
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผลการด าเนินงาน และวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ของสถานศึกษา 

ตามโครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

1.ระดับการประกวด 
ก ำหนดกำรคัดเลือกเป็น  3 ระดับ ได้แก่ 

1) ระดับประถมศึกษำ 
2) ระดับมัธยมศึกษำ 
3) ระดับอำชีวศึกษำ  

 

2. รายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 ส่งรำยชื่อ สถำนศึกษำ  เพ่ือคัดเลือกผลงำน  1 สถำนศึกษำ  ต่อ  1  ระดับ 
2.2 สถำนศึกษำเขียนรำยงำนกำรด ำเนินงำนและวิธีหรือแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศที่สอดคล้องกับ กำรน้อมน ำพระ

บรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในหลวงรัชกำรที่ 10 สู่กำรปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต  จ ำนวน ไมเ่กิน 40 หน้ำกระดำษ เอ 4 โดยส่ง
ชิ้นงำน ผลงำนให้คณะกรรมกำร  5 ชุด ในวันที่ประกวด  
3.เกณฑ์การให้คะแนน   ( คะแนนเต็ม  100  คะแนน ) ดังนี้ 

1)  เนื้อหำมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ / รูปเล่มรำยงำน   50     คะแนน  
2)  เนื้อหำถูกต้อง  สมบูรณ์ และครบถ้วน ครอบคลุมพระบรมรำโชบำยตำมหัวข้อ 4 ด้ำน   
 (2.1) องค์ประกอบเนื้อหำ       20  คะแนน 
        -  องค์ประกอบเนื้อหำ ครบ 4 ด้ำน 20  คะแนน 

                            - องค์ประกอบเนื้อหำ  มี 3 ด้ำน 15  คะแนน 
       - องค์ประกอบเนื้อหำ  มี 1-2 ด้ำน 10  คะแนน 
(2.2) ลักษณะของกิจกรรม      20  คะแนน 
        - จัดกิจกรรมในลักษณะของโครงงำน      20  คะแนน 

                             - จัดกิจกรรมลักษณะสืบเสำะ               15 คะแนน 
                             - จัดกิจกรรมในลักษณะกำรบรรยำย       10  คะแนน 

3)  กำรน ำเสนอผลงำนต่อคณะกรรมกำร    10   คะแนน 

4.รางวัล ประกอบด้วย  
1)  โล่รำงวัล พร้อมเกียรติบัตร 

รำงวัลที่ 1  โล่รำงวัล      พร้อมเกียรติบัตร                
รำงวัลที่ 2  โล่รำงวัล      พร้อมเกียรติบัตร               
รำงวัลที่ 3  โล่รำงวัล      พร้อมเกียรติบัตร               

2)  เกียรติบัตร 
เกียรติบัตรระดับทอง    ได้คะแนน  80  ขึ้นไป 
เกียรติบัตรระดับเงิน    ได้คะแนน  70-79  คะแนน 
เกียรติบัตรระดับทองแดง   ได้คะแนน  60-69  คะแนน 
เกียรติบัตรกำรเข้ำร่วม    ได้คะแนนต่ ำกว่ำ  60  คะแนน 

    หมำยเหตุ       ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือว่ำสิ้นสุด 
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   5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  ด ำเนินกำรคัดเลือกผลกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จ
และส่งรำยชื่อสถำนศึกษำที่ได้รับกำรคัดเลือก พร้อมผลงำน 1 เล่ม  ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย  ภำยใน วันที่ 5 
กันยำยน พ.ศ. 2561 

5.2 ระดับจังหวัด  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย ด ำเนินกำรคัดเลือกผลกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จ     
ภำยใน  ปลำยเดือนกันยำยน  2561  ส ำหรับวัน เวลำ และสถำนที่  จะประสำนให้ทรำบอีกครั้งต่อไป 

 
แนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ส่วนหน้า   
๑. ชื่อเรื่อง................................................................................................ .................................................... 
2. กำรด ำเนินงำนและวิธีหรือแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ   (สำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1 ด้ำน) 

  ด้ำนที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  ด้ำนที่ 2 มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 
  ด้ำนที่ 3 มีงำนท ำ – มีอำชีพ    ด้ำนที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
       3. ระดับผลงำน   
  ระดับประถมศึกษำ   ระดับมัธยมศึกษำ   ระดับอำชีวศึกษำ/อุดมศึกษำ 
       4. ชื่อสถำนศึกษำ............................................................................................... ...................................................... 
 ที่อยู่................................................................................... .................................................................................. 
 ............................................................................................... โทรศัพท์............................ .................................. 
 โทรสำร.............................................. E-mail address …………………………………………………………….............. 
 
ส่วนประกอบการรายงาน 

ชื่อเรื่อง 
ส่วนที่ 1  บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 (สภำพปัญหำ  สำเหตุของปัญหำ และ แนวทำงที่จะน ำมำแก้ปัญหำ) 

1.2 วัตถุประสงค์  
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
1.4 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ    
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ส่วนที่ 2  กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนและวิธีหรือแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศที่สอดคล้องกับกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำในหลวงรัชกำรที่ 10 สู่กำรปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต 
  2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำร จนกระทั่งได้นวัตกรรม ระบุขั้นตอนและรำยละเอียด
วิธีกำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน) 

2.2.1 กำรสร้ำง/ผลิต หรือกำรด ำเนินงำนและวิธีหรือแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศที่สอดคล้องกับ พระ 
บรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในหลวงรัชกำรที่ 10 สู่กำรปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต 

  2.2.2 กำรทดลองใช้ กำรด ำเนินงำนและวิธีหรือแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศที่สอดคล้องกับกำรน้อม 
น ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในหลวงรัชกำรที่ 10 สู่กำรปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต 

  2.2.3 ผลกำรทดลองใช้ กำรด ำเนินงำนและวิธีหรือแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศที่สอดคล้องกับกำร 
น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในหลวงรัชกำรที่ 10 สู่กำรปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวติ 

 2.3 แนวทำงในกำรน ำกำรด ำเนินงำนและวิธีหรือแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศที่สอดคล้องกับกำรน้อมน ำ 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในหลวงรัชกำรที่ 10 สู่กำรปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต ไปใช้ 

 

ส่วนที่ 3 สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
อ้ำงอิง  บรรณำนุกรม / ภำคผนวก  

    กำรรับรองรำยงำน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลงนำมรับรอง 
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เกณฑ์การให้คะแนนความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วนครอบคลุมพระบรมราโชบาย  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเนื้อหาและรูปเล่มรายงาน 

( 50 คะแนน) 
 

ที ่ รำยกำร คะแนน 
1 ด้ำนกระบวนกำรพัฒนำ กำรด ำเนินงำนและวิธีหรือแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศที่สอดคล้องกับกำรน้อมน ำ 

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในหลวงรัชกำรที่ 10 สู่กำรปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต   
(30) 

 1.1 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำนวัตกรรมสอดคล้องกับสภำพปัญหำกับควำมต้องกำร 5 
 1.2 มีกำรสังเครำะห์ทฤษฎีมำประยุกต์ใช้ได้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรพัฒนำ 5 
 1.3 มีกำรออกแบบพัฒนำนวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำหรือควำมต้องกำร ทฤษฎีครอบคลุม

กระบวนกำรพัฒนำ และมีควำมเป็นไปได้ 
5 

 1.4 ด ำเนินกำรพัฒนำนวัตกรรมครบทุกข้ันตอนและมีกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 5 
 1.5 ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ด ำเนินกำร ประเมินและสรุปผล 5 
 1.6 นวัตกรรมมีกำรเผยแพร่ และสร้ำงเครือข่ำย 5 

2 คุณค่ำและประโยชน์ของผลงำน / ผลกำรปฏิบัติ (20) 
 2.1 แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตรงตามเป้าหมาย 5 
 2.2 ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้เหมาะสม คุ้มค่า และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 5 
 2.3 ก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน 5 
 2.4 กระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจนสามารถสร้าง

นวัตกรรมใหม่ได้ 
5 

 

2.เกณฑ์การให้คะแนน ด้านเนื้อหาครอบคลุมพระบรมราโชบายตามหัวข้อ 4 ด้าน  40 คะแนน 
 

ที ่ รำยกำร คะแนน 
1 องค์ประกอบเนื้อหา 20 
 1.1 องค์ประกอบเนื้อหำ ครบ 4 ด้ำน             20  คะแนน  
 1.2 องค์ประกอบเนื้อหำ  มี 3 ด้ำน                    15  คะแนน  
 1.3 องค์ประกอบเนื้อหำ  มี 1-2 ด้ำน             10  คะแนน  
2 องค์ประกอบเนื้อหา 20 
 2.1 จัดกิจกรรมในลักษณะของโครงงำน              20  คะแนน  
 2.2 จัดกิจกรรมลักษณะสืบเสำะ                        15  คะแนน  
 2.3 จัดกิจกรรมในลักษณะกำรบรรยำย               10  คะแนน  
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3.การน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ (10 คะแนน) 

ที ่ รำยกำร คะแนน 
1 ควำมเหมำะสมของเวลำในกำรน ำเสนอ (ไม่เกิน 10 นำที) 2 
2 มีเทคนิคในกำรน ำเสนอที่เหมำะสมน่ำสนใจ 2 
3 มีควำมม่ันใจ ชัดเจนในกำรตอบค ำถำม 2 
4 บุคลิกภำพ ท่วงที วำจำของผู้รำยงำน 2 
5 กำรจัดแสดงเรียบง่ำย และมีคุณค่ำ 2 
 


