค (ถ้ำมี) ..................................................... 
ชื่อโรงเรียน ........................................................................ อ ำเภอ ........................................จงัหวดันครปฐม 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................. 
(............................................................) 

ผู้สมัคร/ เจ้ำของผลงำน 
.............../.............../................. 

 
หมายเหตุ 
 ข้ำพเจ้ำผู้เป็นเจ้ำของผลงำน  ได้อนุญำตให้ผู้จัดกิจกรรมกำรประกวด  ด ำเนินกำรเผยแพร่ผลงำน  
เพ่ือประโยชน์ทำงกำรศึกษำได้  
 
 
 
 
 
  



(เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 2) 
กรอบโครงสร้างเอกสารผลงาน นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 

 เอกสำรมีควำมยำวไม่เกิน ๑๐ หน้ำกระดำษ A4 ไม่รวมปกและภำคผนวก พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH 
SarabunPSK ๑๖ พอยน์ ก ำหนดกำรตั้งค่ำหน้ำกระดำษ (ขอบบนและซ้ำย ๑.๕ นิ้ว ล่ำงและขวำ ๑ นิ้ว)              
มีภำพประกอบได้ตำมที่เห็นสมควร จัดท ำเอกสำรน ำเสนอผลงำนเป็นไฟล์ word บันทึกพร้อมกับคลิป ลงแผ่น
ซีดี ๑ แผ่น และจัดท ำเอกสำรแบบรูปเล่มส ำหรับคณะกรรมกำรประเมิน จ ำนวน ๑ เล่ม  
 

ส่วนประกอบของเอกสาร “การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต” 

 หน้ำปก 
 ใบรองปก 
 ใบสมัคร 
 รำยละเอียดกำรน ำเสนอผลงำน 
 1. ควำมส ำคัญของผลงำนหรือนวัตกรรมที่น ำเสนอ 
     - ระบุเหตุผล ควำมจ ำเป็น ปัญหำหรือควำมต้องกำร แนวคิดหลักกำรส ำคัญในกำรออกแบบผลงำน
หรือนวัตกรรมที่น ำเสนอ 
 2. จุดประสงค์และเป้ำหมำย ของกำรด ำเนินงำน 
     - ระบุจุดประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับปัญหำ ควำมต้องกำร
จ ำเป็น 
 3. กระบวนกำรพัฒนำผลงำน/นวัตกรรม หรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
     - ระบุกระบวนกำร หรือวิธีกำรในกำรผลิต กำรน ำไปใช้และกำรพัฒนำผลงำน โดยมีขั้นตอน
ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (ขั้นกำรออกแบบ ขั้นปฏิบัติ ขั้นประเมินผล วิธีกำร
เผยแพร่)  
 4. ผลกำรด ำเนินกำร/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
     - ระบุผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่เกิดจำกกำรน ำไปใช้ คุณค่ำของผลงำน/นวัตกรรม ที่ส่งผลต่อ
กำรพัฒนำผู้เรียน และประโยชน์ที่ได้รับจำกผลงำน/นวัตกรรม ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม  
     - กำรน ำไปใช้จริง เป็นที่ยอมรับ  มีแนวทำงในกำรพัฒนำต่อยอดได้  
 5. ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
     - ระบุบุคคล / หน่วยงำน / องค์กร หรือ วิธีกำรที่ช่วยให้งำนประสบผลส ำเร็จตำมจุดประสงค์ กำร
ด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อคุณภำพของผลงำน/นวัตกรรม 
 6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
     - ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง ที่เป็นแนวทำงในกำรน ำผลงำนไปใช้/
พัฒนำต่อ หรือด ำเนินกำรให้ประสบควำมส ำเร็จมำกยิ่งข้ึนต่อไป 
 7. กำรเผยแพร่/กำรได้รับกำรยอมรับ/รำงวัลที่ได้รับ 
     - ระบุข้อมูลที่ท ำให้เห็นร่องรอยหลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำน/ นวัตกรรม และกำรยกย่องชมเชย  
 ภำคผนวก เช่น ภำพถ่ำยหรือหลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) กิจกรรมละ 2 - 4  ภำพ 
 ใบรองปกหลัง 
 ปกหลัง  



เกณฑ์เกณฑ์การคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
 

รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

๑. ความส าคัญของนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ( ๑๐ คะแนน ) 
ระบุเหตุผล ควำมจ ำเป็น 
ปัญหำหรือควำมต้องกำร 
แนวคิด หลักกำรส ำคัญใน
กำรออกแบบนวัตกรรม/วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

๒ ๕ ระบุเหตุผล ควำมจ ำเป็น ปัญหำหรือควำมต้องกำร แนวคิด
หลักกำรส ำคัญในกำรออกแบบนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศได้
ชัดเจน มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำและมีหลักฐำนอ้ำงอิง
สมบูรณ์ ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  

๔ ระบุเหตุผล ควำมจ ำเป็น ปัญหำหรือควำมต้องกำร แนวคิด
หลักกำรส ำคัญในกำรออกแบบนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศได้
ชัดเจน  มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำและมีหลักฐำน
อ้ำงอิง 

๓ ระบุเหตุผล ควำมจ ำเป็น ปัญหำหรือควำมต้องกำร แนวคิด 
หลักกำรส ำคัญในกำรออกแบบนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศได้
ชัดเจนและมีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ 

๒ ระบุเหตุผล ควำมจ ำเป็น ปัญหำหรือควำมต้องกำร แนวคิด 
หลักกำรส ำคัญในกำรออกแบบนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศได้
ชัดเจน 

๑ ระบุเหตุผล ควำมจ ำเป็น ปัญหำหรือควำมต้องกำร แนวคิด 
หลักกำรส ำคัญในกำรออกแบบนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน  ( ๑๐ คะแนน ) 
ระบุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน 
สอดคล้องกับปัญหำและ
ควำมต้องกำรจ ำเป็น 

๒ ๕ ระบุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำรพัฒนำงำน ได้
ชัดเจน สมบูรณ์เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ สอดคล้อง
กับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็นของกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในชั้นเรียน 

๔ ระบุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำรพัฒนำงำน ได้
ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ สอดคล้องกับ
สภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็นของกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในชั้นเรียน 

๓ ระบุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำร พัฒนำงำน ได้
ชัดเจน เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 

๒ ระบุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำร พัฒนำงำน เป็น
รูปธรรมทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 

๑ ระบุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำร พัฒนำงำน ได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
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๓. ขั้นตอนการด าเนินงาน  ( ๒5 คะแนน ) 
ระบุกระบวนกำร หรือ
วิธีกำรจัดท ำกำรน ำไปใช้ 
กำรพัฒนำนวัตกรรม/วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมี
ขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

5 ๕ ระบุกระบวนกำร หรือวิธีกำรจัดท ำ กำรน ำไปใช้ กำรพัฒนำ
นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มี แนวคิดทฤษฎี รองรับอย่ ำง
สมเหตุสมผลรวมทั้งด ำเนินกำรสอดคล้องตำมแนวคิด ทฤษฎีที่ระบุ 
มีควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำสำระ และถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

๔ ระบุกระบวนกำร หรือวิธีกำรจัดท ำ กำรน ำไปใช้ กำรพัฒนำ
นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มี แนวคิดทฤษฎี รองรับอย่ ำง
สมเหตุสมผลรวมทั้งด ำเนินกำรสอดคล้องตำมแนวคิด ทฤษฎีที่ระบุ 
มีควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำสำระ 

๓ ระบุกระบวนกำร หรือวิธีกำรจัดท ำ กำรน ำไปใช้ กำรพัฒนำ
นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มี แนวคิดทฤษฎี รองรับอย่ ำง
สมเหตุสมผลรวมทั้งด ำเนินกำรสอดคล้องตำมแนวคิด ทฤษฎีที่ระบุ 

๒ ระบุกระบวนกำร หรือวิธีกำรจัดท ำ กำรน ำไปใช้ กำรพัฒนำ
นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

๑ ระบุกระบวนกำร หรือวิธีกำรจัดท ำ กำรน ำไปใช้ กำรพัฒนำ
นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

๔. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ (20 คะแนน) 
ระบุผลส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนที่เกิดจำกกำร
น ำไปใช้ คุณค่ำของ
นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
ผู้เรียน และประโยชน์ที่
ได้รับจำกนวัตกรรม/วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

4 ๕ ระบุผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่เกิดจำกกำรน ำไปใช้ คุณค่ำของ
นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียน ตรง
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย โดยแสดงให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลง
ในทำงที่ดีขึ้นและมีหลักฐำนหรือข้อมูลประกอบอย่ำงครบถ้วน
สมบูรณ์ 

๔ ระบุผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่เกิดจำกกำรน ำไปใช้ คุณค่ำของ
นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียน ตรง
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย โดยแสดงให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลง
ในทำงท่ีดีขึ้นและมีหลักฐำนหรือข้อมูลประกอบ 

๓ ระบุผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่เกิดจำกกำรน ำไปใช้ คุณค่ำของ
นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียน ตรง
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย โดยแสดงให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลง
ในทำงท่ีดี 
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๔. ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ (๑๕ คะแนน)(ต่อ) 
ระบุเหตุผล ควำมจ ำเป็น 
ปัญหำหรือควำมต้องกำร 
แนวคิด หลักกำรส ำคัญใน
กำรออกแบบนวัตกรรม/วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

4 ๒ ระบุผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่เกิดจำกกำรน ำไปใช้ คุณค่ำของ
นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียน ตรง
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

๑ ระบุผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่เกิดจำกกำรน ำไปใช้ คุณค่ำของ
นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียน 

๕. ปัจจัยความส าเร็จ (๑๐คะแนน) 
ระบุบุคคล/หน่ วยงำน/
องค์กร หรือวิธีกำรที่ช่วยให้
งำนประสบควำมส ำเร็จตำม
จุดประสงค์ กำรด ำเนินงำน
มีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อ
คุณภำพของนวัตกรรม/วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1 ๕ ระบุบุคคล/หน่วยงำน/องค์กร หรือวิธีกำรที่ช่วยให้งำนประสบ
ผลส ำเร็จตำมจุดประสงค์ สอดคล้องกับวิธีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลดี/เป็นประโยชน์ ต่อผู้ เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำน โดยได้รับกำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำผลงำนอย่ำง
ต่อเนื่องและมีหลักฐำนหรือข้อมูลประกอบอย่ำงชัดเจน 

๔ ระบุบุคคล/หน่วยงำน/องค์กร หรือวิธีกำรที่ช่วยให้งำนประสบ
ผลส ำเร็จตำมจุดประสงค์ สอดคล้องกับวิธีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลดี/เป็นประโยชน์ ต่อผู้ เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำน โดยได้รับกำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำผลงำน และมี
หลักฐำนหรือข้อมูลประกอบอย่ำงชัดเจน 

๓ ระบุบุคคล/หน่วยงำน/องค์กร หรือวิธีกำรที่ช่วยให้งำนประสบ
ผลส ำเร็จตำมจุดประสงค์ สอดคล้องกับวิธีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลดี/เป็นประโยชน์ ต่อผู้ เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำน โดยได้รับกำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำผลงำน 

๒ ระบุบุคคล/หน่วยงำน/องค์กร หรือวิธีกำรที่ช่วยให้งำนประสบ
ผลส ำเร็จตำมจุดประสงค์ สอดคล้องกับวิธีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลดี/เป็นประโยชน์ ต่อผู้ เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำน 

๑ ระบุบุคคล/หน่วยงำน/องค์กร หรือวิธีกำรที่ช่วยให้งำนประสบ
ผลส ำเร็จ 

๖. บทเรียนที่ได้รับ (15 คะแนน) 
ระบุข้อสรุปข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ และข้อควร
ระวัง ที่เป็นแนวทำงในกำร
น ำนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศไปใช้/พัฒนำต่อ 
หรือด ำเนินกำรให้ประสบ
ควำมส ำเร็จมำกยิ่งขึ้น 

3 ๕ มีข้อสรุปที่เป็นหลักกำร สอดคล้องกับผลงำน มีกำรแสดงข้อสังเกต 
/ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังในกำรน ำผลงำนไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งแนวทำงกำรพัฒนำเพ่ิมเติมให้ประสบควำมส ำเร็จมำกยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวงกำรศึกษำ 

๔ มีข้อสรุปที่เป็นหลักกำร สอดคล้องกับผลงำน มีกำรแสดงข้อสังเกต 
/ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังในกำรนำผลงำนไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งแนวทำงกำรพัฒนำเพ่ิมเติมให้ประสบควำมส ำเร็จมำกยิ่งข้ึน 
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๖. บทเรียนที่ได้รับ (15 คะแนน) ต่อ 
  ๓ มีข้อสรุปที่เป็นหลักกำร สอดคล้องกับผลงำน มีกำรแสดงข้อสังเกต 

/ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังในกำรน ำผลงำนไปประยุกต์ใช้ 
๒ มีข้อสรุปที่เป็นหลักกำร สอดคล้องกับผลงำน มีกำรแสดงข้อสังเกต 

/ข้อเสนอแนะ 
๑ มีข้อสรุปที่เป็นหลักกำร สอดคล้องกับผลงำน 

๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ (๑0 คะแนน) 
ระบุข้อมูลที่ท ำให้เห็น
ร่องรอยหลักฐำนกำร
เผยแพร่นวัตกรรม/วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ และกำร
ยกย่องชมเชย 

2 ๕ ระบุข้อมูลที่ท ำให้เห็นร่องรอยหลักฐำนกำรเผยแพร่นวัตกรรม/วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ และกำรยกย่องชมเชย โดยได้รับกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรทำงวิชำกำร หรือเคยได้รับรำงวัลในกำรคัดเลือก/ประกวด/
แข่งขันด้ำนภำษำอังกฤษ ในระดับประเทศหรือระดับนำนำชำติ 

๔ ระบุข้อมูลที่ท ำให้เห็นร่องรอยหลักฐำนกำรเผยแพร่นวัตกรรม/วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ และกำรยกย่องชมเชย โดยได้รับกำรตีพิมพ์ใน
วำรสำรทำงวิชำกำร หรือเคยได้รับรำงวัลในกำรคัดเลือก/ประกวด/
แข่งขันด้ำนภำษำอังกฤษ ในระดับภำค 

๓ ระบุข้อมูลที่ท ำให้เห็นร่องรอยหลักฐำนกำรเผยแพร่นวัตกรรม/วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ และกำรยกย่องชมเชย หรือเคยได้รับรำงวัลใน
กำรคัดเลือก/ประกวด/แข่งขันด้ำนภำษำอังกฤษ ในระดับเขตพ้ืนที่
หรือระดับจังหวัด 

๒ ระบุข้อมูลที่ท ำให้เห็นร่องรอยหลักฐำนกำรเผยแพร่นวัตกรรม/วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ และกำรยกย่องชมเชย หรือเคยได้รับรำงวัลใน
กำรคัดเลือก/ประกวด/แข่งขันด้ำนภำษำอังกฤษ ในระดับกลุ่ม
โรงเรียน 

๑ ระบุข้อมูลที่ท ำให้เห็นร่องรอยหลักฐำนกำรเผยแพร่นวัตกรรม/วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ และกำรยกย่องชมเชย 

 
เกณฑ์ประเมินคุณภาพผลงาน  
 กำรพิจำรณำคะแนนรวมทุกรำยกำรมีเกณฑ์ดังนี้ 
  คุณภำพดีเยี่ยม  ได้คะแนน ตั้งแต่ 91 - 100 คะแนน 
  คุณภำพดีเด่น  ได้คะแนน ตั้งแต่ 81 - 90 คะแนน 
  คุณภำพดีมำก  ได้คะแนน ตั้งแต่ 71 - 80 คะแนน 
  คุณภำพดี  ได้คะแนน ตั้งแต่ 61 - 70 คะแนน 

คุณภำพพอใช้  ได้คะแนน น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 60 คะแนน 
 
 
  



เกณฑ์การประเมินสื่อน าเสนอผลงาน (20 คะแนน) เกณฑ์ให้คะแนน เป็นดังนี้ 
 

รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

๑. วิธีกำรน ำเสนอน่ำสนใจ 
    ( 5 คะแนน ) 

1 5 งำนมีชื่องำน มีส่วนน ำ มีโครงสร้ำงกำรน ำเสนอที่ชัดเจน           
มีรูปแบบกำรใช้เทคนิคกำรน ำเสนอที่ทันสมัย ตัวอักษร
ชัดเจนอ่ำนง่ำย  มีเสียงประกอบชัดเจน มีบทบรรยำย                
ที่เข้ำใจง่ำย มีบทสรุปและเครดิตผู้จัดท ำ 

4 งำนมีชื่องำน มีส่วนน ำ มีโครงสร้ำงกำรน ำเสนอที่ชัดเจน            
มีรูปแบบกำรใช้เทคนิคกำรน ำเสนอที่ทันสมัย ตัวอักษร
ชัดเจนอ่ำนง่ำย  มีเสียงประกอบชัดเจน มีบทบรรยำย           
ที่เข้ำใจง่ำย 

3 งำนมีชื่องำน มีส่วนน ำ มีโครงสร้ำงกำรน ำเสนอที่ชัดเจน            
มีรูปแบบกำรใช้เทคนิคกำรน ำเสนอที่ทันสมัย ตัวอักษร
ชัดเจนอ่ำนง่ำย มีเสียงประกอบชัดเจน   

2 งำนมีชื่องำน มีส่วนน ำ มีโครงสร้ำงกำรน ำเสนอที่ชัดเจน              
มีรูปแบบกำรใช้เทคนิคกำรน ำเสนอที่ทันสมัย ตัวอักษร
ชัดเจนอ่ำนง่ำย 

1 งำนมีชื่องำน มีส่วนน ำ มีโครงสร้ำงกำรน ำเสนอที่ชัดเจน              
มีรูปแบบกำรใช้เทคนิคกำรน ำเสนอที่ทันสมัย 

2. ล ำดับขั้นตอนมีควำม
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่ำง
เป็นระบบ (5 คะแนน) 

1 5 มีเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นมำของผลงำน มีกำรแสดง
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำผลงำน มีกำรแสดงเจตนำรมณ์ 
เป้ำหมำย ควำมคำดหวัง หรือควำมตั้งใจแสดงกำรพัฒนำ
งำน/นวัตกรรมอย่ำงเป็นขั้นตอน มีรูปแบบ โครงสร้ำงกำร
พัฒนำงำน/นวัตกรรม ที่ชัดเจน 

4 มีเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นมำของผลงำน มีกำรแสดง
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำผลงำน มีกำรแสดงเจตนำรมณ์ 
เป้ำหมำย ควำมคำดหวัง หรือควำมตั้งใจแสดงกำรพัฒนำ
งำน/นวัตกรรมอย่ำงเป็นขั้นตอน 

3 มีเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นมำของผลงำน มีกำรแสดง
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำผลงำน  มีกำรแสดงเจตนำรมณ์ 
เป้ำหมำย ควำมคำดหวัง หรือควำมตั้งใจ 

2 มีเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นมำของผลงำน มีกำรแสดง
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำผลงำน 
 

1 มีเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นมำของผลงำน 
 

 



รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

3. ผลที่เกิดขึ้นมีร่องรอย  
ข้อมูลยืนยัน สนับสนุนกำร
ปฏิบัติ  
(5 คะแนน) 

1 5 มีกำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได ้ทันสมัย อย่ำง
หลำกหลำย สอดคล้องกับเนื้อหำ 

4 มีกำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทันสมัย  
อย่ำงหลำกหลำย 

3 มีกำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทันสมัย 
2 มีกำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
1 มีกำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูล 

4 มีควำมกระชับชัดเจน  
จบภำยในเวลำก ำหนด  
(5 คะแนน) 

1 5 จบภำยในเวลำที่ก ำหนด มีควำมชัดเจน กระชับ เนื้อหำ
ครบถ้วนตำมโครงสร้ำง สมบูรณ์ทุกองค์ประกอบ 

4 จบภำยในเวลำที่ก ำหนด มีควำมชัดเจน กระชับ เนื้อหำ
ครบถ้วนตำมโครงสร้ำง ภำพและเสียงสอดคล้องเหมำะสม 

3 จบภำยในเวลำที่ก ำหนด มีควำมชัดเจน กระชับ เนื้อหำ
ครบถ้วนตำมโครงสร้ำง 

2 จบภำยในเวลำที่ก ำหนด มีควำมชัดเจน กระชับ 
1 ไม่อยู่ในช่วงเวลำที่ก ำหนด 

 
 
  



(เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 3) 
 

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรยีนรู้เพศวิถีศึกษา 
.......................................... ผู้สอน  

เบอร์โทรศัพท์ .....................................โรงเรียน.................................... 
 
1) ชื่อแผน   
2) ระดับชั้น   
3) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวบ่งชี้ 
4) สาระส าคัญ  
5) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
6) กิจกรรมการเรียนรู้/ตัวอย่างการจัดประสบการณ์ 
 บูรณาการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาด้วยเทคนิคค าถาม R-C-A ซึ่งครูเปนผูตั้งประเด็น
คําถาม เพ่ือใหผูเรียนสะทอนความรูสึก/นึกคิดผานการสะทอนความรูสึกหรือมุมมอง (Reflect) ไดคิดเชื่อมโยง
ความรูใหมกับประสบการณเดิมของผูเรียน (Connect) และไดประยุกตความรูนั้น (Apply) ไปใชในชีวิตจริง
ของผูเรียน เรียกคําถามดังกลาวโดยยอวาคําถาม R-C-A ซ่ึงยอมาจาก Reflect : สะทอน, Connect : เชื่อมโยง
, Apply : ปรับใชหรือประยุกตใช  
7) สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
8) การวัดและประเมินผล 
 
 
หมายเหตุ  ขอให้ผู้สอนใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและบูรณาการเทคนิคคําถาม R-C-A ในขั้น
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 

 
QR code หนังสือแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



เกณฑ์การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต (30 คะแนน) เป็นดังนี้ 
 

รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

๑. เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 
    ( 6 คะแนน ) 

2 3 ก ำหนดจุดประสงค์กำรเรียนรู้ สำระส ำคัญถูกต้อง ครอบคลุม
และสอดคล้องกับตัวชี้วัดกำรเรียนรู้ชัดเจน 

2 ก ำหนดจุดประสงค์กำรเรียนรู้ สำระส ำคัญถูกต้อง ครอบคลุม
และสอดคล้องกับตัวชี้วัดกำรเรียนรู้ 

1 ก ำหนดจุดประสงค์กำรเรียนรู้ สำระส ำคัญไม่ครอบคลุม 
2. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
( 9 คะแนน ) 

3 3 กิจกรรมกำรเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนน ำประสบกำรณ์เดิมมำ
ประยุกต์ใช้ในประสบกำรณ์ใหม่ ได้ลงมือปฏิบัติ ใช้ลักษณะกำร
ตั้งค ำถำมแบบ RCA สร้ำงองค์ควำมรู้และสรุปองค์ควำมรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและตัดสินใจ 

2 กิจกรรมกำรเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนน ำประสบกำรณ์เดิมมำ
ประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ใหม่ ใช้ลักษณะกำรตั้งค ำถำมแบบ 
RCA ได้ลงมือปฏิบัติ สรุปองค์ควำมรู้ 

1 กิจกรรมกำรเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนน ำประสบกำรณ์เดิมมำ
ประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ใหม่ 

3.  สื่อกำรเรียนรู้ 
( 3 คะแนน ) 

1 3 สื่อกำรเรียนรู้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ 
มีควำมทันสมัย และสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 

2 สื่อกำรเรียนรู้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ 
มีควำมทันสมัย  

1 สื่อกำรเรียนรู้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้  
4. กำรวัดและ
ประเมินผล 
( 6 คะแนน ) 

2 3 ก ำหนดสิ่งที่ต้องกำรวัดสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
ด้วยวิธีกำรและเครื่องมือที่หลำกหลำย (ตั้งแต่ 2 วิธีกำรขึ้นไป)
ในภำพรวมและรำยบุคคล 

2 ก ำหนดสิ่งที่ต้องกำรวัดสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ ไม่
ครอบคลุมบำงประเด็น 

1 ก ำหนดสิ่งที่ต้องกำรวัดไม่ชัดเจน 
5. คุณภำพของแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ในภำพรวม 
( 6 คะแนน ) 

2 3 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ตำมที่
ก ำหนด (8 องค์ประกอบ) จุดประสงค์ กิจกรรมกำรเรียนรู้ กำร
วัดและประเมินผล สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

2 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ตำมที่
ก ำหนด (8 องค์ประกอบ) จุดประสงค์ กิจกรรมกำรเรียนรู้ กำร
วัดและประเมินผล สอดคล้องบำงประเด็น 

1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ตำมที่
ก ำหนด (8 องค์ประกอบ) จุดประสงค์ กิจกรรมกำรเรียนรู้ กำร
วัดและประเมินผล ไมส่อดคล้อง 



การสรุปคะแนน (ส ำหรับคณะกรรมกำร) 
 น ำคะแนนจำกกำรพิจำรณำสื่อประกอบกำรน ำเสนอหรือคลิป ( คะแนนเต็ม 20 คะแนน ) น ำมำรวม
กับคะแนนจำกกำรประเมินเอกสำร (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) และคะแนนจำกกำรเขียนแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)  จำกนั้นแปลงค่ำเป็น 100 คะแนน เพ่ือใช้ในกำรเทียบเป็นระดับคุณภำพ   
แปลงค่าคะแนนเต็มร้อย  
 คะแนนเอกสำร + คะแนนสื่อ + คะแนนแผน  (100+20+30) = 150 
 คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม x 100 = 150/150 x 100 
 เช่น คะแนนเอกสำร 70 + คะแนนสื่อ 16 + คะแนนแผน 27 (70+16+27) =113  
  คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม x 100 = 113/150 x 100 = 75.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


