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ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

เรื่อง การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี  ๒๕๖5 
--------------------------------------- 

คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๕) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ (๖) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  

คุรุสภาจึงได้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับการยกย่องเชิดชู เกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู  
ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

๑. วัตถุประสงค์ 
 

  1.1 เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป 
  1.2 เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  1.3 เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่นให้เกิดการพัฒนาตนเองและ 
มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ 

1.4 เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน 

1.5 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป 

 

๒. รางวัลและจำนวนผู้ได้รับรางวัล 
 

  ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น จำนวนไม่เกิน 28 คน 
(ประเภทละไม่เกิน 2 คน) จะได้รับรางวัลดังนี้ 
  2.1 ระดับดีเด่น  
   (1) โล่ประกาศเกียรติคุณ 
   (2) เข็มเชิดชูเกียรติ 
   (3) เกียรติบัตร 
  2.2 ระดับด ี
   (1) เข็มเชิดชูเกียรติ 
   (2) เกียรติบัตร 
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3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 แบ่งออกเป็น 14 ประเภท ดังนี้ 
 

3.๑   ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น  
3.๒   ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น   
3.๓   ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น 
3.๔   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น 
3.๕   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น   
3.๖   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น   
3.๗   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น   
3.๘   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น   
3.๙   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น 

                     3.๑๐ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพดีเด่น   
                        3.๑๑ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) 
  3.12 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาจีน) 
  3.13 ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษหรือการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมดีเด่น 
  3.14 ครูผู้สอนอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ดีเด่น (วิชาสามัญและวิชาชีพ) 
    หน่วยงานทางการศึกษาใดเรียกประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอน
แตกต่างกันออกไป หากสอนในเนื้อหาวิชาลักษณะเดียวกัน ให้ถือเป็นประเภทเดียวกัน  

4. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 

 

4.1 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖   
  4.2  ปฏิบั ติ การสอนในสถานศึกษาที่ จัดการศึกษาปฐมวัย  หรือขั้น พ้ืนฐาน  หรือ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่องรวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
นับถึงวันที่ออกประกาศนี้ และต้องมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละประเภทที่เสนอผลงาน  
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันทีอ่อกประกาศนี้ 
                     4.3 เป็นผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  4.4 ไม่เคยมีประวัติการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย
ต่อวิชาชีพ หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการทางคดีหรือการสอบสวนทางวินัยใด  ๆ                    
                     4.5 เป็นผู้มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และยอมรับ
ของบุคคลในวิชาชีพและสังคม 
  4.6 ไม่เคยหรือเคยได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในระดับประเทศในกลุ่มเดิมตามข้อ 3  
ที่เสนอขอมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณา 

 

  5.1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
                  (1) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมผู้เรียน
ในศตวรรษที่  ๒๑  ที่ แสดงให้ เห็ นถึ งผลลัพธ์ที่ เกิดจากการนำไปใช้และมี องค์ประกอบครบถ้ วน  
จำนวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์ และต้องสอดคล้องกับนวัตกรรมที่ขอเสนอผลงาน 

(๒) มีผลที่เกิดกับผู้ เรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามแผนในข้อ ๕.๑ (๑) สอดคล้อง 
กับตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับ 

- ๒ - 2 



          

          5.๒ ด้านนวัตกรรม 

 

 (๑) มีนวัตกรรมในการพัฒนาผู ้เรียนที ่สอดคล้องหรือเกี ่ยวข้องกับเรื ่องที ่เสนอ 
ขอรับรางวัล โดยสามารถเสนอนวัตกรรมในลักษณะรูปแบบ วิธีการ สิ่งของหรือสิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
เอกสารหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้  
ชุดกิจกรรม ตำรา แบบเรียน บทความทางวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ 
                            (๒) มีผลการเรียนรู้ที่สะท้อนพัฒนาการหลังจากการใช้นวัตกรรม และผลการแก้ปัญหา 
และ/หรือ การพัฒนา มีการเผยแพร่ผลงาน/ชิ้นงาน จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

6. ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ 
  ครูผู้สอนตามข้อ 3 เสนอผลงานด้วยตนเอง หรือได้รับการเสนอชื่อจากบุคคล หรือองค์กร 
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยเสนอผลงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม
รับรองแบบประวัติและผลงาน ซ่ึงผู้รับรองสามารถลงนามการเสนอได้มากกว่าหนึ่งคน ตามจำนวนที่เสนอขอได้ 
 ทั้งนี้ ผู้เสนอผลงานด้วยตนเองแล้ว ต้องไม่ให้บุคคลอ่ืน หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม เสนอผลงานซ้ำอีก  
 

7. การเสนอผลงานเพื่อพิจารณา 
  ผู้มีสิทธิเสนอผลงานด้วยตนเองหรือได้รับการเสนอชื่อ ตามข้อ 6 กรอกข้อมูลเจ้าของประวัติ 
ที่ เสนอชื่อและผลงานตามแบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรมฯ ที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้   
ให้ถูกต้องครบถ้วนและส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
 ๗.๑ แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม จำนวน ๑ เล่ม เย็บเล่มปิดสันอย่างเรียบร้อย 
โดยมีความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก/คำนำ/สารบัญ)  จำนวนไม่เกิน ๓๐ หน้ากระดาษ A4  
พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ point บรรทัดปกติ (Single) พร้อมบันทึกข้อมูล
แบบรายงานดังกล่าวเป็นไฟล์ PDF ลงใน Flash Drive 
 ทั้งนี้ แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมของผู้ที่จะเสนอขอรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ค 
(เอกสารหมายเลข ๑) และแบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุ งพั ฒนาการเรี ยนการสอน  
(เอกสารหมายเลข ๒) ที่กรอกเรียบร้อยแล้วให้รวมอยู่ในเล่มแบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม  
โดยนับจำนวนหน้ารวมกันไม่เกินตามที่กำหนดในข้อ ๗.๑                     
 ๗.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์ จำนวน ๓ แผน และต้องสอดคล้อง
กับนวัตกรรมที่ขอเสนอผลงาน  จำนวน ๑ เล่ม 
                    ๗.๓ วีดิทัศน์การสอนจริง โดยต้องเห็นบรรยากาศของชั้นเรียนและปฏิกิริยาของผู้เรียน 
ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เสนอขอรับรางวัล ความยาวไม่เกิน  
๒๐ นาที อัปโหลดไฟล์วีดิทัศน์ บน YouTube พร้อมทั้งส่งลิงก์มาพร้อมกับ Flash Drive 
 หากแบบรายงานประวัติและผลงานเกินจำนวนหน้าที่กำหนดและไม่เข้า เล่มให้เรียบร้อย
รวมถึงไม่ส่ง Flash Drive จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสงวนสิทธิ
ไม่จัดส่งผลงานคืน   
 ทั้งนี้  ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อตาม ข้อ ๖ ให้เสนอแบบรายงานฯตามข้อ ๗.๑  
แผนจัดการเรียนรู้ตาม ข้อ ๗.๒ และวีดิทัศน์การสอนจริง ตามข้อ ๗.๓ ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกต่อไป  
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8. วิธีดำเนินการคัดเลือก 
   

8.๑ การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ในจังหวัด 
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ

หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้ แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสั งกัด  เช่น  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชน สำนักงาน กศน.จังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด วิทยาลัยนาฏศิลป์ โรงเรียนกีฬาจังหวัด โรงเรียนสาธิต 
จำนวนไม่เกิน 20 คน พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกสังกัดในจังหวัด ตามคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศฯ 
ให้เหลือประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๑ คน โดยให้บันทึกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์ ตามข้อ 7.1 ข้อ 7.2  
พ ร้ อ ม ทั้ งลิ งก์ วี ดิ ทั ศ น์  ต าม ข้ อ  7 .3  ข อ ง ผู้ ที่ ได้ รั บ ก ารคั ด เลื อ ก ล งใน ระบ บ  “ยกย่ องวิ ชาชี พ  
งานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น” (tepis2.ksp.or.th) ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ มิฉะนั้นจะถือว่าการส่งเอกสาร
ไม่สมบูรณ์และจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก ได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน -  
31 พฤษภาคม 2565 
 เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้วให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพ่ือรับฟังคำคัดค้านภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อและออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 
ในจังหวัด และให้ส่งประกาศรายชื่อพร้อมกับ Flash Drive ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
โดยไม่ต้องรอฟังคำคัดค้าน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกต่อไป 
 ทั้งนี้  ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดส่งรายงานการประชุมผลการคัดเลือก 
ในจังหวัด พร้อมทั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ เป็นไฟล์ PDF  มาที่อีเมล : chanaporn@ksp.or.th 
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 

  8.2 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ในกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาคัดเลือก
แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร) 

      สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัด เช่น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ และ เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการ 
ส่ งเสริมการศึ กษาเอกชน สำนั กการศึ กษา กรุงเทพมหานคร สำนั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา  
สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถาบัน                
บัณฑิตพัฒนศิลป์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิต จำนวนไม่เกิน ๒๐ คน พิจารณาคัดเลือก                     
ผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกสังกัด (ในกรุงเทพมหานคร) ตามคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศฯ ให้เหลือประเภท/                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๑ คน โดยให้บันทึกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์ ตามข้อ ๗.๑ ข้อ ๗.๒ พร้อมทั้งลิงก์วีดิทัศน์ 
ตามข้อ ๗.๓ ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น” (tepis2.ksp.or.th) 
ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ มิฉะนั้นจะถือว่าการส่งเอกสารไม่สมบูรณ์และจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาคัดเลือก ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

       เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้วให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
เพ่ือรับฟังคำคัดค้านภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อและออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 
ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาคัดเลือกต่อไป 
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8.3  การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ให้ได้รับรางวัล  

      สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก
ตามข้อ 8 (8.1) และ (8.2) ให้ได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” และ “ระดับดี” ตามประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๒ คน 
จำนวน 14 ประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมจำนวนไม่เกิน 28 คน 
 
9. การคัดค้าน 

  

การคัดค้านให้เป็นไปตามวิธีการที่หน่วยคัดเลือก ตามข้อ 8 กำหนด กรณีมีผู้คัดค้าน 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยคัดเลือก ที่จะพิจารณาคำคัดค้านและประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 10 วัน คำวินิจฉัยของหน่วยคัดเลือกถือเป็นที่สุด 

 
10. การตัดสินและมอบรางวัล 

 

 10.1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 
ภายในเดือนธันวาคม 2565 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพถือเป็นที่สุด 
 10.2 กำหนดมอบรางวัลในงานวันครู พ.ศ. ๒๕๖6 หรือตามความเหมาะสม 
 
11. การเพิกถอนรางวัล 

 

                   ผู้ ได้ รับการคัด เลื อกให้ ได้ รับ รางวัลตามประกาศนี้  หากปรากฏในภายหลั งพบว่า            
เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ ไม่เป็นความจริง หรือหากมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ                 
หรือขัดต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีสิทธิที่จะเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชี         
ผู้ได้รับรางวัล และมีสิทธิที่จะเรียกรางวัลคืนในกรณีท่ีเห็นสมควร 
  

 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
       
          (รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์) 
           ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 - 
5 



 
แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม 

เสนอเพ่ือพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น  
ประจำปี  ๒๕๖5 

ประเภทครูผู้สอน...................................................................... 
 

 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เสนอขอรับรางวัล 

 ๑.  ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)………………………….................นามสกุล………………………….................………............ 
 2.  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ⃞ ⃞⃞⃞⃞ ⃞⃞⃞⃞⃞ ⃞⃞ ⃞  

      เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞ 
      ออกให้  ณ วันที่ ...................................................... หมดอายุ  ณ วันที่....................................................... 
๓.  ข้อมูลส่วนบุคคล 

๓.๑ เกิดเม่ือวันที่…….................…..เดือน…………….......................………พ.ศ…….........……. 

๓.๒ ปัจจุบันอายุ……............……..ปี           

๓.๓ ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกเลขท่ี.…….........….ถนน………….................…..…..ตำบล/แขวง……….….............. 

 อำเภอ/เขต…………….........……………………จังหวัด………………..........…….รหัสไปรษณีย์……....……....... 

 โทรศัพท…์………………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่……………………............................……..… 

 โทรสาร…………………………………............e-mail address……........................................................... 

๓.๔ วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครู   ............. เดือน ....................................................พ.ศ. ............................. 

๓.๕ 

๓.๖ 

ประสบการณ์การสอน รวมเป็นเวลา ..................................... ปี …………………………เดือน 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  ................................................................................................................. 

๓.๗ สถานศึกษา ....................................................................สังกัด ....................................................... .. 

 ตำบล/แขวง........................................................... อำเภอ/เขต......................................................... 

 จังหวัด .................................................................. รหัสไปรษณีย์ ....................... .............................. 

โทรศัพท์ .................................................................โทรสาร ............................... ............................... 

 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๑ น้ิว 
 

**กรอกข้อมูลในแบบรายงานประวัติและผลงานให้ครบถ้วน  และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง** 

- 6 - 6 



 

    ๓.๘  ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ 
วิชาเอก/โท/

สาขา 
ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

    
    

 

๔.  ประวัติการทำงาน   (เฉพาะตำแหน่งที่สำคัญ) 

วัน – เดือน - ปี ตำแหน่ง สอนชั้น/ระดับ สถานที่ทำงาน 

    
    
    
    
    
    
 

๕.  ประวัติการสอนของครูผู้สอน 

 ๕.๑ เริ่มสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ .......................เดือน……….........…...............พ.ศ. ……......................... 

  ในระดับชั้น………………………………..สถานศึกษา………………………..............................…………..….. 

  ตำบล/แขวง……………………………อำเภอ/เขต……............……………….จังหวัด………....................… 

  สังกัด (ระดับกรมหรือเทียบเท่า)........................................................................................ ........... 

 ๕.๒ ปัจจุบันสอนระดับชั้น…………………..………….สถานศึกษา………………........................……………..… 

  ตำบล/แขวง……………………………อำเภอ/เขต……....................…………..จังหวัด…………................. 

  รหัสไปรษณีย์…………...………โทรศัพท์…………………....…………..โทรสาร…………............................ 

 

 

 
 

 
 
 
 

**กรอกข้อมูลในแบบรายงานประวัติและผลงานให้ครบถ้วน  และกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง** 
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๖.  การพัฒนาวิชาชีพในรอบ  ๕  ปี  (ประสบการณ์  การฝึกอบรม  การเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ   
    การมีส่วนร่วมด้านวิชาชีพฯ) เพ่ิมเติม* โปรดแนบหลักฐาน เช่นเกียรติบัตร/ภาพถ่าย/หนังสือรับรอง  
    ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมที่ขอเสนอ (เน้นว่าที่เก่ียวข้องเท่านั้น) 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับการอบรมพัฒนา 

หัวข้อในการอบรมพัฒนา จัดโดยหน่วยงาน เอกสาร/หลักฐาน 

     

     
 

๗.  ผลงานเพ่ือพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดฯ ในข้อ ๕  ข้อ ๕.๑ (2) และ ๕.๒ 
  ๗.๑ ด้านการจัดการเรียนรู้  

          มีผลที่เกิดกับผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามแผนในข้อ 5 ข้อ ๕.๑ (๑) ที่กำหนดในประกาศฯ 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับ
....................................................................... .........................................................................................................  
.................................................................................................................................................. .............................. 
  ๗.๒ ด้านผลงานนวัตกรรม (เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียน) 
    ๑. มีนวัตกรรมในการพัฒนาผู ้เร ียนที ่สอดคล้องหรือเกี ่ยวข้องกับ เรื ่องที ่เสนอขอรับรางวัล 
โดยสามารถเสนอนวัตกรรมในลักษณะรูปแบบ วิธีการ สิ่งของหรือสิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัย เอกสารหรือ
บทความวิชาการที่ ได้รับการตีพิมพ์ เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ชุดการเรียนรู้   
ชุดกิจกรรม ตำรา แบบเรียน บทความทางวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ 
           ๑.๑ ชื่อนวัตกรรม
........................................................... ..................................................................................................................  

๑.๒ มูลเหตุจูงใจในการสร้างนวัตกรรม 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
........................................................ ...................................................................................................................... .. 
  ๑.๓ กระบวนการในการออกแบบและสร้างนวัตกรรม 
............................................................................................ .................................................................................. .. 
.............................................................................................................................................................. .................. 

๑.๔ การนำนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ  
........................................................................................... ................................................................................... .. 
.............................................................................................................................................................. .................. 

๑.๕ ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
...................................................................................... ......................................................................................... . 
.............................................................................................................................................................. .................. 
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๑.๖ สรุปผลการจัดทำนวัตกรรม 
....................................................................................... .........................................................................................  
.............................................................................................................................................................. .................. 

๑.๗ ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมต่อการจัดการเรียนรู้ 
........................................................... .....................................................................................................................  
........................................................................................................................................ ........................................ 
 

    ๒. มีผลการเรียนรู้ที่สะท้อนพัฒนาการหลังจากการใช้นวัตกรรม และผลการแก้ปัญหา และ/หรือ  
การพัฒนา มีการเผยแพร่ผลงาน/ชิ้นงาน จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ (เป็นผลที่เกิดจาก
การใช้นวัตกรรมที่ได้ส่งในการคัดเลือกในครั้งนี้) 
............................................................................................................. ................................................................... 
........................................................... ................................................................................................... .................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  มีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นทุกประการ 

                                    

 
 

        

                                                              (เฉพาะกรณีผู้อ่ืนเสนอ) 
ตอนที่  ๒ 

คำรับรอง และความเห็นเพ่ิมเติม 
……………………………...................................…………………………………………………………………………… ..................... 
…………………………………………………………….............................................…………………………………………………..... 
                                                    ลงชื่อ……………………………………...................... 
                                                (….……...............………………………………………) 
                                                      ตำแหน่ง......………………………………............................. 
                                    (ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการวิทยาเขต/ผู้อำนวยการวิทยาลัย) 
 

ตอนที่  ๓ 
แบบความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของครูผู้สอนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก 

 .…………………………………………………………………………………………………............................................................. 
  …………………………………………………………………………………………..................................................………… ...…… 

                                            ลงชื่อ.............................................................................  
                                                           (……….....................………………………..……………...) 
                                                           ประธานคณะกรรมการคัดเลือก 

ลงชื่อ......................................เจ้าของประวัติ                       
(……………………..............………….) 
ตำแหน่ง......................................... 

วันที่................/......................./...................... 
 

ลงชื่อ......................................ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ                                                         
(……………………..............………….) 
ตำแหน่ง......................................... 

วันที่................/......................./...................... 
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แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมของผู้ที่จะเสนอขอรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖5 

 
1. ชื่อผู้เสนอขอรับรางวัล 
   
........................................................................................  
    ตำแหน่ง
.......................................................................... 
    สังกัด
.................................................................... ........... 
 

2. สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน 
    ................................................................................. ...... 
    .......................................................................................  
    โทรศัพท์........................................................................
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ......................................... ปี 
     

3. ผลงานที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา (โปรดทำเครื่องหมาย  √  ลงในช่องประเภทผลงาน) 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน ปีการศึกษา

ที่ผลิต 
ผลงาน 

ด้านการจัด 
การเรียนรู ้

นวัตกรรมหรือ 
การปรับปรุงพัฒนา 

งานวิชาการ
หรืองานอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เอกสารหมายเลข ๑ 
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แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

 
          ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ริเริ่มผลงานนี้จริง  
     ลงชื่อ………………………………………………………เจ้าของผลงาน 
                                                          (...............................................................) 
              …..…………../…………………../……..……….. 
 

1. ชื่อผลงาน 
    ........................................................................ ................... 
    ...........................................................................................  
    ........................................................................................... 
 
 

2. ผลงานนี้เป็น 
  นวัตกรรม.............................................................................. 
  การปรับปรุงพัฒนาจากพื้นฐานแนวคิด............................... 
     ...............................................................................................  
     ............................................................................................... 

3. ชื่อผู้เสนอผลงาน 
    ........................................................................................... 
    ตำแหน่ง............................................................................. 
    สังกัด.................................................................................. 
 

4. สถานทีป่ฏิบัติงานปัจจุบัน 
    สถานศึกษา/สถาบัน............................................................... 
     ............................................................................................... 
     โทรศัพท์.................................................................................  
 

5. วัตถุประสงค์ของผลงานนี้ (เพื่ออะไร) 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. การนำผลงานไปใช้โดยย่อให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

6.1 ใช้กับใคร 6.2 ใช้ท่ีไหน 6.3 ใช้อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

7. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยย่อ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เอกสารหมายเลข 2 
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แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอประวัติและผลงานนวัตกรรม 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 

 
ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน........................................................................ ............................................................... 
 

********************************************************************************** 
แบบเสนอประวัติและผลงานที่ยื่น (กรุณา  ในช่องที่มีเอกสาร และจัดเรียงเอกสารตามลำดับที่กำหนด) 
 1. แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม จำนวน 1 เล่ม ความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก 
         (ไม่รวมปก/คำนำ/สารบัญ) จำนวนไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK  
         ขนาดตัวอักษร 16 point ประกอบด้วย 
          แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม 
          แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมฯ (เอกสารหมายเลข 1)  
          แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 2)         
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 3 แผน และต้องสอดคล้องกับนวัตกรรม 
         ที่ขอเสนอผลงาน จำนวน 1 เล่ม 
 3. Flash Drive ที่ต้องมีข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 
          แบบรายงานประวัติและผลงาน ในรูปแบบไฟล์ PDF 
          แผนแผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 3 แผน และต้องสอดคล้องกับ 
นวัตกรรมที่ขอเสนอผลงาน ในรูปแบบไฟล์ PDF 
          วีดิทัศน์การสอนจริง ความยาวไม่เกิน 20 นาที  
          ลิงก์วีดิทัศน์การสอนจริง 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าแบบประวัติและผลงานที่เสนอประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน 
ตามประกาศฯ กำหนดทุกประการ 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอผลงาน 
                              (.....................................................) 
                         วันที่........................................................ 

 
 
  
 

          ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ แล้ว ปรากฏว่า 
     ครบถ้วน 
     ไม่ครบถ้วน ได้แก่........................................................................... ..................... 

ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
                (...................................................) 
           วันที่................................................. 

สำหรับเจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ 

ประจำปี ๒๕๖5 
-------------------------------------- 

 คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที ่ตามพระราชบัญญัติ  
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๕) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ            
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ (๖) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
 ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มีพระราชดำรัสย้ำความสำคัญของภาษาไทยที ่จะเชื ่อมโยงกับวิชาอื ่น  ๆ โดยจะทำให้เข้าใจวิชาอื ่น ๆ  
จึงพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ สธ ในเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น  
 ครูภาษาไทยเป็นผู้สร้างรากฐานด้านภาษาของชาติและผดุงรักษาเอกลักษณ์นี้ไว้ด้วยการอบรม 
สั่งสอน และปลูกฝังความรู้ความคิดให้เยาวชนรู้คุณค่าของภาษาประจำชาติ นับได้ว่าเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์
แก่สังคม และธำรงรักษาความเป็นชาติให้มั่นคงยั่งยืน จึงสมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญให้เป็นที่ประจักษ์ 
ดังนั้น คุรุสภาจึงคัดเลือกครูภาษาไทยในประจำการของสถาบันการศึกษาระดับต่าง  ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน 
รวมทั้งผู ้สอนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นครูภาษาไทยดีเด่น 
ประจำปี ๒๕๖5 ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
๑. วัตถุประสงค์  
 

 1.1 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที ่ดี  
                    1.2 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้ครูภาษาไทยพัฒนาตนเองและจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ  
                   1.3 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เพิ่มคุณภาพของผู้เรียน                   
 1.4 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบให้ครูภาษาไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป                                  
 
๒. รางวัลและจำนวนผู้ได้รับรางวัล 
 

                    ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูภาษาไทยดีเด่น จำนวนไม่เกิน ๕๐ คน จะได้รับรางวัลดังนี้ 
 ๒.๑ เข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ 
 ๒.๒ โล่ประกาศเกียรติคุณ 
 ๒.๓ เกียรติบัตร 
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๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 
 

 ๓.๑ เป็นครูหรืออาจารย์ที่สอนภาษาไทยในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                  
ระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน โดยต้องปฏิบัติการสอนภาษาไทยต่อเนื่องมาแล้ว       
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่ออกประกาศนี้ 
 3.2 ผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ยกเว้นอาจารย์ประจำในระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  
                   ๓.3 มีความประพฤติดี และไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย                
ถูกดำเนินการทางวินัย หรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน
แล้วก็ตาม รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
                    3.4 มีความสัมพันธ์ที ่ดีกับผู ้เรียน ส่งเสริมผู ้เรียนให้มีพัฒนาการการเรียนรู ้ภาษาไทย  
ที่เหมาะสมกับสถานภาพและความพร้อมของผู้เรียนแต่ละคน 
                     3.5 มีความเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทย  
                    ๓.6 ไม่เคยได้รับรางวัลการยกย่องเป็นครูภาษาไทยดีเด่น ซึ่งดำเนินการโดยกรมศิลปากร
กระทรวงศึกษาธิการ ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๕ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการสืบต่อมาตั้งแต่  
พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน  
     
๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา  
 

                   4.1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
 

            (๑) มีแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน เหมาะสม            
กับบริบทของสถานศึกษา จำนวน 1 รายวิชา หรือ 1 ภาคเรียน ในส่วนระดับอุดมศึกษาให้ส่ง มคอ.3 และ มคอ.5  
           (2) จัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกฝนจนเกิดทักษะการฟัง การดู 
การพูด การอ่าน และการเขียน ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับ 
                          (๓) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู ้เรียนมีเจตคติที ่ดี                     
เห็นความสำคัญของการเรียนและการนำภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม   
                          (๔) มีการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้ที ่หลากหลายวิธี ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ และนำผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน              
มาปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

                     4.2 ด้านผลงานทางวิชาการ ให้เลือกส่งตามประเภทของระดับการศึกษา ดังนี้  
 

   4.2.1 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวน 2 รายการ 
 

                          (1) การสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย หรือการนำแนวคิดของนักวิชาการ 
ด้านการจัดการเรียนรู้มาเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาที่ทำให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาไทย มีระยะเวลา             
ในการพัฒนาไม่เกิน 5 ปี โดยการใช้นวัตกรรมนั้น ๆ ต้องมีคู่มือและรายงานการพัฒนาที่ชัดเจนเป็นระบบ  
และต้องไม่ซ้ำกับผลงานวิจัยที่ใช้เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ หรืองานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาใดปริญญาหนึ่ง ยกเว้นมีการพัฒนาต่อยอดแล้ว  
                          (2) ผลงานในรูปแบบอื่น ๆ  ที่ทำให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  
เช่น สื่อการสอน วีดิทัศน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บทเรียนออนไลน์ แบบฝึกหัดออนไลน์ (พร้อมคู่มือประกอบการใช้) ฯลฯ 
ซึ่งได้พัฒนาขึ้น และใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานการนำไปใช้ปรากฏอยู่ใน   
แผนการจัดการจัดเรียนรู้และต้องมีระยะเวลาในการพัฒนาไม่เกิน ๕ ปี 
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 4.2.2 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 รายการ  
 

                          (1) งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี               
และต้องไม่ซ้ำกับผลงานวิจัยที่ใช้เพื่อขอตำแหน่งวิชาการ หรืองานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาใดปริญญาหนึ่ง ยกเว้นมีการพัฒนาต่อยอดแล้ว 
                          (2) ตำรา แบบเรียนภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์หรือดิจิทัล ต้องได้รับการเผยแพร่ 
ให้เป็นที ่ประจักษ์ โดยผลงานดังกล่าวต ้องมี ระยะเวลาไม่เก ิน ๕ ปี หรือได้รับการพัฒนาต่อยอด                           
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีรายงานการพัฒนาที่เป็นระบบชัดเจน 
 

                  4.3  ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน หมายถึง การแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น พัฒนาการ   
ของผู้เรียน ผลการทดสอบสมรรถนะของผู้เรียน ภาพกิจกรรม เกียรติบัตร วุฒิบัตร เป็นต้น ที่สะท้อนให้เห็นว่า 
 

                          (๑) ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างดี ทั้งการฟัง การด ูการพูด การอ่าน และการเขียน 
สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการเข้าสังคมและการใช้ในชีวิตประจำวัน 
                         (๒) ผ ู ้ เร ียนม ี เจตคต ิท ี ่ด ีและม ีส ุนทร ีย์ ทางการใช ้ภาษาไทยในร ูปแบบต่าง  ๆ                        
เช่น การประพันธ์ การอ่านทำนองเสนาะ การพูดในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น 
                         (๓) ผู้เรียนสามารถประยุกต์ทักษะการใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้ การศึกษาหาความรู้    
เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองได้อย่างดี 
 (๔) ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่า อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์
ประจำชาติ ทั้งนี้ ต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ของผู้เรียนแสดงให้เห็นชัดเจน               
         
๕. ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ 
 

 ครูหรืออาจารย์ที่สอนภาษาไทยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา               
หรือระดับอุดมศึกษา ทั ้งของรัฐและเอกชน เสนอผลงานด้วยตนเอง หรือได้รับการเสนอชื ่อจากบุคคล           
หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณบดี 
ผู้บริหารองค์กรหรือหน่วยงานลงนามรับรองแบบประวัติและผลงาน ซึ่งผู ้รับรองอาจเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัล                       
ได้มากกว่าหนึ่งคน  
 ทั้งนี้ หากเสนอผลงานด้วยตนเองแล้ว ต้องไม่ให้บุคคลอื่น หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม เสนอผลงานซ้ำอีก 
 
๖. การเสนอผลงานเพื่อพิจารณา 
 

              ผู้มีสิทธิเสนอผลงานด้วยตนเองหรือได้รับการเสนอชื่อ ตามข้อ 5 กรอกแบบรายงานประวัติ 
ที่เสนอชื่อและผลงาน ตามแบบขอรับรางวัลที่กำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งผลงาน 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
                    6.1 แบบรายงานประวัติและผลงาน จำนวน 1 เล่ม เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย โดยมี    
ความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ เอกสารหมายเลข 1 และ 2) จำนวนไม่เกิน 50 หน้า 
กระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 point บรรทัดปกติ (Single)                   
พร้อมบันทึกข้อมูลและรายงานผลงานเป็นไฟล์ PDF ลงใน Flash Drive   
 ทั้งนี้ แบบสรุปชื่อผลงานของผู้ที่จะเสนอขอรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2565 
(เอกสารหมายเลข 1) และแบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (เอกสารหมายเลข 2) 
ที่กรอกเรียบร้อยแล้วให้รวมอยู่ในเล่มแบบรายงานประวัติและผลงาน ตามท่ีกำหนดในข้อ 6.1 

15 



  6.2 แผนการจัดการเรียนรู ้ตามหลักสูตรที ่มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน เหมาะสม            
กับบริบทของสถานศึกษา จำนวน 1 รายวิชา หรือ 1 ภาคเรียน ในส่วนระดับอุดมศึกษาให้ส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 
โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม 
  6.3 เอกสารผลงานทางวิชาการ ตามข้อ 4.2 
                         ๖.๔ วีดิทัศน์การสอนจริง ในรูปแบบ Onsite และ/หรือ Online โดยต้องเห็นบรรยากาศ    
ของชั้นเรียนและปฏิกิริยาของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน และต้องมีความเชื่อมโยงกับข้อ 4 มีความยาวไม่เกิน 60 นาที                       
เป็นไฟล์ MP4 พร้อมส่งแผนการจัดการเรียนรู ้ของคาบที่สอน เป็นไฟล์ PDF โดยบันทึกลง Flash Drive               
และอัปโหลดไฟล์ วีดิทัศน์บน Youtube พร้อมทั้งส่งลิงก์มาพร้อมกับ Flash Drive   
 หากแบบรายงานประวัติและผลงาน เกินจำนวนหน้าที่กำหนดและไม่เข้าเล่มให้เรียบรอ้ย 
รวมถึงไม่ส่ง Flash Drive จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สงวนสิทธิไม่จัดส่งผลงานคืน  
 ให้ผู ้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อตามข้อ 5 เสนอแบบรายงานประวัติและผลงาน                               
ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที ่ 20 เมษายน 2565  เพื ่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป  
ทั้งนี้ หากผลงานได้รับการพิจารณาคณะอนุกรรมการฯ อาจไปประเมินสภาพจริงได้   
  
7. วิธีดำเนินการคัดเลือก  
 

 7.๑ การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ในจังหวัด 
  

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาษาไทย หรือผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัด เช่น สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษา                 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด                         
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยนาฏศิลป โรงเรียนกีฬาจังหวัด โรงเรียนสาธิต 
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวนไม่เกิน 20 คน พิจารณาคัดเลือกครู             
ตามคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศฯ ให้ได้จังหวัดละ 3 คน และให้บันทึกข้อมูล ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ                
ลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น” (tepis2.ksp.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน -                          
31 พฤษภาคม 2565 
 เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพื่อรับฟังคำคัดค้านภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อและออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือก    
ในจังหวัด และให้ส่งประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก พร้อมแบบรายงานประวัติและผลงาน        
ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยไม่ต้องรอรับฟังคำคัดค้าน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565       
เพ่ือดำเนินการคัดเลือกต่อไป  
 ทั้งนี้ ขอให้ส่งรายงานการประชุมสรุปผลการคัดเลือกฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ พร้อมทั้งแบบประวัติและผลงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในจังหวัด ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล 
pichayut@ksp.or.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป  
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                    7.2 การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ในกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
คัดเลือกแทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร) 

 สำนักงานเลขาธิการคุร ุสภา แต่งตั ้งคณะกรรมการคัดเล ือกครูภาษาไทยดีเด่น 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาษาไทย หรือผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัด 
เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และเขต 2 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการ          
การอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสาธิต จำนวนไม่เกิน 20 คน พิจารณาตามคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศฯ     
ให้ได้ จำนวน 3 คน และให้บันทึกข้อมูล ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัล                                  
ครูภาษาไทยดีเด่น” (tepis2.ksp.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565 

 เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
เพื่อรับฟังคำคัดค้านภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อและออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป  
 

7.3 การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นให้ได้รับรางวัล 
 สำน ักงานเลขาธ ิการค ุร ุสภาดำเน ินการพิจารณาคัดเล ือกคร ูภาษาไทยดีเด่น                            

ที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 7 (7.1) และ (7.2) ให้ได้รับรางวัล จำนวนไม่เกิน 50 คน 
 

8. การคัดค้าน 
 

 การคัดค้านให้เป็นไปตามวิธ ีการที่หน่วยคัดเลือกตามข้อ 7 กำหนด กรณีมีผู ้ค ัดค้าน                        
ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยคัดเลือกที่จะพิจารณาคำคัดค้าน และประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จ                 
ภายใน 10 วัน คำวินิจฉัยของหน่วยคัดเลือกถือเป็นที่สุด  
 

๙. การตัดสินและมอบรางวัล 
 

 ๙.1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็ม                 
เชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2565 ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖5 คำวิน ิจฉัย                       
ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ถือเป็นที่สุด 
 ๙.2 กำหนดมอบรางวัลในงานวันครู พ.ศ. 2566 หรือตามความเหมาะสม 
 

 1๐. การเพิกถอนรางวัล 
 

 ผู ้ ได ้ร ับการคัดเล ือกให้ได ้ร ับรางว ัลตามประกาศน ี ้  หากปรากฏในภายหล ังพบว่า             
เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ ไม่เป็นความจริง หรือหากมีพฤติกรรมเสื ่อมเสียต่อวิชาชีพ                 
หรือขัดต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีสิทธิที่จะเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชี          
ผู้ได้รับรางวัล และมีสิทธิที่จะเรียกรางวัลคืนในกรณีท่ีเห็นสมควร 
 

              ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
                                       (รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์) 
                                                                             ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
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แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม 

เสนอเพ่ือพิจารณาคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติ 
จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี ๒๕๖5 

 
ประเภทของระดับการศึกษา   
 
 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เสนอขอรับรางวัล 

 ๑.  ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)……………………….................นามสกุล………………………….................……….............. 
 2. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ⃞ ⃞⃞⃞⃞ ⃞⃞⃞⃞⃞ ⃞⃞ ⃞  

      เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞ 
      ออกให้  ณ วันที่ ...................................................... หมดอายุ  ณ วันที่...................................................... 
๓.  ข้อมูลส่วนบุคคล 

๓.๑ เกิดเม่ือวันที่…….................…..เดือน…………….......................………พ.ศ…….........……. 

๓.๒ ปัจจุบันอายุ……............……..ปี           

๓.๓ ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกเลขท่ี.…….........….ถนน………….................…..…..ตำบล/แขวง……….…............. 

 อำเภอ/เขต…………….........……………………จังหวัด………………..........…….รหัสไปรษณีย์……....……….... 

 โทรศัพท์…………………………………………… โทรศัพท์เคลือ่นท่ี……………………...........................…….…… 

 โทรสาร…………………………………............e-mail address……............................................................ 

๓.๔ วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครู   ............. เดือน ....................................................พ.ศ. ......................... .... 

๓.๕ 

๓.๖ 

ประสบการณ์การสอน รวมเป็นเวลา ..................................... ปี …………………………เดือน 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  ......................................................................................................... ........ 

๓.๗ สถานศึกษา ....................................................................สังกัด ........................................ ................. 

 ตำบล/แขวง........................................................... อำเภอ/เขต............................................... .......... 

 จังหวัด .................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................................. ........ 

 โทรศัพท์ .................................................................โทรสาร ........................................ .................... 

 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๑ น้ิว 
 

**กรอกข้อมูลในแบบรายงานประวัติและผลงานให้ครบถ้วน  และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง** 

(  ) ประถมศึกษา           (  ) มัธยมศึกษา 
(  ) อาชีวศึกษา             (  ) อุดมศึกษา 
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    ๓.๘  ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ 
วิชาเอก/โท/

สาขา 
ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

    
    

 

๔. ประวัติการทำงาน   (เฉพาะตำแหน่งที่สำคัญ) 

วัน – เดือน - ปี ตำแหน่ง สอนชั้น/ระดับ สถานที่ทำงาน 

    
    
    
    
    
    

 
๕.  ประวัติการสอนภาษาไทย 

 ๕.๑ เริ่มสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ .......................เดือน……….........…...............พ.ศ. ……............... ......... 

  ในระดับชั้น………………………………..สถานศึกษา………………………..............................……………... 

  ตำบล/แขวง……………………………อำเภอ/เขต……............……………….จังหวัด………..................... 

  สังกัด (ระดับกรมหรือเทียบเท่า)........................................................................................... ....... 

 ๕.๒ ปัจจุบันสอนระดับชั้น…………………..………….สถานศึกษา………………........................…………..…. 

  ตำบล/แขวง……………………………อำเภอ/เขต……....................…………..จังหวัด………….............. 

  รหัสไปรษณีย์…………...………โทรศัพท์…………………....…………..โทรสาร………….......................... 

 5.3 สอนภาษาไทยต่อเนื่องกันเป็นเวลา.............................ปี (นับถึงวันที่ออกประกาศฯ) 
 
6.  ชื่อผลงานที่ใช้ขอเลื่อนวิทยฐานะ 
 

 6.1 ............................................................................................................................. ........................ 
 6.2 ..................................................................................................... ............................................... 
 6.3 ............................................................................................................................. ....................... 

 
 

 
 

**กรอกข้อมูลในแบบรายงานประวัติและผลงานให้ครบถ้วน  และกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง** 
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7.  ชื่อผลงานที่ใช้ขอตำแหน่งวิชาการ 
 

 7.1 ............................................................................................................................. ........................ 
 7.2 ..................................................................................................... ................................................ 
 7.3 .....................................................................................................................................................  
 
8.  ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
 

 8.1 ............................................................................................................................. ....................... 
 8.2 ...................................................................................................... ............................................... 
 8.3 .....................................................................................................................................................   
  

ข้าพเจ ้าขอร ับรองว ่าข ้อมูลประว ัต ิ เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเล ือกคร ูภาษาไทยด ี เด ่นฯ  
ประจำปี 2565 ที่แนบทั้งหมด เป็นความจริงและเป็นผลงานที่ข้าพเจ้าได้ผลิตขึ้นเอง โดยมิได้แอบอ้าง หรือ
คัดลอกผลงานของผู้อ่ืน หากปรากฏภายหลังว่า ข้อมูลที่ให้และผลงานที่เสนอไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอม
ให้เพิกถอนและเรียกคืนรางวัล โดยไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
ลงชื่อ                      เจ้าของประวัติ 

                                                        (     ) 
    ตำแหน่ง      

 
 

ลงชื่อ                      ผู้เสนอชื่อ 
                                                        (     ) 

    ตำแหน่ง      
    หน่วยงาน     
         (เฉพาะกรณีผู้อ่ืนเสนอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**กรอกข้อมูลในแบบรายงานประวัติและผลงานให้ครบถ้วน  และกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง** 

-๓- 
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ตอนที่ 2  ผลงานทุกประเภทท่ีต้องการให้คณะกรรมการพิจารณา 
  สรุปผลงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย ตำราแบบเรียน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

นว ัตกรรมการจ ัดการเร ียนการสอน หร ือการปร ับปร ุงพัฒนาการเร ียนการสอน ที ่ม ีการนำไปใช้                       
อย่างมีประสิทธิผล โดยเขียนแยกแยะให้เห็นชัดเจนว่าแต่ละประเภทใช้อย่างไร เกิดผลอย่างไร อย่างย่อไม่เกิน 50 หน้า 
พร ้อมท ั ้ งกรอกแบบสร ุปช ื ่ อผลงานผ ู ้ท ี ่ จะขอร ับรางว ัลคร ูภาษาไทยด ี เด ่น  ประจำป ี  2565                                           
(เอกสารหมายเลข 1) และแบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาการเร ียนการสอน                                 
(เอกสารหมายเลข 2) พร้อมแนบผลงานประกอบการพิจารณา 

 
ตอนที่  3  ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

ลงชื่อ        
          (       ) 
    ตำแหน่ง        

     วันที่        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔- 
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แบบสรุปชื่อผลงานของผู้ที่จะขอรับการพิจารณาคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น 
เพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ  

ประจำปี 2565 
 

1. ชื่อผู้เสนอขอรับรางวัล 
    ........................................................................................  
    ตำแหน่ง.......................................................................... 
    สังกัด............................................................................... 
 

2. สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน 
    .......................................................................................  
    ....................................................................................... 
    โทรศัพท์........................................................................ 
    ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ......................................... ปี 
 

3. ผลงานที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก (โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องประเภทผลงาน) 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน ปีการศึกษา

ที่ผลิต 
ผลงาน 

ด้านการจัด 
การเรียนรู ้

นวัตกรรมหรือ 
การปรับปรุงพัฒนา 

งานวิชาการ
หรืองานอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 
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แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนา 
การเรียนการสอนภาษาไทย 

 
1. ชื่อผลงาน 
    ...........................................................................................  
    ...........................................................................................  
    ................................................................ ........................... 
 
 

2. ผลงานนี้เป็น 
  นวัตกรรม.............................................................................. 
  การปรับปรุงพัฒนาจากพื้นฐานแนวคิด............................... 
     ...............................................................................................  
     ...............................................................................................  

3. ชื่อผู้เสนอผลงาน 
    ...........................................................................................  
    ตำแหน่ง............................................................................. 
    สังกัด................................................................. ................. 
 

4. สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน 
    สถานศึกษา/สถาบัน............................................................... 
     ...............................................................................................  
     โทรศัพท์.................................................................................  
 

5. วัตถุประสงค์ของผลงานนี้ (เพื่ออะไร) 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. การนำผลงานไปใช้โดยย่อให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

6.1 ใช้กับใคร 6.2 ใช้ท่ีไหน 6.3 ใช้อย่างไร 
   

7. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยย่อ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ริเริ่มผลงานนี้จริง  
     ลงชื่อ………………………………………………………เจ้าของผลงาน 
                                                         (...............................................................) 
                                                              …..…………../…………………../……..… 
 
 

เอกสารหมายเลข 2 
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แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอประวัติและผลงานนวัตกรรม 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ  

ประจำปี 2565 
 

ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน............................................................................................................................. .................. 
 

************************************************************************************* 
แบบเสนอประวัติและผลงานที่ยื่น (กรุณา  ในช่องที่มีเอกสาร และจัดเรียงเอกสารตามลำดับที่กำหนด) 
 1. แบบรายงานประวัติและผลงานฯ จำนวน 1 เล่ม โดยมี ความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก  
         คำนำ สารบัญ เอกสารหมายเลข 1 และ 2) จำนวนไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ 
         TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 point ประกอบด้วย 
          แบบรายงานประวัติและผลงานฯ 
          แบบสรุปชื่อผลงานของผู้ที่จะขอรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2565  (เอกสารหมายเลข 1)  
          แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย (เอกสารหมายเลข 2)         
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
         จำนวนอย่างน ้อย 1 รายว ิชา หร ือ 1 ภาคเร ียน ในส่วนระดับอุดมศึกษาให้ส ่ง มคอ.3 และ มคอ.5  
          โดยจัดทำเป็นรูปเล่มจำนวน 1 เล่ม 
 3. เอกสารผลงานทางวิชาการ ตามประกาศฯ ข้อ 4.2 (จำนวน 2 รายการ)   
 4. Flash Drive ที่ต้องมีข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 
          แบบรายงานประวัติและผลงาน ในรูปแบบไฟล์ PDF 
          แผนการจัดการเรียนรู้ฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
          วีดิทัศน์การสอนจริง ความยาวไม่เกิน 60 นาที 
          ลิงกว์ีดิทัศน์การสอนจริง  
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าแบบประวัติและผลงานที่เสนอประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน 
ตามประกาศฯ กำหนดทุกประการ 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอผลงาน 
                                (...................................................) 
                        วันที่....................................................... 

 
 
  
          ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ แล้ว ปรากฏว่า 
     ครบถ้วน 
     ไม่ครบถ้วน ได้แก่....................................................................................................  

ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
                (...................................................) 
           วันที่................................................. 

สำหรับเจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 

------------------------------------- 
คุรุสภาได้ก่อตั้งมูลนิธิรางวัลคุรุสภาขึ้นเพ่ือให้รางวัลแก่สมาชิกคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น 

ซึ่งได้ด าเนินการสรรหาตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้คุรุสภามีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๙ (๕) 
สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ  (๖) ส่งเสริม 
สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

คุรุสภาโดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้ด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา             
และด ารงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นแบบอย่างได้ เพ่ือรับรางวัลคุรุสภาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในการนี้ 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จะด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา 
ประจ าปี ๒๕๖๕ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิรางวัลคุรุสภา ประกอบกับ
อ านาจหน้าที่ของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามรายละเอียดดังนี้  
 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

๑.๒ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง และมีคุณภาพ               
ในการจัดการเรียนรู้ 

๑.๓ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง   

๑.๔ เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
๑.๕ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอด

ประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป 
 
๒. รางวัลและจ านวนผู้ได้รับรางวัล 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลคุรุสภา แบ่งเป็น ๒ ระดับ  
ได้แก่ “ระดับดีเด่น” จ านวน ๙ คน และ “ระดับดี” จ านวน ๑๘ คน รวมจ านวน ๒๗ คน จะได้รับรางวัลดังนี้ 
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๒.๑ ระดับดีเด่น       

 (๑) โล่ประกาศเกียรติคุณ       

 (๒) เข็มทองค า “คุรุสภาสดุดี”        

 (๓) เกียรติบัตร        

 (๔) เงินรางวัล จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๒.๒ ระดับดี 

       (๑) เข็ม “คุรุสภาสดุดี”                  

       (๒) เกียรติบัตร        

       (๓) เงินรางวัล จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล                

๓.๑ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก์    

๓.๒ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับถึงวันที่ออกประกาศนี้ โดยปฏิบัติงาน               

ในประเภทที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี และต้องตรงตามต าแหน่งที่ด ารงอยู่ ณ ปัจจุบัน      

๓.๓ ไม่เคยกระท าความเสื่อมเสียใด ๆ อันเป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดี และการประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา  

๓.๔ ไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ถูกด าเนินการ             

ทางวินัย หรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้วก็ตาม                          

รวมทั้งการด าเนินการเก่ียวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ       

๓.๕ ไม่เคยได้รับรางวัลคุรุสภา ระดับดีเด่นในประเภทเดียวกันมาก่อน 

 

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา                  

๔.๑ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ (คะแนนเต็ม  

๑๐๐ คะแนน) 

 (๑) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ        

 (๒) มาตรฐานการปฏิบัติงาน         

 (๓) มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)   
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๔.๒ ต้องเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้ จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์                       
ทางการศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)    

 (๑) ครู ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความช านาญในการสอน มีผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเชิงประจักษ ์        
 (๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมการบริหาร หรือปรับปรุงระบบบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
การบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเห็นผลได้ชัดเจน 

 (๓) ผู้บริหารการศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการศึกษา              
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมการบริหาร หรือปรับปรุงระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
การบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเห็นผลได้ชัดเจน 

 (๔) ศึกษานิเทศก์ ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา มีผลงาน                    
เชิงประจักษ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเห็นผลได้ชัดเจน 
 
๕. ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง ๔ ประเภท เสนอผลงานด้วยตนเอง หรือได้รับการเสนอชื่อ
จากบุคคลอ่ืน หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยเสนอผลงาน                    
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นลงนามรับรองแบบประวัติและผลงาน ซ่ึงผู้รับรองอาจเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลได้มากกว่า
หนึ่งคน ตามจ านวนที่เสนอขอได้  

ทั้งนี้ ผู้เสนอผลงานด้วยตนเองแล้ว ต้องไม่ให้บุคคลอ่ืน หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม เสนอผลงานซ้ าอีก  
 
๖. การเสนอผลงานเพื่อพิจารณา 

๖.๑ ผู้มีสิทธิเสนอผลงานด้วยตนเองหรือได้รับการเสนอชื่อ เสนอผลงานตามรายละเอียดดังนี้  
 (๑) ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในจังหวัด  ทุกสังกัด ส่งผลงาน                

ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด        
 (๒) ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในกรุ งเทพมหานคร ทุกสังกัด               

ส่งผลงาน ณ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา        
 (๓) ผู้บริหารการศึกษา ทั้งในจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร ทุกสังกัด ส่งผลงาน               

ณ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
๖.๒ ผู้มีสิทธิเสนอผลงานตามข้อ ๖.๑ กรอกข้อมูลเจ้าของประวัติที่เสนอชื่อและผลงาน                

ตามแบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพ่ือพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๕ ที่ก าหนด
แนบท้ายประกาศนี้ ให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งผลงานเพ่ือพิจารณาคัดเลือก ดังนี้    
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 (๑) แบบรายงานประวัติและผลงานฯ จ านวน ๑ เล่ม เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย                   
โดยมีความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก/ค าน า/สารบัญ) จ านวนไม่เกิน ๕๐ หน้ากระดาษ A4 
พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ point บรรทัดปกติ (Single) พร้อมบันทึกข้อมูล
และรายงานผลงานเป็นไฟล์ PDF ลงใน Flash Drive            

   ทั้งนี้ แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมของผู้เสนอขอรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๕ 
(เอกสารหมายเลข ๑) และแบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาตามประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๒) ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสาร ก.พ.๗/สมุดประจ าตัวครูที่มีข้อมูล
เป็นปัจจุบัน และส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ ให้รวมอยู่ในเล่มแบบรายงาน
ประวัติและผลงานฯ โดยนับจ านวนหน้ารวมกันไม่เกินตามที่ก าหนดในข้อ ๖.๒ (๑)        

 (๒) วีดิทัศน์การสอนจริง โดยต้องเห็นบรรยากาศของชั้นเรียนและปฏิกิริยาของผู้เรียน            
ได้อย่างชัดเจน หรือการใช้นวัตกรรมการบริหาร หรือการใช้นวัตกรรมการนิเทศตามประเภทที่ส่งผลงาน                
ความยาวไม่เกิน ๒๐ นาที เป็นไฟล์ MP4 ลงใน Flash Drive และอัปโหลดไฟล์วีดิทัศน์ บน YouTube                
พร้อมทั้งส่งลิงก์มาพร้อมกับ Flash Drive         

 หากแบบรายงานประวัติและผลงานฯ เกินจ านวนหน้าที่ก าหนด และไม่เข้าเล่ม                
ให้เรียบร้อย รวมถึงไม่ส่ง Flash Drive จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ และส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาสงวนสิทธิไม่จัดส่งผลงานคืน     

 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ ตามข้อ ๕ ให้เสนอแบบรายงานประวัติและผลงานฯ 
ตามข้อ ๖.๒ ไปยังหน่วยคัดเลือกที่ก าหนดตามข้อ ๖.๑ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกต่อไป  
 
๗. วิธีด าเนินการคัดเลือก 

๗.๑ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในจังหวัด 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ 

หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัด เช่น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานการศึกษาเอกชน ส านักงานส่งเสริม            
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด ส านักงาน กศน. จังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยชุมชน โรงเรียนกีฬาจังหวัด โรงเรียนสาธิต 
จ านวนไม่เกิน ๒๐ คน พิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์จากทุกสังกัด ในจังหวัด ตามคุณสมบัติที่ก าหนดในประกาศฯ ให้ได้ ครู จ านวน ๓ คน ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน ๑ คน และศึกษานิเทศก์ จ านวน ๑ คน รวมจ านวน ๕ คน โดยให้บันทึกข้อมูลและ
อัปโหลดไฟล์ ตามข้อ ๖.๒ (๑) พร้อมทั้งลิงก์วีดิทัศน์ ตามข้อ ๖.๒ (๒) ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลงในระบบ 
“ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลคุรุสภา” (tepis2.ksp.or.th) ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ มิฉะนั้นจะถือว่า                

28 



การส่งเอกสารไม่สมบูรณ์และจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก ได้ตั้งแต่วันที่              
๒๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในจังหวัด ณ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือรับฟังค าคัดค้านภายใน ๗ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ และออกเกียรติบัตรให้แก่                   
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในจังหวัด และให้ส่งประกาศผลการคัดเลือกฯ พร้อมกับ Flash Drive ของผู้ได้รับการคัดเลือกฯ 
ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยไม่ต้องรอรับฟังค าคัดค้าน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕                  
เพ่ือด าเนินการคัดเลือกต่อไป 

 ทั้งนี้ ขอให้ส่งรายงานการประชุมในครั้งที่อนุมัติผลการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือก             
ในจังหวัด พร้อมทั้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล chanida@ksp.or.th 
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

๗.๒ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในกรุงเทพมหานคร 
(ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาคัดเลือกแทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร) 

 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้ แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุก สังกัด เช่น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑ และเขต ๒ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน โรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิต จ านวนไม่เกิน ๒๐ คน พิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์จากทุกสังกัด ในกรุงเทพมหานคร ตามคุณสมบัติที่ก าหนดในประกาศฯ 
ให้ได้ ครู จ านวน ๓ คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๑ คน และศึกษานิเทศก์ จ านวน ๑ คน รวมจ านวน               
๕ คน โดยให้บันทึกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์ ตามข้อ ๖.๒ (๑) พร้อมทั้งลิงก์วีดิทัศน์ ตามข้อ ๖.๒ (๒) ของผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลคุรุสภา” (tepis2.ksp.or.th) ให้ถูกต้องครบถ้วน             
ทุกรายการ มิฉะนั้นจะถือว่าการส่งเอกสารไม่สมบูรณ์และจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
คัดเลือก ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

 เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในกรุงเทพมหานคร                          
ณ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือรับฟังค าคัดค้านภายใน ๗ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ และออกเกียรติบัตรให้แก่
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในกรุงเทพมหานคร เพ่ือด าเนินการคัดเลือกต่อไป 
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๗.๓ การคัดเลือกผู้บริหารการศึกษา ทั้งในจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร (ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาคัดเลือกแทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร)       

 ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา                 
ตามอัธยาศัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศฯ ก าหนด เสนอผลงานไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่               
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เพ่ือด าเนินการคัดเลือกต่อไป  
 

๗.๔ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ได้รับรางวัลคุรุสภา       
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอผลงาน ตามข้อ ๗ (๗.๑) - (๗.๓) ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศฯ ก าหนด              
ให้ได้รับรางวัลคุรุสภา “ระดับดีเด่น” จ านวน ๙ คน และ “ระดับด”ี จ านวน ๑๘ คน รวมจ านวน ๒๗ คน 
 
๘. การคัดค้าน  

การคัดค้านให้เป็นไปตามวิธีการที่หน่วยคัดเลือกตามข้อ ๗ ก าหนด กรณีมีผู้คัดค้าน                         
ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยคัดเลือกที่จะพิจารณาค าคัดค้าน และประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จ               
ภายใน ๑๐ วัน ค าวินิจฉัยของหน่วยคัดเลือกถือเป็นที่สุด 
 
๙. การตัดสินและมอบรางวัล 

๙.๑ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จะประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพถือเป็นที่สุด   

๙.๒ ก าหนดมอบรางวัลในงานวันครู พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือตามความเหมาะสม 
 
๑๐. การเพิกถอนรางวัล 

ผู้ ได้รับการคัดเลือกให้ ได้รับรางวัลตามประกาศนี้  หากปรากฏในภายหลังพบว่ า            
เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ ไม่เป็นความจริง หรือหากมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ                 
หรือขัดต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีสิทธิที่จะเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชี         
ผู้ได้รับรางวัล และมีสิทธิที่จะเรียกรางวัลคืนในกรณีท่ีเห็นสมควร 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

    (รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์) 
       ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
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แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมของผู้ที่จะขอรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี 256๕ 

 
1. ชื่อผู้เสนอขอรับรางวัล 
    ........................................................................................  
    ต าแหน่ง.......................................................................... 
    สังกัด............................................................................... 
 

2. สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน 
    .......................................................................................  
    .......................................................................................  
    ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ......................................... ปี 
    โทรศัพท์........................................................................ 
 

3. ผลงานนวัตกรรมที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน ปีการศึกษา

ที่ผลิต 
ผลงาน 

การจัด 
การเรียนรู ้

นวัตกรรมหรือ 
การปรับปรุงพัฒนา 

งานวิชาการ
หรืองานอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

เอกสารหมายเลข 1 
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ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน ปีการศึกษา

ที่ผลิต 
ผลงาน 

การจัด 
การเรียนรู ้

นวัตกรรมหรือ 
การปรับปรุงพัฒนา 

งานวิชาการ
หรืองานอ่ืนๆ 
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แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาตามประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
เพ่ือขอรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี 256๕ 

 
1. ชื่อผลงาน 
    ...........................................................................................  
    ...........................................................................................  
    ...........................................................................................  
 
 

2. ผลงานนี้เป็น 
  นวัตกรรม.............................................................................. 
  การปรับปรุงพัฒนาจากพื้นฐานแนวคิด............................... 
     ...............................................................................................  
     ...............................................................................................  

3. ชื่อผู้เสนอผลงาน 
    ...........................................................................................  
    ต าแหน่ง............................................................................. 
    สังกัด.................................................................................. 
 

4. สถานทีป่ฏิบัติงานปัจจุบัน 
    สถานศึกษา/สถาบัน............................................................... 
     ...............................................................................................  
     โทรศัพท์.............................................................................. ...  
 

5. วัตถุประสงค์ของผลงานนี้ (เพื่ออะไร) 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. การน าผลงานไปใช้โดยย่อให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

6.1 ใช้กับใคร 6.2 ใช้ท่ีไหน 6.3 ใช้อย่างไร 
 
 
 
 
 
 

  

7. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยย่อ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
          ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ริเริ่มผลงานนี้จริง  
      ลงชื่อ………………………………………………………เจ้าของผลงาน 
                                                                    (...............................................................) 
               …..…………../…………………../……..……….. 

เอกสารหมายเลข 2 
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แบบรายงานประวัติและผลงาน 

เสนอเพ่ือพิจารณาคัดเลือกรางวัลคุรุสภา 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 

ประเภท    (     )   คร ู   (     )   ผู้บริหารสถานศึกษา         
                         (     )   ผู้บริหารการศึกษา (     )   ศึกษานเิทศก์    
 
                             

๑. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เสนอขอรับรางวัล 
    ๑.๑ ชื่อ / นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว)………………………………………………….....…………………………….……....         

    ๑.๒ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ⃞ ⃞⃞⃞⃞ ⃞⃞⃞⃞⃞ ⃞⃞ ⃞      
    ๑.๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา  

          เลขที ่⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞ 
          ออกให้ ณ วันที่...................     ............................ หมดอายุ ณ วันที่.............     .................................. 
    ๑.๔ เกิดวันที่……..….เดือน…………………..…….พ.ศ.……… …..    อายุ……………ป ี
    ๑.๕ บ้านเลขที.่.............................หมู่ที.่......................ตรอก/ซอย.................................................................. 
          ถนน...................................................................แขวง/ต าบล.................................................................. 
          เขต/อ าเภอ................................................................จังหวัด................................................................... 
          รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์บ้าน........................................................................... 
          โทรศพัท์เคลื่อนที.่...............................................E-mail.......................................................................... 
    ๑.๖ วันที่เริ่มบรรจุ……..….เดือน…………………..……..พ.ศ.……………….. 
    ๑.๗ ประสบการณ์ท างานตามประเภทที่เสนอขอรับรางวัล รวมเวลา........................ป.ี.......................เดือน 
    ๑.๘ ต าแหน่งหน้าที่หรือต าแหน่งงานในปัจจุบัน.........................................วิทยฐานะ..................................... 
          สถานที่ท างาน............................................................................................................................. ............. 
          แขวง/ต าบล............................................................เขต/อ าเภอ............................................................... 
          จังหวัด...............................................................................รหัสไปรษณีย.์................................................ 
          โทรศัพท์ที่ท างาน............................................................................................................................. ......... 
 สังกัดหน่วยงาน.............................................................. . /เขตพ้ืนที่การศึกษา...... ...............................                
๒. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิ วิชาเอก/โท/สาขา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา สถานศึกษา 
    
    

 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว 

 

**กรอกข้อมูลในแบบรายงานประวัติและผลงานให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง** 

34 



 ๓.  ประวัติการท างาน  (ข้อ  ๓.๑ – ข้อ ๓.๙  โปรดท าตามตารางแบบฟอร์มที่ก าหนดให้เท่านั้น) 
 

๓.๑ 
ปีท่ีเริ่มเข้า 

๓.๒ 
สถานภาพ / ต าแหน่ง 

๓.๓ 
เงินเดือน 

๓.๔ 
งานที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๕  การศึกษา / ฝึกอบรม / 
ประชุมสัมมนา  ฯลฯ 

๓.๖ 
คุณวุฒิ / ใบรับรองผล 

ปีที่  ๑      
ปีที่  ๒      
ปีที่  ๓      
ปีที่  ๔  ฯลฯ 
(ถึงปัจจุบัน) 

     

 
ค าอธิบาย ข้อ  ๓.๑  และ  ๓.๗  ปีที่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน  ข้อ  ๓.๒  โปรดระบุว่าเป็นข้าราชการหรือครูเอกชน  หรือพนักงานครู  ข้อ  ๓.๓  หากเป็นข้าราชการโปรดระบุระดับ 
  ข้อ  ๓.๔  หากเป็น  “ครูผู้สอน”  โปรดระบุว่า “เป็นครูประจ าชั้น  หรือครูพิเศษ  และสอนวิชาใด” 
        “ผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้บริหารการศึกษา / บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  (ศึกษานิเทศก์)”  โปรดระบุงานที่ปฏิบัติ 
  ข้อ  ๓.๕  ศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / ประชุม  โปรดระบุ  “วิชา / เรื่อง การฝึกอบรม  หรือประชุม” 
  ข้อ  ๓.๖  โปรดระบุคุณวุฒิที่ได้รับจากการไปศึกษาต่อ  เช่น  ประกาศนียบัตร / ใบแสดงคุณวุฒิ / ใบรับรองการเข้าร่วมการอบรม/สัมมนา (ไม่ต้องแนบส าเนาหลักฐานใด ๆ) 
 

๓.๗  ปีท่ีเริ่มเข้า ๓.๘  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติวิชาชีพ ๓.๙  ความส าเร็จหรือการยกย่องที่ได้รับ 
ปีที่  ๑   
ปีที่  ๒   
ปีที่  ๓   
ปีที ่ ๔  ฯลฯ 
(ถึงปัจจุบัน) 

  

 

ค าอธิบาย ข้อ  ๓.๘  งานสร้างสรรค์ให้ระบุ  ผลงาน  นวัตกรรม  หนังสือคู่มือ  สื่อ  การน านวัตกรรมและงานวิชาชีพมาประยุกต์  รวมทั้งบทความในวารสารวิทยาจารย์ 
  ข้อ  ๓.๙  การยกย่อง  ได้รับรางวัลใดบ้าง  หรือได้เลื่อนระดับใด  ผลงานมีความส าเร็จและได้รับการเผยแพร่อย่างไร 
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๔.  ประวัติการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  โดยไม่บกพร่องหรือต่ ากว่ามาตรฐานวิชาชีพ  (ตั้งแต่ปีที่เริ่มปฏิบัติงานถึงปัจจุบัน) 
 

๔.๑                     
ปีที่เริ่ม พ.ศ.... 

๔.๒                  
การมีวินัยและ

การพัฒนา
ตนเอง 

๔.๓                       
การรับผิดชอบ

ต่อวิชาชีพ 

๔.๔                 
การแสดง

ความเอ้ืออาทร 

๔.๕                 
การส่งเสริม

เรียนรู้ 

๔.๖               
การเป็น

แบบอย่าง 

๔.๗         
การช่วยเหลือ

เกื้อกูล 

๔.๘                
การให้ความ
เสมอภาค 

๔.๙                    
การเกื้อกูลและ
ยึดมั่นในระบบ

คุณธรรม 

๔.๑๐               
การมีภาวะ

ผู้น าและหรือ
การเป็น              
ผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง   

๔.๑๑              
ความเป็นผู้น า
ในการอนุรักษ์ 

           
           
 

*  หมายเหตุ  
๑. โปรดแนบส าเนาสมุดประวัติการเป็นครู / ส าเนา ก.พ.7  พร้อมหน้าความผิดทางวินัย โดยให้เจ้าหน้าที่บุคลากรลงนามรับรองส าเนาด้วยหมึกสดทุกหน้า 
๒. ท่านสามารถบรรยายตามหัวข้อข้างต้นได้โดยไม่ต้องท าตาราง  และโปรดเรียงล าดับหัวข้อตามที่ก าหนดให้ครบทุกข้อ   

    ค าอธิบาย ข้อ  ๔.๑  ปีทีเ่ริ่ม  พ.ศ. ..... 
  ข้อ  ๔.๒  การมีวินัยและการพัฒนาตนเอง  หมายถึง  การมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  บุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  
     สังคม  และการเมืองอยู่เสมอ 
  ข้อ  ๔.๓  การรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  หมายถึง  การรัก  ศรัทธา  ซื่อสัตย์สุจริต  และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
  ข้อ  ๔.๔  การแสดงความเอื้ออาทร  หมายถึง  การรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  ให้ก าลังใจแก่ศิษย์  และ / หรือ ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
  ข้อ  ๔.๕  การส่งเสริมการเรียนรู้  หมายถึง  การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ  และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์  และ / หรือ  ผู้รับบริการ  บทบาทหน้าที่อย่างเต็ม 
     ความสามารถ  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ข้อ  ๔.๖  การเป็นแบบอย่าง  หมายถึง  การประพฤติ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้งกาย  วาจาและจิตใจ 
  ข้อ  ๔.๗  การช่วยเหลือเกื้อกูล  หมายถึง  การส่งเสริมความเจริญทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์  และสังคมของศิษย์และ / หรือผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่ 
  ข้อ  ๔.๘  การให้ความเสมอภาค  หมายถึง  การให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
  ข้อ  ๔.๙  การเกื้อกูลและยึดม่ันในระบบคุณธรรม  หมายถึง  การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์  โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
  ข้อ  ๔.๑๐  การมีภาวะผู้น าและหรือการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง  กระบวนการที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและหรือเพ่ือนร่วมงานยอมรับและปฏิบัติตาม  เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และหรือกระบวนการหรือวิธีการที่ท าให้ปัจจัยหรือองค์ประกอบภายในหน่วยงานแตกต่างไปจากเดิมอย่างเป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพภายในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ข้อ  ๔.๑๑  ความเป็นผู้น าในการอนุรักษ์  หมายถึง  การเป็นผู้น าการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม 
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    ๕.   รายงานผลส าเร็จจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ (โปรดอธิบายตามมาตรฐานวิชาชีพของประเภทที่ยืน่ขอรับรางวัลคุรุสภา                
ให้ครบทุกข้อ) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 ๖.  รายงานผลการจัดการเรียนรู้ จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา                 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๗.  สรุปผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (มาตรฐานที่  ๑ – มาตรฐานที่  ๑๒)  เลือกข้อใดข้อหนึ่งที่เด่นชัดที่สุด  ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักเรียน  
สถานศึกษา  ผู้ร่วมงาน  สังคม  และเห็นผลจากการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ  ตลอดระยะเวลา                   
ของการปฏิบัติงานและเป็นหลักฐานอ้างอิงได้  (ความยาวไม่เกิน  ๓  หน้ากระดาษ  A4) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
                                                     

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและหลักฐานที่แนบมีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

 ลงชื่อ...............................................เจ้าของประวัติ    ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอชื่อ 
  (..............................................................)                   (...................................................................)     
                 ต าแหน่ง......................................................... 
       หน่วยงาน....................................................... 
                    (เฉพาะกรณีผู้อ่ืนเสนอ)   
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ต าแหน่ง......................................................... 
เกี่ยวข้องเป็น.................................................ขอรบัรองว่า.............................................................มีประวัติการท างาน 

           ดังกล่าวข้างต้นจริง 
       ลงชื่อ..........................................................ผูร้บัรอง 
         (.....................................................................)                                      
                                                                           ต าแหน่ง............................................................... 
                                                                   (ผูอ้ านวยการสถานศึกษา/ผู้อ านวยการส านักงานเขต/ 
                                                                    ศึกษาธิการจังหวัด/หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา) 
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่คุรุสภำในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

   
 
 
 

 

แบบตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรเสนอประวัติและผลงำน 
เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกรำงวัลคุรุสภำ ประจ ำปี ๒๕๖๕ 

 

ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน............................................................................................................................. .................. 
 

************************************************************************************* 
แบบเสนอประวัติและผลงานที่ยื่น (กรุณา  ในช่องที่มีเอกสาร และจัดเรียงเอกสารตามล าดับที่ก าหนด) 
 ๑. แบบรายงานประวัติและผลงานฯ จ านวน ๑ เล่ม โดยมีความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก/ 
         ค าน า/สารบัญ) จ านวนไม่เกิน ๕๐ หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH SarabunPSK  
         ขนาดตัวอักษร ๑๖ point บรรทัดปกติ (Single) ประกอบด้วย 
          แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพ่ือพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๕ 
          แบบสรุปชื่อผลงานนวัตกรรมของผู้เสนอขอรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๑) 
          แบบเสนอผลงานนวัตกรรม หรือการปรับปรุงพัฒนาฯ (เอกสารหมายเลข ๒) 
          เอกสาร ก.พ.๗/สมุดประจ าตัวครูที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
          ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ 
 ๒. Flash Drive ที่ต้องมีข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 
          แบบรายงานประวัติและผลงานฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
          ไฟล์ MP4 วีดิทัศน์การสอนจริงฯ หรือการใช้นวัตกรรมตามประเภทที่ส่งผลงาน  
          ลิงก์ YouTube วดีิทัศน์การสอนจริงฯ หรือการใช้นวัตกรรมตามประเภทที่ส่งผลงาน  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าแบบประวัติและผลงานที่เสนอประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน 
ตามประกาศฯ ก าหนดทุกประการ 
 

                                        ลงชื่อ.....................    ...............................ผู้เสนอผลงาน 
                              (.........................     ..........................) 
                         วันที่...................   ...    ........................... 

 

 

 
  
 

          ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ แล้ว ปรากฏว่า 
     ครบถ้วน 
     ไม่ครบถ้วน ได้แก่....................................................................................................  
 

ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
                (...................................................) 
           วันที่................................................. 
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ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครุุสดุดี” 
ประจ าปี ๒๕๖5 

------------------------------------------ 
  คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๕) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ (๖) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา      

คุรุสภามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี
เป็นที ่ยอมรับของสังคม โดยได้ก าหนดจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน               
ของผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพื ่อเป็นก ารยกย่องผู ้ประกอบวิชาชีพที ่ตั ้งใจปฏิบ ัติตน 
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที ่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์                
และบุคคลทั ่ว ไป  สมกับ เป ็นปูชน ียบุคคล และมีความเสียสละ อุท ิศตนเพื ่อประโยชน์แก่ ว ิชาช ีพ 
ตลอดระยะเวลาของการปฏ ิบ ัต ิงาน ให ้ม ีขว ัญก าลังใจที ่จะปฏิบ ัต ิงานในหน้าที ่ให ้เกิดประโยชน์ 
แก่ศิษย์ยิ่งๆ ขึ้นไป จึงก าหนดการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“คุรสุดุดี” ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ 
                      1.1 เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตน 
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
                    ๑.๒ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
                    1.๓ เพ่ือสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
                      1.๔ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป 

๒. รางวัลและจ านวนผู้ได้รับรางวัล 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรสุดุดี” 
จ านวนไม่เกิน ๗๑4 คน จะได้รับรางวัลดังนี้ 
  2.1 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
  2.2 เกียรติบัตร 
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3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
3.1 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร                  

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องรวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับถึงวันที่ออก
ประกาศนี้ 
  3.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตรงตามต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในปัจจุบัน  
                     3.3 ไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ถูกด าเนินการ 
ทางวินัยหรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้ว  รวมทั้ง 
การด าเนินการเก่ียวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
                     3.4 ไม่เคยได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” มาก่อน 

4. หลกัเกณฑ์การพิจารณา 
4.๑ ประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 255๖ 

อย่างเคร่งครัด 
4.๒ ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความเด่นชัด  

โดดเด่นเป็นพิเศษ ปรากฏชัดเจน 
4.๓ ไม่เคยกระท าความเสื่อมเสียใด ๆ ต่อวิชาชีพ หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

5. ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง 4 ประเภท เสนอขอรับรางวัลด้วยตนเอง หรือได้รับ        
การเสนอชื่ อจากบุคคล หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ  ชมรม  
โดยเสนอผลงาน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรอง ซึ่งสามารถลงนามรับรองการเสนอได้มากกว่าหนึ่งคน  
ตามจ านวนที่เสนอขอได้ 
 ทั้งนี้ ผู้เสนอผลงานด้วยตนเองหรือได้รับการเสนอชื่อแล้ว ต้องไม่ให้บุคคลอ่ืน หรือองค์กร 
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม เสนอผลงานซ้ าอีก  

6. การเสนอผลการปฏิบัติตนต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อพิจารณา 
                  ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ ตามข้อ ๕ กรอกข้อมูลเจ้าของประวัติและผลงาน 
ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้จัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน ๑ เล่ม เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย โดยมีความยาว               
ของเนื้อหา (ไม่รวมปก/ค าน า/สารบัญ) ประกอบด้วย แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เสนอเข้ารับ
การคัดเลือกฯ ที่ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ ก.พ.๗/สมุดประจ าตัวครูที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยั งไม่หมดอายุ  และภาคผนวกรวมแล้วไม่ เกิน  ๓๐ หน้ากระดาษ A4                    
พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ point บรรทัดปกติ (single) พร้อมทั้งบันทึก
รูปเล่มประวัติและผลงานดังกล่าว เป็นไฟล์ PDF ลงใน Flash Drive เสนอไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
 

- ๒ - 
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                   หากแบบประวัติและผลงานเกินจ านวนหน้าที่ก าหนดและไม่เข้าเล่มให้เรียบร้อย รวมถึง
ไม่ส่ง Flash Drive  จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ และส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
สงวนสิทธิไม่จัดส่งผลงานคืน 

7. วิธีด าเนินการคัดเลือก 
   7.1  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี” ประจ าปี 2565 ในจังหวัด 
                            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั ้งคณะกรรมการคัด เลือกฯ ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัด เช่น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น ส านักงานการศึกษาเอกชน ส านักงาน กศน.จังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด วิทยาลัยนาฏศิลป โรงเรียนกีฬาจังหวัด โรงเรียนสาธิต 
วิทยาลัยชุมชนจังหวัด จ านวนไม่เกิน ๒๐ คน พิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ทุกสังกัด ในจังหวัด โดยใช้แบบประเมินและให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ก าหนดแนบท้ายประกาศ พร้อมทั ้ง
บันทึกข้อมูลผู้ที ่ได้รับการเสนอชื่อรางวัลคุรุสดุดี ประจ าปี ๒๕๖๕ ในจังหวัด และอัปโหลดรูปเล่ม
ประวัติและผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ                
งานรางวัลคุรุสดุดี” (tepis2.ksp.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
            7.2 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี” ประจ าปี 2565 ในกรุงเทพมหานคร (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาคัดเลือกแทนส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร) 
                            ส านักงานเลขาธิการคุ รุสภา แต่ งตั้ งคณะกรรมการคัด เลือกฯ ประกอบด้วย  
ผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัด เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ และ เขต ๒ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาธิต วิทยาลัยชุมชน จ านวนไม่เกิน ๒๐ คนพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบประเมินและให้ เป็นไปตามสัดส่วนที่ก าหนด 
แนบท้ายประกาศ พร้อมทั ้งบ ันทึกข้อมูลผู ้ที ่ได ้ร ับการเสนอชื ่อรางวัลคุร ุสดุด ี ประจ าปี ๒๕๖๕  
ในจังหวัด และอัปโหลดรูปเล่มประวัติและผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF  
ลงในระบบ  “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลคุ รุสดุดี” (tepis2.ksp.or.th) ได้ตั้ งแต่ วันที่  ๒๑ เมษายน -                       
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
                        เม่ือคัดเลือกเสร็จแล้วให้หน่วยคัดเลือกตามข้อ 7 (7.1) และ (7.2) ประกาศรายชื่อ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อจากจังหวัดให้ทราบเป็นการทั่วไป เพื่อรับฟัง 
การคัดค้านภายใน ๗ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ และเสนอรายชื่อพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ไปยังส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาโดยไม่ต้องรอรับฟังค าคัดค้าน เพื่อพิจารณารายชื่อต่อไป ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖5 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
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               (๑) บัญชีรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ ได้รับการ เสนอชื่อจากจังหวัด  
เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี ๒๕๖5 พร้อมทั้งส่งรายงานการประชุมในครั้งที่อนุมัติผล
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจ าปี 2565 ในจังหวัด และค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมกาคัดเลือกฯ   
                         (๒) แบบการตรวจสอบประวัติของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเพ่ือรับเครื่องหมาย 
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี ๒๕๖5 
                         (๓) แบบประเมินเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี ๒๕๖5 
                         (๔ ) แบบประวัติ ผู้ ป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ เสนอเข้ ารับการคัด เลื อก 
เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจ าปี ๒๕๖๕ ตามข้อ ๖ อัพโหลดลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ  
งานรางวัลคุรุสดุดี” (tepis2.ksp.or.th) 
                         ทั้งนี้ หน่วยคัดเลือกจะต้องด าเนินการจัดส่งไฟล์เอกสารข้อมูลตาม (๑) - (๓) ในรูปแบบ
ไฟล์ PDF ส่งมาทางอีเมล saowalak@ksp.or.th และตาม (๔) อัพโหลดลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัล
คุรุสดุดี” (tepis2.ksp.or.th) ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ มิฉะนั้นจะถือว่าการส่งเอกสารไม่สมบูรณ์                     
และจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาขอสงวนสิทธิ            
ไม่จัดส่งผลงานคืน 
                        ๗.3 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี” ประจ าปี 2565 

 

                                  ส าน ักงานเลขาธ ิการค ุร ุสภาด าเน ินการพ ิจารณาให ้ความเห ็นชอบรายชื ่อ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เสนอมาจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2565 ตามสัดส่วนที่ก าหนดแนบท้าย
ประกาศฯ 

8. การคัดค้าน 
  การคัดค้านให้ เป็นไปตามวิธีการที่ หน่วยคัดเลือกตามข้อ ๗ ก าหนดกรณีมีผู้คัดค้าน 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยคัดเลือกที่จะพิจารณาค าคัดค้าน และประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จ  
ภายใน 10 วัน ค าวินิจฉัยของหน่วยคัดเลือกถือเป็นที่สุด  
 

9. การตัดสินและมอบรางวัล 
  9.1  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จะประกาศผลการคัด เลือกผู ้ป ระกอบว ิชาช ีพ 
ทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจ าปี ๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม 256๕  
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ถือเป็นที่สุด 
 9.2 ก าหนดมอบรางวัลในงานวันครู พ.ศ. 256๖ หรือตามความเหมาะสม 
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10. การเพิกถอนรางวัล 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลตามประกาศนี้  หากมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ         
หรือขัดต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีสิทธิเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชี 
ผู้ได้รับรางวัล และมีสิทธิที่จะเรียกรางวัลคืนในกรณีท่ีเห็นสมควร 
                   
          ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

                                   (รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์) 
                                   ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
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ตารางแสดงจ านวนผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับเครื่องหมายเชดิชูเกียรติ “คุรุสดดุี”  
ประจ าปี 2565 ในจังหวัด 

(จ านวน 77 จังหวัด รวม 714 คน) 
 

ที ่ จังหวัด 
ครู 

(จ านวนเต็ม/
สัดส่วน) 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

(จ านวนเต็ม/สดัส่วน) 

ผู้บริหารการศึกษา 
(จ านวนเต็ม/สดัส่วน) 

ศึกษานิเทศก์ 
(จ านวนเต็ม/สดัส่วน) 

รวม 
(จ านวนเต็ม/

สัดส่วน) 

1 กระบี่ 3 1 1 1 6 

2 กรุงเทพมหานคร 32 11 1 7 51 

3 กาญจนบุรี 5 2 1 1 9 

4 กาฬสินธุ์ 7 2 1 1 11 

5 ก าแพงเพชร 4 2 1 1 8 

6 ขอนแก่น 10 4 2 2 18 

7 จันทบุรี 3 1 1 1 6 

8 ฉะเชิงเทรา 4 1 1 1 7 

9 ชลบุร ี 9 3 1 1 14 

10 ชัยนาท 2 1 1 1 5 

11 ชัยภูมิ 6 2 1 2 11 

12 ชุมพร 3 1 1 1 6 

13 เชียงราย 8 3 1 2 14 

14 เชียงใหม่ 11 3 1 2 17 

15 ตรัง 4 2 1 1 8 

16 ตราด 1 1 1 1 4 

17 ตาก 3 1 1 1 6 

18 นครนายก 2 1 1 1 5 

19 นครปฐม 5 2 1 1 9 

20 นครพนม 4 2 1 1 8 

21 นครราชสีมา 15 5 3 3 26 

22 นครศรีธรรมราช 10 3 1 2 16 

23 นครสวรรค์ 5 2 1 1 9 
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ที ่ จังหวัด 
ครู 

(จ านวนเต็ม/
สัดส่วน) 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

(จ านวนเต็ม/สดัส่วน) 

ผู้บริหารการศึกษา 
(จ านวนเต็ม/สดัส่วน) 

ศึกษานิเทศก์ 
(จ านวนเต็ม/สดัส่วน) 

รวม 
(จ านวนเต็ม/

สัดส่วน) 

24 นนทบุรี 7 2 1 1 11 

25 นราธิวาส 6 1 1 1 9 

26 น่าน 4 1 1 1 7 

27 บึงกาฬ 3 1 1 1 6 

28 บุรีรัมย์ 9 3 2 2 16 

29 ปทุมธานี 5 2 1 1 9 

30 ประจวบคีรีขันธ์ 3 1 1 1 6 

31 ปราจีนบุรี 3 1 1 1 6 

32 ปัตตานี 7 1 1 1 10 

33 พระนครศรีอยุธยา 4 2 1 1 8 

34 พะเยา 3 1 1 1 6 

35 พังงา 2 1 1 1 5 

36 พัทลุง 4 1 1 1 7 

37 พิจิตร 3 1 1 1 6 

38 พิษณุโลก 5 2 1 2 10 

39 เพชรบุรี 3 1 1 1 6 

40 เพชรบูรณ์ 6 2 1 1 10 

41 แพร่ 3 1 1 1 6 

42 ภูเก็ต 3 1 1 1 6 

43 มหาสารคาม 5 2 1 1 9 

44 มุกดาหาร 2 1 1 1 5 

45 แม่ฮ่องสอน 2 1 1 1 5 

46 ยโสธร 3 1 1 1 6 

47 ยะลา 5 1 1 1 8 

48 ร้อยเอ็ด 8 3 2 2 15 

49 ระนอง 1 1 1 1 4 
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ที ่ จังหวัด 
ครู 

(จ านวนเต็ม/
สัดส่วน) 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

(จ านวนเต็ม/สดัส่วน) 

ผู้บริหารการศึกษา 
(จ านวนเต็ม/สดัส่วน) 

ศึกษานิเทศก์ 
(จ านวนเต็ม/สดัส่วน) 

รวม 
(จ านวนเต็ม/

สัดส่วน) 

50 ระยอง 4 2 1 1 8 

51 ราชบุรี 5 2 1 1 9 

52 ลพบุรี 5 2 1 1 9 

53 ล าปาง 4 1 1 1 7 

54 ล าพูน 3 1 1 1 6 

55 เลย 4 1 1 1 7 

56 ศรีสะเกษ 9 3 1 2 15 

57 สกลนคร 7 3 1 2 13 

58 สงขลา 9 2 1 1 13 

59 สตูล 3 1 1 1 6 

60 สมุทรปราการ 6 2 1 1 10 

61 สมุทรสงคราม 1 1 1 1 4 

62 สมุทรสาคร 3 1 1 1 6 

63 สระแก้ว 3 1 1 1 6 

64 สระบุรี 3 1 1 1 6 

65 สิงห์บุรี 2 1 1 1 5 

66 สุโขทัย 4 1 1 1 7 

67 สุพรรณบุรี 5 2 1 1 9 

68 สุราษฎร์ธานี 6 2 1 2 11 

69 สุรินทร์ 8 3 1 1 13 

70 หนองคาย 3 1 1 1 6 

71 หนองบัวล าภู 3 1 1 1 6 

72 อ่างทอง 2 1 1 1 5 

73 อ านาจเจริญ 2 1 1 1 5 

74 อุดรธานี 9 3 1 2 15 

75 อุตรดิตถ์ 3 1 1 1 6 
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ที ่ จังหวัด 
ครู 

(จ านวนเต็ม/
สัดส่วน) 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

(จ านวนเต็ม/สดัส่วน) 

ผู้บริหารการศึกษา 
(จ านวนเต็ม/สดัส่วน) 

ศึกษานิเทศก์ 
(จ านวนเต็ม/สดัส่วน) 

รวม 
(จ านวนเต็ม/

สัดส่วน) 

76 อุทัยธานี 2 1 1 1 5 

77 อุบลราชธานี 10 5 2 3 20 

 รวม 393 139 83 99 714 
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แบบประวัติและผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก 
เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

สังกัด  ................................................................... 
 
 
ตอนที่ ๑     ประวัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  

๑. ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) ...................................................  นามสกุล ...............................................................  

๒. เกิดวันที่ .....................  เดือน ...........................................  พ.ศ. ...............................  อายุ ............................. ปี 

๓. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน .................................................................................................... ................................... 
สถานที่ท างาน ............................................................ ............................................................................................  
ตั้งอยู่เลขที่ ...............................  ถนน ..............................................  ต าบล / แขวง ............. .............................. 
อ าเภอ / เขต .................................................  จังหวัด ........................................  รหสัไปรษณีย์ ....... .................. 
โทร ....................................................... 

๔. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ......................  ถนน ............................................  ต าบล / แขวง ..........................................  
อ าเภอ / เขต .................................................  จังหวัด ........................................  รหสัไปรษณีย์  ......................... 
โทร ....................................................... 

๕. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมี 
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ประเภท ……………………… เลขที่   
  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน           

๖. วุฒิการศึกษา    
 

วุฒิการศึกษา ปี พ.ศ.  ที่ส าเร็จการศึกษา ชื่อสถาบัน 
   
   

 
๗.   เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน (ศึกษานิเทศก์) 

 ตั้งแต่วันที่ ......................  เดอืน ...............................................  พ.ศ. .......................  นบัถึงวันที่ออกประกาศ 
 (๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) รวม ........................... ปี  ................................ เดือน  ............................. วัน  

 

 

ภาพถ่าย 
ขนาด 
1  นิ้ว 
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-๒- 

๘.  ประวัติหน้าที่การงาน  ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน (ระบุ/วัน/เดือน/ปี) ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการด ารง 
ต าแหน่ง  และสถานที่ของแต่ละต าแหน่ง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

/ ตอนที่ ๒.... 
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- ๓ - 

ตอนที่ ๒     ผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทั้ง  ๙  ข้อ  และข้อใดข้อหนึ่งใน  ๙  ข้อ  ที่เด่นชัดที่สุด 
     ที่ส่งผลให้ปรากฏเป็นที่ยอมรับของนักเรียน  ผู้ร่วมงาน  ผู้ปกครองและชุมชน  และเป็นผลของการอุทิศตน 
     เพ่ือประโยชน์แก่วิชาชีพครูอย่างสูง  ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานพร้อมกับแนบหลักฐานอ้างอิง  
     ให้เห็นร่องรอยการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดังกล่าว 
     ............................................................................................................................. ............................................ 
     ....................................................................................................................................... .................................. 
     ........................................................................................... .............................................................................. 
     ............................................................................................................................. ............................................ 
     ............................................................................................................................. ............................................ 
     .............................................................................. ...........................................................................................  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า    ไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ถูกด าเนินการทางวินัย             
                              หรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้ว 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้  เป็นความสัตย์จริงทุกประการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

        
 
 
  

  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................... .........  ต าแหน่ง ................................................... 

เกี่ยวข้องเป็น ......................................................  ขอรับรองว่า .......................................... ............... มีประวัติการท างาน 
ดังกล่าวข้างต้นจริง 
     

ลงชื่อ ....................................................... ผู้รับรอง 
              (......................................................) 
       ต าแหน่ง ................................................... 

(ผู้อ านวยการสถานศึกษา/ผู้อ านวยการส านักงานเขต/ 
ศึกษาธิการจังหวัด/หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา) 

 
หมายเหตุ โปรดแนบส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ  และส าเนาสมุดประวัติการเป็นครู 
  ที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบันเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย

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

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

ต าแหน่ง........................................................ 
หน่วยงาน....................................................... 
                (เฉพาะกรณีผู้อ่ืนเสนอ) 
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แบบตรวจเอกสารประกอบการเสนอประวัติและผลงาน 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” 

ประจ าปี  ๒๕๖๕ 
 

ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน............................................................................................................................. .................. 
 
************************************************************************************* 

แบบเสนอประวัติและผลงานที่ยื่น (กรุณา  ในช่องที่มีเอกสาร และจัดเรียงเอกสารตามล าดับที่ก าหนด) 
 1. แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม จ านวน 1 เล่ม ความยาวของเนื้ อหาและภาคผน วก  
          (ไม่รวมปก/ค าน า/สารบัญ) จ านวนไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK  
         ขนาดตัวอักษร 16 point ประกอบด้วย 

 แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ  
 แบบ ก.พ.7 /สมุดประจ าตัวครู ที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ 
 ภาคผนวก 

2. Flash Drive ที่ต้องมีข้อมูลแบบรายงานประวัติและผลงานตามข้อ ๑ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
 
              ข้าพเจ้าขอรับรองว่าแบบประวัติและผลงานที่เสนอประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน    
ตามประกาศฯ ก าหนดทุกประการ 

 
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอผลงาน 

                            (...................................................) 
                     วันที่........................................................... 

 
 
  
 
          ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ แล้ว ปรากฏว่า 
     ครบถ้วน 
     ไม่ครบถ้วน ได้แก่....................................................................................................  
 

ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
                                              (...................................................) 
                                           วันที่................................................. 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีคุ่รุสภำในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวดั 
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แบบการตรวจสอบประวตัิของผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือก 
เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ประจ าปี  2565 

------------------------------ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด.............................................. ............................ ขอรับรองว่า 

นาย/นางสาว...................................................................ต าแหน่ง......................................... ............................. 

สถานที่ปฏิบัติงาน......................................................................สังกัด................................................................  
 
 
   ไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ถูกด าเนินการทางวินัย   
                 หรือเป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย   

   อ่ืนๆ (เช่น  เคยถูกลงโทษทางวินัยและได้รับการล้างมลทิน) ....................................................... 

       ............................................................................................................................. ........................ 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ  ........................................................................... 

              (........................................................................) 

          ต าแหน่ง  .......................................................................................................  
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§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π

√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞.

OBEC AWARDS

¿“¬„π ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

À—«Àπâ“°≈ÿà¡¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

≈Ÿ°®â“ß æπ—°ß“π√“™°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 ”π—°æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈·≈–π‘µ‘°“√

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

‡≈à¡∑’Ë 1
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1§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

§Ÿà¡◊Õ°“√¥”‡π‘πß“π

√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. OBEC AWARDS

1. §«“¡‡ªìπ¡“

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ´÷Ëß‡ªìπÕß§å°√À≈—°¡’¿“√°‘®æ—≤π“·≈– àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ

°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π„Àâª√–™“°√«—¬‡√’¬π∑ÿ°§π‰¥â√—∫°“√»÷°…“Õ¬à“ß¡’§ÿ≥¿“æ ‚¥¬æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„Àâ‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë¡’

§«“¡√Ÿâ§Ÿà§ÿ≥∏√√¡ ¡’§«“¡ “¡“√∂µ“¡¡“µ√∞“π°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π °“√¥”‡π‘πß“πµ“¡¿“√°‘®¥—ß°≈à“«µâÕßÕ“»—¬¢â“√“™°“√§√ŸŸ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠ æπ—°ß“π√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–∫ÿ§§≈∑’Ë¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß¿“¬„πÕß§å°“√

∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ µ≈Õ¥®π®‘µ ”π÷°„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–°“√„Àâ∫√‘°“√∑’Ë¥’´÷Ëß®–‡ªìπæ≈—ß∑’Ë¢—∫‡§≈◊ËÕπ¿“√°‘®

¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë‡πâπª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™πÕ—π Õ¥§≈âÕß°—∫

·π«π‚¬∫“¬·Ààß√—∞

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‰¥â‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√ àß‡ √‘¡„Àâ∫ÿ§≈“°√„π —ß°—¥µ√–Àπ—°∂÷ß

§ÿ≥§à“°“√¡’‡°’¬√µ‘·≈–»—°¥‘Ï»√’¢Õß§«“¡‡ªìπ®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞∑’Ë¥’ ª√–æƒµ‘ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡√Õ¬æ√–¬ÿ§≈∫“∑ ¡’®√√¬“∫√√≥

«‘™“™’æµàÕºŸâ‡√’¬π µàÕµπ‡Õß ·≈–µàÕ —ß§¡ ®÷ß‰¥â°”Àπ¥„Àâ¡’°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘Àπà«¬ß“π·≈–∫ÿ§≈“°√„π à«π°≈“ß

·≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ÷́Ëß‡ªìπºŸâ∑’ËªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√¥â«¬§«“¡Õÿµ “À– ∑ÿà¡‡∑ ‡ ’¬ ≈– ®π∑”„Àâ‡°‘¥º≈¥’·°à∑“ß√“™°“√

·≈–¡’º≈ß“π‡ªìπ∑’Ëª√–®—°…å‡¢â“√—∫√“ß«—≈ OBEC AWARDS ´÷Ëß‡ªìπ√“ß«—≈ª√–®”ªï∑’Ë∑√ß§ÿ≥§à“¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2. «—µ∂ÿª√– ß§å

2.1 ‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ßª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß∫ÿ§≈“°√¿“¬„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2.2 ‡æ◊ËÕ¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘·≈– àß‡ √‘¡∫ÿ§≈“°√¿“¬„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

∑’Ë¡’º≈ß“π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡·≈–¡’§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√§√Õßµπ §√Õß§π §√Õßß“π ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·≈–¬Õ¡√—∫¢Õß∫ÿ§§≈

„π«‘™“™’æ„π —ß§¡ √«¡∑—Èß‡ √‘¡ √â“ß¢«—≠°”≈—ß„®„Àâ°—∫∫ÿ§≈“°√„π∞“π–ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π

2.3 ‡æ◊ËÕ¬°¬àÕßÀπà«¬ß“π·≈– ∂“π»÷°…“„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’Ë “¡“√∂

∑”Àπâ“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–‡ªìπµ—«Õ¬à“ß∑’Ë¥’
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3. ‡ªÑ“À¡“¬

3.1 §—¥‡≈◊Õ°Àπà«¬ß“π·≈– ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡‡¢â“√—∫°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

√–¥—∫¿“§ ·≈–√–¥—∫™“µ‘

3.2 Àπà«¬ß“π·≈– ∂“π»÷°…“ §—¥‡≈◊Õ°¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠

æπ—°ß“π√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ßª√–®” ‡¢â“√—∫°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ √–¥—∫¿“§ ·≈–√–¥—∫™“µ‘

3.3 ¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘Àπà«¬ß“π  ∂“π»÷°…“ ·≈–∫ÿ§≈“°√„π —ß°—¥ ∑’Ë‰¥â√—∫°“√§—¥‡≈◊Õ°∑ÿ°√–¥—∫‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à

º≈ß“π §«“¡¥’ µàÕ “∏“√≥™π„Àâ‡ªìπ∑’Ëª√–®—°…å

4. ª√–‡¿∑√“ß«—≈

4.1 ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

4.1.1 ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ —ß°—¥ ∂“π»÷°…“¥”‡π‘π°“√§—¥‡≈◊Õ°„π√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ √–¥—∫¿“§ ·≈–

√–¥—∫™“µ‘ ¥—ßπ’È

(1) ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

(  )  ”π—°∫√‘À“√ß“π°“√»÷°…“æ‘‡»…

(2) §√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡(§√ŸÕ—µ√“®â“ß æπ—°ß“π√“™°“√ §√ŸºŸâ™à«¬ §√Ÿ)

¥â“π (  ) «‘™“°“√

(  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

√–¥—∫ (  ) °àÕπª√–∂¡»÷°…“ (  ) ª√–∂¡»÷°…“

(  ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ (  ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬

°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

(  ) ¿“…“‰∑¬ (  ) §≥‘µ»“ µ√å

(  ) «‘∑¬“»“ µ√å (  )  —ß§¡»÷°…“

(  ) »‘≈ª– (  )  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“

(  ) ¿“…“µà“ßª√–‡∑» (  ) °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

(  ) ∫Ÿ√≥“°“√

°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

(  ) °‘®°√√¡·π–·π«

(  ) °‘®°√√¡π—°‡√’¬π(√–∫ÿ ≈Ÿ°‡ ◊Õ ‡πµ√π“√’ ¬ÿ«°“™“¥ºŸâ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå

π—°»÷°…“«‘™“∑À“√ °‘®°√√¡™ÿ¡πÿ¡ ™¡√¡)

(  ) °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå
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°“√»÷°…“æ‘‡»…

(  ) ‚√ß‡√’¬π»÷°…“ ß‡§√“–Àå/‚√ß‡√’¬π√“™ª√–™“πÿ‡§√“–Àå

(  ) ‚√ß‡√’¬π°“√»÷°…“æ‘‡»…/»Ÿπ¬å°“√»÷°…“æ‘‡»…

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

(  )  ”π—°∫√‘À“√ß“π°“√»÷°…“æ‘‡»…

(3) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

(  )  ”π—°∫√‘À“√ß“π°“√»÷°…“æ‘‡»…

(4) ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

(  )  ”π—°∫√‘À“√ß“π°“√»÷°…“æ‘‡»…

4.1.2 ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¥”‡π‘π°“√§—¥‡≈◊Õ°„π√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

√–¥—∫¿“§ ·≈–√–¥—∫™“µ‘ ¥—ßπ’È

(1) ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

(  )  ”π—°∫√‘À“√ß“π°“√»÷°…“æ‘‡»…

(2) ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡“µ√“ 38 § (2) ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

(3) ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“
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(4) »÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

(5) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

(6) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

4.1.3 ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¥”‡π‘π°“√§—¥‡≈◊Õ°„π√–¥—∫Àπà«¬ß“π

¥—ßπ’È

(1) ≈Ÿ°®â“ßª√–®” æπ—°ß“π√“™°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

(2) ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

(3) À—«Àπâ“°≈ÿà¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

4.2 Àπà«¬ß“π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

4.2.1  ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¥”‡π‘π°“√§—¥‡≈◊Õ°„π√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“√–¥—∫¿“§ ·≈–√–¥—∫™“µ‘ ¥—ßπ’È

(2)  ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 120 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 121-180 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 181-¢÷Èπ‰ª)

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“ —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“
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� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π (   ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(   ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

(2)  ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ —ß°—¥ ”π—°∫√‘À“√ß“π°“√»÷°…“æ‘‡»…

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

4.1.2  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¥”‡π‘π°“√§—¥‡≈◊Õ°„π√–¥—∫¿“§ ·≈–√–¥—∫™“µ‘ ¥—ßπ’È

(1)  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

(2)  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

5. §ÿ≥ ¡∫—µ‘

5.1 ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ¥—ßπ’È

1) ¥”√ßµ”·Àπàß≈Ÿ°®â“ß À√◊Õæπ—°ß“π√“™°“√ À√◊Õ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠ À√◊Õ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß ≈Ÿ°®â“ß À√◊Õæπ—°ß“π√“™°“√ À√◊Õ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠ À√◊Õ¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

3) ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

4) ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√§√Õßµπ §√Õß§π §√Õßß“π ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·≈–¬Õ¡√—∫¢Õß∫ÿ§§≈„π«‘™“™’æ

·≈– —ß§¡ ª√–°Õ∫¥â«¬

5) ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π°”Àπ¥

5.2 Àπà«¬ß“π·≈– ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ¥—ßπ’È

1) ‡ªìπ ∂“π»÷°…“À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2) ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π°”Àπ¥
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6. «‘∏’°“√§—¥‡≈◊Õ°

6.1 ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡
°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ/°“√ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ √–¥—∫  æª./ æ¡. √–¥—∫¿“§/ ”π—° √–¥—∫™“µ‘/ æ∞.

≈Ÿ°®â“ß

§√ŸºŸâ Õπ

√Õß.ºÕ. ∂“π»÷°…“

ºÕ. ∂“π»÷°…“

 —ß°—¥  æª./ æ¡.

≈Ÿ°®â“ß

§√ŸºŸâ Õπ

√Õß.ºÕ. ∂“π»÷°…“

ºÕ. ∂“π»÷°…“

 —ß°—¥ ”π—°∫√‘À“√ß“π

°“√»÷°…“æ‘‡»…

≈Ÿ°®â“ß

∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

ºÕ.°≈ÿà¡

√Õß.ºÕ. æª./ æ¡.

ºÕ. æª./ æ¡.

≈Ÿ°®â“ß

æπ—°ß“π√“™°“√

¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ

 “¡—≠

À—«Àπâ“°≈ÿà¡

¿“¬„π  æ∞.

µ√«® Õ∫

§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

µ√«® Õ∫

§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

‰¡à¡’

‰¡à¡’

µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘

‡∫◊ÈÕßµâπ

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π

‰¡à¡’

µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘

‡∫◊ÈÕßµâπ

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π

‰¡à¡’

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π

µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘

‡∫◊ÈÕßµâπ

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π

µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘

‡∫◊ÈÕßµâπ

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π

µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘

‡∫◊ÈÕßµâπ

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π
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6.2 Àπà«¬ß“π ·≈– ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

Àπà«¬ß“π/ ∂“π»÷°…“

¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ/°“√ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√–¥—∫  æª./ æ¡. √–¥—∫¿“§/ ”π—° √–¥—∫™“µ‘/ æ∞.

 ∂“π»÷°…“

 —ß°—¥  æª./ æ¡.

 ∂“π»÷°…“

 —ß°—¥ ”π—°∫√‘À“√ß“π

°“√»÷°…“æ‘‡»…

 æª./ æ¡.

µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......‚√ß

‰¡à¡’

µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......‚√ß

µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......‚√ß

µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......·Ààß

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......‚√ß

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......‚√ß

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......·Ààß

7. ‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

7.1 √–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ∫ÿ§§≈/Àπà«¬ß“π/ ∂“π»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπºà“π∑ÿ°√“¬°“√ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π°”Àπ¥

2) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π„π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õßµ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π√âÕ¬≈– 80 ¢÷Èπ‰ª

7.2 √–¥—∫¿“§

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ∫ÿ§§≈/Àπà«¬ß“π/ ∂“π»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπºà“π∑ÿ°√“¬°“√ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√

ª√–‡¡‘π°”Àπ¥

2) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π„π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õßµ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π√âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

7.3 √–¥—∫™“µ‘

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ∫ÿ§§≈/Àπà«¬ß“π/ ∂“π»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘

¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π„π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õßµ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π√âÕ¬≈– 90 ¢÷Èπ‰ª

2) ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å
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8. °“√¡Õ∫√“ß«—≈·≈–°“√‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘

µ“¡ª√–°“»¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

9. °”Àπ¥«—π ‡«≈“ ·≈– ∂“π∑’Ë°“√¡Õ∫√“ß«—≈

µ“¡ª√–°“»¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

10. ¿“§ºπ«°
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À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

„Àâ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠

√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ À—«Àπâ“°≈ÿà¡¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ‡ πÕ¢Õ√—∫√“ß«—≈ À—«Àπâ“°≈ÿà¡¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π (OBEC AWARDS)

µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

2.1 ¥”√ßµ”·ÀπàßÀ—«Àπâ“°≈ÿà¡ªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°/ ∂“∫—π/Àπà«¬/°≈ÿà¡  —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2.2 ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß¢â“√“™°“√À—«Àπâ“°≈ÿà¡ ¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“  2  ªï  π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.3 ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.4 ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√§√Õßµπ §√Õß§π §√Õßß“π ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·≈–¬Õ¡√—∫¢Õß∫ÿ§§≈„π«‘™“™’æ

·≈– —ß§¡ ª√–°Õ∫¥â«¬

2.4.1 °“√§√Õßµπ

1) °“√æ÷Ëßµπ‡Õß ¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√„πß“πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2) °“√ª√–À¬—¥·≈–‡°Á∫ÕÕ¡

3) √—°…“√–‡∫’¬∫«‘π—¬·≈–‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

4) °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡§ÿ≥∏√√¡¢Õß»“ π“

5) °“√¡’§«“¡®ß√—°¿—°¥’ µàÕ™“µ‘ »“ π“·≈–æ√–¡À“°…—µ√‘¬å

2.4.2 °“√§√Õß§π

1) §«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√–‡¡‘π —¡æ—π∏å·≈– √â“ß§«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’°—∫ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π

ºŸâ„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ·≈–ºŸâ¡“µ‘¥µàÕß“π

2) §«“¡ “¡“√∂„π°“√√à«¡∑”ß“π‡ªìπ°≈ÿà¡  “¡“√∂®Ÿß„®„Àâ‡°‘¥°“√¬Õ¡√—∫·≈–„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ
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3) „Àâ§«“¡‡ ¡Õ¿“§·π–π” ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

4) °“√‡ªìπºŸâ¡’§«“¡‡ªìπ∏√√¡∑—ÈßµàÕµπ‡Õß·≈–µàÕºŸâÕ◊Ëπ

5) °“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡ “¡—§§’·≈–√à«¡°‘®°√√¡¢ÕßÀ¡Ÿà§≥–∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

2.4.3 °“√§√Õßß“π

1) §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕÀπâ“∑’Ë

2) §«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å·≈–ª√—∫ª√ÿßß“π

3. À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

3.1 °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘π —ß‡°µ  Õ∫∂“¡ —¡¿“…≥å

µ√«® Õ∫√àÕß√Õ¬ ‡Õ° “√ À≈—°∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ®÷ß®–‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“πµàÕ‰ª

3.2 °“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π “¡“√∂‡ πÕº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√ ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ À√◊Õ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¥â“π„¥¥â“πÀπ÷Ëß ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘π —ß‡°µ  Õ∫∂“¡  —¡¿“…≥å µ√«® Õ∫√àÕß√Õ¬ ‡Õ° “√ À≈—°∞“π

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¥—ßπ’È

3.2.1 ¥â“π«‘™“°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—°

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π

1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß ¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’

(Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)

1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering others)

5-6

√“¬°“√

5-6

√“¬°“√

3-4

√“¬°“√

3-4

√“¬°“√

1-2

√“¬°“√

1-2

√“¬°“√
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß√“™°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π

∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ

ªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈  “¡“√∂

Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3
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13§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕ

Àπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ°≈ÿà¡ß“π/Àπà«¬ß“π/

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

2 849 √“ß«—≈ �æ∞. 1-44p6 5/07/2012, 9:39 AM13

115 



14 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

3.2.1 ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—°

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π

1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ (Mastery/

Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„® „®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)

1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering others)

5-6

√“¬°“√

5-6

√“¬°“√

3-4

√“¬°“√

3-4

√“¬°“√

1-2

√“¬°“√

1-2

√“¬°“√
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15§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫°√–∫«π°“√

∫√‘À“√®—¥°“√

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

6. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

‚¥¬„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß

µ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√

∫√‘À“√®—¥°“√∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“

2. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫ æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

2. „™â¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“ß“π

3. ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

3

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

2

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

1

√“¬°“√
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16 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕ

Àπà«¬ß“π

4. °“√„™â∑√—æ¬“°√

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

1. ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“

 Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ßª√–À¬—¥

3. „™â∑√—æ¬“°√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3
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17§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

3.2.1 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—°

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π

1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ (Mastery/

Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„® „®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)

1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering others)

5-6

√“¬°“√

5-6

√“¬°“√

3-4

√“¬°“√

3-4

√“¬°“√

1-2

√“¬°“√

1-2

√“¬°“√
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß

π«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ

¢Õßπ«—µ°√√¡

5. °“√‰¥â√—∫ °“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑

¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡ °“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3
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2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå

µàÕ«ß°“√«‘™“™’æ»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

3. °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«° §≈àÕß·§≈à«

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π‡Àµÿ°“√≥å

3. π«—µ°√√¡∑’Ëæ—≤π“‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√
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4. «‘∏’°“√ª√–‡¡‘π

°“√ª√–‡¡‘πÀ—«Àπâ“°≈ÿà¡¬Õ¥‡¬’Ë¬¡∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°/ ∂“∫—π/Àπà«¬/°≈ÿà¡„π ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¡’«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π 2 √–¥—∫ ¥—ßπ’È

4.1 √–¥—∫¿“§

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°À—«Àπâ“°≈ÿà¡¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§( ”π—°/ ∂“∫—π

Àπà«¬/°≈ÿà¡)

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π∑”°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§ ( ”π—°/ ∂“∫—πÀπà«¬/°≈ÿà¡)

‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°

ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπÀ—«Àπâ“°≈ÿà¡¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§‡æ◊ËÕ‡¢â“√—∫°“√ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫™“µ‘µàÕ‰ª

4.3 √–¥—∫™“µ‘

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°À—«Àπâ“°≈ÿà¡¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π

‚¥¬°“√„ÀâºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ

√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈– —́°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π·≈–µ—¥ ‘πº≈µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈ OBEC AWARDS

„π√–¥—∫™“µ‘ ·≈–∑”æ‘∏’¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·≈–√“ß«—≈

5. ‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

5.1 √–¥—∫¿“§

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπÀ—«Àπâ“°≈ÿà¡¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

5.2 √–¥—∫™“µ‘

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπÀ—«Àπâ“°≈ÿà¡¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 90 ¢÷Èπ‰ª

2) ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å
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·∫∫ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ (OBEC AWARDS)

 æ∞ 1/1

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ À—«Àπâ“°≈ÿà¡¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°.................................................................................................................................................

�  ∂“∫—π...............................................................................................................................................

� Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

� °≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

1. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

‡™‘ßª√–®—°…å

2. °“√§√Õßµπ

2.1 °“√æ÷Ëßµπ‡Õß

¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√„πß“π

Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2.2 °“√ª√–À¬—¥

·≈–‡°Á∫ÕÕ¡

1.  ¥”√ßµ”·ÀπàßÀ—«Àπâ“°≈ÿà¡ªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°/ ∂“∫—π/Àπà«¬/

°≈ÿà¡ —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2. ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß¢â“√“™°“√À—«Àπâ“°≈ÿà¡¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï

π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

3. ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªï

π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

1. ¡’§«“¡«‘√‘¬– Õÿµ “À– „πß“πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’§«“¡µ—Èß„®∑’Ë®–∑”ß“π„πÀπâ“∑’Ë„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®¥â«¬µπ‡Õß

3. ¡’§«“¡Õ¥∑π‰¡à¬àÕ∑âÕµàÕªí≠À“ Õÿª √√§

4. ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕµπ‡Õß §√Õ∫§√—«·≈–ºŸâÕ◊Ëπ

1. √Ÿâ®—°„™â®à“¬µ“¡§«√·Ààß∞“π–

2. √Ÿâ®—°„™â∑√—æ¬å ‘π¢Õß∑“ß√“™°“√„Àâ‡ªìπª√–‚¬™πå·≈–ª√–À¬—¥

3. √Ÿâ®—°¡—∏¬— ∂å·≈–‡°Á∫ÕÕ¡ ‡æ◊ËÕ √â“ß∞“π–µπ‡Õß·≈–§√Õ∫§√—«

4. √Ÿâ®—°¥Ÿ·≈ ∫”√ÿß·≈–√—°…“∑√—æ¬å ‘π¢Õßµπ‡Õß·≈– à«π√«¡
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

2.3 √—°…“√–‡∫’¬∫«‘π—¬

·≈–‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

2.4 °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡

§ÿ≥∏√√¡¢Õß»“ π“

2.5 °“√¡’§«“¡®ß√—°¿—°¥’

µàÕ™“µ‘ »“ π“·≈–

æ√–¡À“°…—µ√‘¬å

3. °“√§√Õß§π

 3.1 §«“¡ “¡“√∂

„π°“√ª√–‡¡‘π —¡æ—π∏å

·≈– √â“ß§«“¡‡¢â“„®

Õ—π¥’°—∫ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π ºŸâ„µâ∫—ß§—∫

∫—≠™“·≈–ºŸâ¡“µ‘¥µàÕß“π

3.2 §«“¡ “¡“√∂„π°“√

√à«¡∑”ß“π‡ªìπ°≈ÿà¡

 “¡“√∂®Ÿß„®„Àâ‡°‘¥

°“√¬Õ¡√—∫·≈–„Àâ

§«“¡√à«¡¡◊Õ

1. ‡ªìπºŸâ√—°…“·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

2. ª√–æƒµ‘·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ Õ—πÕ“®‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈‚¥¬∑—Ë«‰ª

3. ‡™◊ËÕøíß ·≈–„Àâ§«“¡‡§“√æµàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

4. ‡ªìπºŸâµ√ßµàÕ‡«≈“

1. ≈–‡«âπµàÕ°“√ª√–æƒµ‘™—Ë«·≈–‰¡à≈ÿà¡À≈ßÕ∫“¬¡ÿ¢

2. ‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà ‡ ’¬ ≈– ‡ÀÁπ·°àª√–‚¬™πå à«π√«¡

3. ¡’§«“¡ ◊́ËÕ —µ¬å  ÿ®√‘µµàÕµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ

4. ¡’§«“¡‡¡µµ“ °√ÿ≥“ ‚Õ∫ÕâÕ¡Õ“√’µàÕ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‚¥¬∑—Ë«‰ª

1.  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡π‚¬∫“¬

¢Õß∑“ß√“™°“√·≈–√—∞∫“≈

2. ‡¢â“√à«¡„π»“ π°‘®·≈–∑”πÿ∫”√ÿß»“ π“

3. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’ ‡™àπ ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‡ ’¬¿“…’ ‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

‡ªìπµâπ

4. ¡’§«“¡®ß√—°¿—°¥’·≈–‡∑‘¥∑Ÿπ„π ∂“∫—πæ√–¡À“°…—µ√‘¬å ‡™àπ ªØ‘∫—µ‘µπ

‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’µ“¡æ√–∫√¡√“‚™«“∑ À√◊Õ‡¢â“√à«¡æ‘∏’„π‚Õ°“  ”§—≠

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‡ªìπ°‘®«—µ√ª°µ‘ ‡ªìπµâπ

1. ‡ªìπºŸâ¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å¥’

2. ¬Õ¡√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

3. °≈â“·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π ‘Ëß∑’Ë‰¥â°√–∑”

4. ¡’πÈ”„®™à«¬‡À≈◊Õ·≈–„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. „Àâ§«“¡‡ÀÁπ ª√÷°…“·≈–‡ πÕ·π–„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. °“√¡’ à«π√à«¡„πß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ¬Õ¡√—∫ ·≈–øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâ√à«¡ß“π

4. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥·≈–‡ πÕ‡Àµÿº≈

5. ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ∑ÿ°§π√à«¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ

6.  “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘ß“π‡µÁ¡§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

3.3 „Àâ§«“¡‡ ¡Õ¿“§

·π–π” ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

3.4 °“√‡ªìπºŸâ¡’§«“¡

‡ªìπ∏√√¡∑—ÈßµàÕµπ‡Õß

·≈–µàÕºŸâÕ◊Ëπ

3.5 °“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡

 “¡—§§’·≈–√à«¡°‘®°√√¡

¢ÕßÀ¡Ÿà§≥–∑—Èß„π ·≈–

πÕ°Àπà«¬ß“π

4. °“√§√Õßß“π

4.1 §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

µàÕÀπâ“∑’Ë

4.2 §«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

4.3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

 √â“ß √√§å·≈–

ª√—∫ª√ÿßß“π

1. ¡’§«“¡ ”π÷°·≈–∂◊Õ‡ªìπÀπâ“∑’Ë

2. ™à«¬‡À≈◊Õ ·π–π”„π ‘Ëß∑’Ë¥’ µ≈Õ¥®π„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

3. „Àâ°“√™à«¬‡À≈◊Õ ·π–π”¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„® ·≈–‡ ¡Õ¿“§°—π

4. ¡’Õ—∏¬“»—¬¥’ ‡ªìπ°—π‡Õß ·≈– ÿ¿“æµàÕ∑ÿ°§π

1. ª√–æƒµ‘·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å °Æ √–‡∫’¬∫ «‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥

2. ∂◊Õª√–‚¬™πå¢Õß∑“ß√“™°“√À√◊Õ à«π√«¡‡ªìπ∑’Ëµ—Èß

3. µ—¥ ‘π «‘π‘®©—¬ À√◊Õ·°âªí≠À“ ‚¥¬„™â‡Àµÿº≈/·≈–À√◊Õ¬Õ¡√—∫

°“√µ—¥ ‘π‚¥¬‡Àµÿº≈

1. °“√„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫∑ÿ°ΩÉ“¬

2. ‡ πÕ·π–¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕß“π

3. „Àâ§«“¡ ”§—≠ ¬°¬àÕß À√◊Õ„Àâ‡°’¬√µ‘·°àºŸâ√à«¡ß“π

1. »÷°…“ §âπ§«â“ À“§«“¡√Ÿâ∑’Ë®”‡ªìπµâÕß„™â„π°“√∫√‘À“√ß“πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ

2. ¡’§«“¡µ—Èß„®ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®

3.  π„®·≈–‡Õ“„®„ à µ‘¥µ“¡ß“π∑’Ë¡Õ∫À¡“¬‰ª

4. ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

5. „Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. √Ÿâ·≈–‡¢â“„®À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √–‡∫’¬∫ °Æ ¢âÕ∫—ß§—∫ ¡µ‘ °ÆÀ¡“¬

·≈–π‚¬∫“¬

2. ¡’°“√π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰ª„™â„π°“√∫√‘À“√ß“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·°âªí≠À“·≈–¡’ªØ‘¿“≥ ‰À«æ√‘∫

„π°“√∫√‘À“√ß“π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡ À“À≈—°°“√ ·π«∑“ß«‘∏’°“√„À¡à Ê

¡“„™âª√–‚¬™πå°“√∫√‘À“√ß“π

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë¬“° À√◊Õß“π„À¡à„Àâ ”‡√Á®

‡ªìπº≈¥’
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫¿“§ ( ”π—°/ ∂“∫—π/Àπà«¬/°≈ÿà¡)

 æ∞. 1/2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ À—«Àπâ“°≈ÿà¡¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°.................................................................................................................................................

�  ∂“∫—π...............................................................................................................................................

� Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

� °≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï(Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering others)

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π«‘™“°“√
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ
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2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ°≈ÿà¡ß“π/Àπà«¬ß“π/

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫

°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√
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27§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∞. 1/3

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ À—«Àπâ“°≈ÿà¡¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°.................................................................................................................................................

�  ∂“∫—π...............................................................................................................................................

� Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

� °≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)
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28 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π«‘™“°“√
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π

(Coaching and Empowering others)
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29§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂

„π°“√·°âªí≠À“ À√◊Õ

æ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ°≈ÿà¡ß“π/Àπà«¬ß“π/

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π
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30 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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31§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫¿“§ ( ”π—°/ ∂“∫—π/Àπà«¬/°≈ÿà¡)

 æ∞. 1/4

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ À—«Àπâ“°≈ÿà¡¬Õ¥‡¬’Ë¬¡
™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................
µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°.................................................................................................................................................

�  ∂“∫—π...............................................................................................................................................

� Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

� °≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√
¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√
¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡
(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)
3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)
4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)
5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)
6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)
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32 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√
¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√
¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫
„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫
°√–∫«π°“√∫√‘À“√
®—¥°“√

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß
°√–∫«π°“√∫√‘À“√
®—¥°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ
2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°
3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ
1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√  Õ¥§≈âÕß

°—∫ ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“
2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–
3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√
1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈ “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß ‰¥â
2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈
3. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß

µ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ
1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“
2. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥
3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)
2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)
3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)
4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)
5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)
6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π

(Coaching and Empowering others)
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33§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘
2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/‡º¬·æ√à√–¥—∫ æ∞.
3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√
1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
2. „™â¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“ß“π
3. ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

5. °“√‰¥â√—∫
°“√¬Õ¡√—∫
„π«ß«‘™“°“√

6. °“√∫√‘À“√®—¥°“√
‚¥¬„™â‡∑§‚π‚≈¬’

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂
„π°“√·°âªí≠À“ À√◊Õ
æ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

4. °“√„™â∑√—æ¬“°√

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π
2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬
3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π
1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ
2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π
3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“
1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“
2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ»÷°…“π‘‡∑»°å
3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π
1. ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡§ÿâ¡§à“

 Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π
2. „™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ßª√–À¬—¥
3. „™â∑√—æ¬“°√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡
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34 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∞. 1/5

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ À—«Àπâ“°≈ÿà¡¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°.................................................................................................................................................

�  ∂“∫—π...............................................................................................................................................

� Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

� °≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)
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35§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π

(Coaching and Empowering others)

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√  Õ¥§≈âÕß

°—∫ ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√
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36 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. °“√ÕÕ°·∫∫

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

5. °“√‰¥â√—∫

°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

6. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

‚¥¬„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß

µ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“

2. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

2. „™â¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“ß“π

3. ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂

„π°“√·°âªí≠À“ À√◊Õ

æ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“
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37§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

4. °“√„™â∑√—æ¬“°√

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

1. ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“

 Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ßª√–À¬—¥

3. „™â∑√—æ¬“°√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡
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38 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫¿“§ ( ”π—°/ ∂“∫—π/Àπà«¬/°≈ÿà¡)

 æ∞. 1/6

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ À—«Àπâ“°≈ÿà¡¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°.................................................................................................................................................

�  ∂“∫—π...............................................................................................................................................

� Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

� °≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï(Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)
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39§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)
2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)
3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)
4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)
5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)
6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering others)

Õß§åª√–°Õ∫ 2 º≈ß“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–
¢Õßπ«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß
Õß§åª√–°Õ∫„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ
¢Õßπ«—µ°√√¡

5. °“√‰¥â√—∫ °“√¬Õ¡√—∫
„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑
¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂
·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡ °“√π”‡ πÕ
πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫
 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡
3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√
1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â
2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈
3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ
1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“
2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥
3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß
(Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘
2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.
3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π
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40 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå

µàÕ«ß°“√«‘™“™’æ»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

3. °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«° §≈àÕß·§≈à«

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π‡Àµÿ°“√≥å

3. π«—µ°√√¡∑’Ëæ—≤π“‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

2 849 √“ß«—≈ �æ∞. 1-44p6 5/07/2012, 9:39 AM40

142 



41§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ(OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∞. 1/7

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ À—«Àπâ“°≈ÿà¡¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°.................................................................................................................................................

�  ∂“∫—π...............................................................................................................................................

� Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

� °≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)
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42 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering others)

Õß§åª√–°Õ∫ 2 º≈ß“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑

¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡ °“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ
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43§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ

¢Õßπ«—µ°√√¡

5. °“√‰¥â√—∫ °“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå

µàÕ«ß°“√«‘™“™’æ»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå
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44 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

3. °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«° §≈àÕß·§≈à«

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π‡Àµÿ°“√≥å

3. π«—µ°√√¡∑’Ëæ—≤π“‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√
..........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

„Àâ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠

√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ     ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

    ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ‡ πÕ¢Õ√—∫√“ß«—≈ ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

(OBEC AWARDS) µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

2.1 ¥”√ßµ”·Àπàß¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠ªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°/ ∂“∫—π/Àπà«¬/°≈ÿà¡  —ß°—¥ ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2.2 ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠ ¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“  2  ªï  π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.3 ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.4 ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√§√Õßµπ §√Õß§π §√Õßß“π ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·≈–¬Õ¡√—∫¢Õß∫ÿ§§≈„π«‘™“™’æ

·≈– —ß§¡ª√–°Õ∫¥â«¬

2.4.1 °“√§√Õßµπ

1) °“√æ÷Ëßµπ‡Õß ¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√„πß“πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2) °“√ª√–À¬—¥·≈–‡°Á∫ÕÕ¡

3) √—°…“√–‡∫’¬∫«‘π—¬·≈–‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

4) °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡§ÿ≥∏√√¡¢Õß»“ π“

5) °“√¡’§«“¡®ß√—°¿—°¥’ µàÕ™“µ‘ »“ π“·≈–æ√–¡À“°…—µ√‘¬å

2.4.2 °“√§√Õß§π

1) §«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√–‡¡‘π —¡æ—π∏å·≈– √â“ß§«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’°—∫ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π

ºŸâ„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ·≈–ºŸâ¡“µ‘¥µàÕß“π

2) §«“¡ “¡“√∂„π°“√√à«¡∑”ß“π‡ªìπ°≈ÿà¡  “¡“√∂®Ÿß„®„Àâ‡°‘¥°“√¬Õ¡√—∫ ·≈–„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ
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46 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

3) „Àâ§«“¡‡ ¡Õ¿“§·π–π” ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

4) °“√‡ªìπºŸâ¡’§«“¡‡ªìπ∏√√¡∑—ÈßµàÕµπ‡Õß·≈–µàÕºŸâÕ◊Ëπ

5) °“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡ “¡—§§’·≈–√à«¡°‘®°√√¡¢ÕßÀ¡Ÿà§≥–∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

2.4.3 °“√§√Õßß“π

1) §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕÀπâ“∑’Ë

2) §«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å·≈–ª√—∫ª√ÿßß“π

3. À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

3.1 °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘π —ß‡°µ  Õ∫∂“¡  —¡¿“…≥å

µ√«® Õ∫√àÕß√Õ¬ ‡Õ° “√ À≈—°∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ®÷ß®–‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“πµàÕ‰ª

3.2 °“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π “¡“√∂‡ πÕº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√ ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ À√◊Õ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¥â“π„¥¥â“πÀπ÷Ëß ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘π —ß‡°µ  Õ∫∂“¡  —¡¿“…≥å µ√«® Õ∫√àÕß√Õ¬ ‡Õ° “√ À≈—°∞“π

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¥—ßπ’È

3.2.1 ¥â“π«‘™“°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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47§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—°

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π

1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß ¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’

(Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)

1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering others)

5-6

√“¬°“√

5-6

√“¬°“√

3-4

√“¬°“√

3-4

√“¬°“√

1-2

√“¬°“√

1-2

√“¬°“√
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß√“™°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π

∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫ æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ
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2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂

„π°“√·°âªí≠À“ À√◊Õ

æ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ°≈ÿà¡ß“π/Àπà«¬ß“π/

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3
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3.2.1 ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—°

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π

1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)

1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π

(Coaching and Empowering others)

5-6

√“¬°“√

5-6

√“¬°“√

3-4

√“¬°“√

3-4

√“¬°“√

1-2

√“¬°“√

1-2

√“¬°“√

3 849 √“ß«—≈ �æ∞. 45-56p6 5/07/2012, 9:39 AM50
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51§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫°√–∫«π°“√

∫√‘À“√®—¥°“√

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

5. °“√‰¥â√—∫ °“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

6. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

‚¥¬„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß

µ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√

∫√‘À“√®—¥°“√∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“

2. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

2. „™â¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“ß“π

3. ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

3

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

2

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

1

√“¬°“√
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52 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂

„π°“√·°âªí≠À“

À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

4. °“√„™â∑√—æ¬“°√

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

1. ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“

 Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ßª√–À¬—¥

3. „™â∑√—æ¬“°√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

3.2.1 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

3 849 √“ß«—≈ �æ∞. 45-56p6 5/07/2012, 9:39 AM52
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53§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—°

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π

1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)

1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π

(Coaching and Empowering others)

5-6

√“¬°“√

5-6

√“¬°“√

3-4

√“¬°“√

3-4

√“¬°“√

1-2

√“¬°“√

1-2

√“¬°“√

3 849 √“ß«—≈ �æ∞. 45-56p6 5/07/2012, 9:39 AM53
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54 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ

¢Õßπ«—µ°√√¡

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑

¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡°“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫ æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

3 849 √“ß«—≈ �æ∞. 45-56p6 5/07/2012, 9:39 AM54
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55§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂

„π°“√·°âªí≠À“

À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

3. °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«° §≈àÕß·§≈à«

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π‡Àµÿ°“√≥å

3. π«—µ°√√¡∑’Ëæ—≤π“‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

3

√“¬°“√

3

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

2

√“¬°“√

2

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

1

√“¬°“√

1

√“¬°“√

3 849 √“ß«—≈ �æ∞. 45-56p6 5/07/2012, 9:39 AM55

157 



56 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

4. «‘∏’°“√ª√–‡¡‘π

°“√ª√–‡¡‘π¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¬Õ¥‡¬’Ë¬¡∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°/ ∂“∫—π/Àπà«¬/°≈ÿà¡„π ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¡’«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π 2 √–¥—∫ ¥—ßπ’È

4.1 √–¥—∫¿“§

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§

( ”π—°/ ∂“∫—π/Àπà«¬/°≈ÿà¡)

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π∑”°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§ ( ”π—°/ ∂“∫—πÀπà«¬/°≈ÿà¡)

‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°

ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§‡æ◊ËÕ‡¢â“√—∫°“√ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫™“µ‘µàÕ‰ª

4.3 √–¥—∫™“µ‘

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘

§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬°“√„ÀâºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫

 ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈– —́°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π·≈–µ—¥ ‘πº≈µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈ OBEC AWARDS

„π√–¥—∫™“µ‘  ·≈–∑”æ‘∏’¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·≈–√“ß«—≈

5. ‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

5.1 √–¥—∫¿“§

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ¥’‡¬’Ë¬¡

¢Õßµ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

5.2 √–¥—∫™“µ‘

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡

¢Õßµ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 90 ¢÷Èπ‰ª

2) ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å
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·∫∫ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ (OBEC AWARDS)

 æ∞. 2/1

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°.................................................................................................................................................

�  ∂“∫—π...............................................................................................................................................

� Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

� °≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

1. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

‡™‘ßª√–®—°…å

2. °“√§√Õßµπ

2.1 °“√æ÷Ëßµπ‡Õß

¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√„πß“π

Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2.2 °“√ª√–À¬—¥·≈–

‡°Á∫ÕÕ¡

2.3 √—°…“√–‡∫’¬∫«‘π—¬

·≈–‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

1. ¥”√ßµ”·Àπàß¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠ ªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°/ ∂“∫—π/

Àπà«¬/°≈ÿà¡ —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2. ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¡“·≈â«

‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

3. ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫

°“√ª√–‡¡‘π

1. ¡’§«“¡«‘√‘¬– Õÿµ “À– „πß“πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’§«“¡µ—Èß„®∑’Ë®–∑”ß“π„πÀπâ“∑’Ë„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®¥â«¬µπ‡Õß

3. ¡’§«“¡Õ¥∑π‰¡à¬àÕ∑âÕµàÕªí≠À“ Õÿª √√§

4. ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕµπ‡Õß §√Õ∫§√—«·≈–ºŸâÕ◊Ëπ

1. √Ÿâ®—°„™â®à“¬µ“¡§«√·Ààß∞“π–

2. √Ÿâ®—°„™â∑√—æ¬å ‘π¢Õß∑“ß√“™°“√„Àâ‡ªìπª√–‚¬™πå·≈–ª√–À¬—¥

3. √Ÿâ®—°¡—∏¬— ∂å·≈–‡°Á∫ÕÕ¡ ‡æ◊ËÕ √â“ß∞“π–µπ‡Õß·≈–§√Õ∫§√—«

4. √Ÿâ®—°¥Ÿ·≈ ∫”√ÿß·≈–√—°…“∑√—æ¬å ‘π¢Õßµπ‡Õß·≈– à«π√«¡

1. ‡ªìπºŸâ√—°…“·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

2. ª√–æƒµ‘·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ Õ—πÕ“®‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈‚¥¬∑—Ë«‰ª

3. ‡™◊ËÕøíß ·≈–„Àâ§«“¡‡§“√æµàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

4. ‡ªìπºŸâµ√ßµàÕ‡«≈“
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

2.4 °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡

§ÿ≥∏√√¡¢Õß»“ π“

2.5 °“√¡’§«“¡®ß√—°

¿—°¥’ µàÕ™“µ‘ »“ π“

·≈–æ√–¡À“°…—µ√‘¬å

3. °“√§√Õß§π

   3.1 §«“¡ “¡“√∂„π

°“√ª√–‡¡‘π —¡æ—π∏å

·≈– √â“ß§«“¡‡¢â“„®

Õ—π¥’°—∫ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π

ºŸâ„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ·≈–

ºŸâ¡“µ‘¥µàÕß“π

3.2 §«“¡ “¡“√∂

„π°“√√à«¡∑”ß“π‡ªìπ°≈ÿà¡

 “¡“√∂®Ÿß„®„Àâ‡°‘¥

°“√¬Õ¡√—∫·≈–„Àâ

§«“¡√à«¡¡◊Õ

3.3 „Àâ§«“¡‡ ¡Õ¿“§

·π–π” ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

1. ≈–‡«âπµàÕ°“√ª√–æƒµ‘™—Ë«·≈–‰¡à≈ÿà¡À≈ßÕ∫“¬¡ÿ¢

2. ‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà ‡ ’¬ ≈– ‡ÀÁπ·°àª√–‚¬™πå à«π√«¡

3. ¡’§«“¡ ◊́ËÕ —µ¬å  ÿ®√‘µµàÕµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ

4. ¡’§«“¡‡¡µµ“ °√ÿ≥“ ‚Õ∫ÕâÕ¡Õ“√’µàÕ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‚¥¬∑—Ë«‰ª

1.  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡π‚¬∫“¬

¢Õß∑“ß√“™°“√·≈–√—∞∫“≈

2. ‡¢â“√à«¡„π»“ π°‘®·≈–∑”πÿ∫”√ÿß»“ π“

3. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’ ‡™àπ ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‡ ’¬¿“…’ ‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

‡ªìπµâπ

4. ¡’§«“¡®ß√—°¿—°¥’·≈–‡∑‘¥∑Ÿπ„π ∂“∫—πæ√–¡À“°…—µ√‘¬å ‡™àπ

ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’µ“¡æ√–∫√¡√“‚™«“∑ À√◊Õ‡¢â“√à«¡æ‘∏’„π

‚Õ°“  ”§—≠Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‡ªìπ°‘®«—µ√ª°µ‘ ‡ªìπµâπ

1. ‡ªìπºŸâ¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å¥’

2. ¬Õ¡√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

3. °≈â“·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π ‘Ëß∑’Ë‰¥â°√–∑”

4. ¡’πÈ”„®™à«¬‡À≈◊Õ·≈–„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. „Àâ§«“¡‡ÀÁπ ª√÷°…“·≈–‡ πÕ·π–„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. °“√¡’ à«π√à«¡„πß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ¬Õ¡√—∫ ·≈–øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâ√à«¡ß“π

4. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥·≈–‡ πÕ‡Àµÿº≈

5. ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ∑ÿ°§π√à«¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ

6.  “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘ß“π‡µÁ¡§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

1. ¡’§«“¡ ”π÷°·≈–∂◊Õ‡ªìπÀπâ“∑’Ë

2. ™à«¬‡À≈◊Õ ·π–π”„π ‘Ëß∑’Ë¥’ µ≈Õ¥®π„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

3. „Àâ°“√™à«¬‡À≈◊Õ ·π–π”¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„® ·≈–‡ ¡Õ¿“§°—π

4. ¡’Õ—∏¬“»—¬¥’ ‡ªìπ°—π‡Õß ·≈– ÿ¿“æµàÕ∑ÿ°§π
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

3.4 °“√‡ªìπºŸâ¡’§«“¡

‡ªìπ∏√√¡∑—ÈßµàÕµπ‡Õß

·≈–µàÕºŸâÕ◊Ëπ

3.5 °“√‡ √‘¡ √â“ß

§«“¡ “¡—§§’·≈–

√à«¡°‘®°√√¡¢ÕßÀ¡Ÿà§≥–

∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

4. °“√§√Õßß“π

4.1 §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

µàÕÀπâ“∑’Ë

4.2 §«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

4.3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

 √â“ß √√§å ·≈–

ª√—∫ª√ÿßß“π

1. ª√–æƒµ‘·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å °Æ √–‡∫’¬∫ «‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥

2. ∂◊Õª√–‚¬™πå¢Õß∑“ß√“™°“√À√◊Õ à«π√«¡‡ªìπ∑’Ëµ—Èß

3. µ—¥ ‘π «‘π‘®©—¬ À√◊Õ·°âªí≠À“ ‚¥¬„™â‡Àµÿº≈/·≈–À√◊Õ¬Õ¡√—∫

°“√µ—¥ ‘π‚¥¬‡Àµÿº≈

1. °“√„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫∑ÿ°ΩÉ“¬

2. ‡ πÕ·π–¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕß“π

3. „Àâ§«“¡ ”§—≠ ¬°¬àÕß À√◊Õ„Àâ‡°’¬√µ‘·°àºŸâ√à«¡ß“π

1. »÷°…“ §âπ§«â“ À“§«“¡√Ÿâ∑’Ë®”‡ªìπµâÕß„™â„π°“√∫√‘À“√ß“πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ

2. ¡’§«“¡µ—Èß„®ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®

3.  π„®·≈–‡Õ“„®„ à µ‘¥µ“¡ß“π∑’Ë¡Õ∫À¡“¬‰ª

4. ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

5. „Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. √Ÿâ·≈–‡¢â“„®À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √–‡∫’¬∫ °Æ ¢âÕ∫—ß§—∫ ¡µ‘ °ÆÀ¡“¬

·≈–π‚¬∫“¬

2. ¡’°“√π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰ª„™â„π°“√∫√‘À“√ß“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·°âªí≠À“·≈–¡’ªØ‘¿“≥ ‰À«æ√‘∫

„π°“√∫√‘À“√ß“π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡ À“À≈—°°“√ ·π«∑“ß«‘∏’°“√„À¡à Ê ¡“

„™âª√–‚¬™πå°“√∫√‘À“√ß“π

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë¬“° À√◊Õß“π„À¡à„Àâ ”‡√Á®‡ªìπº≈¥’
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60 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫¿“§( ”π—°/ ∂“∫—π/Àπà«¬/°≈ÿà¡)

 æ∞. 2/2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°.................................................................................................................................................

�  ∂“∫—π...............................................................................................................................................

� Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

� °≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
2.1 Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï(Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)
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61§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π

(Coaching and Empowering others)
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62 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π«‘™“°“√
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓ ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫ °“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ ·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√
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63§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂

„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ

æ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ°≈ÿà¡ß“π/Àπà«¬ß“π/

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2.3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡
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64 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∞. 2/3

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°.................................................................................................................................................

�  ∂“∫—π...............................................................................................................................................

� Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

� °≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï(Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)
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65§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π

(Coaching and Empowering others)
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66 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫

°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ ·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π«‘™“°“√
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓ ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ
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67§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂

„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ

æ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ°≈ÿà¡ß“π/Àπà«¬ß“π/

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2.3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

2)  §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

..........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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68 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫¿“§( ”π—°/ ∂“∫—π/Àπà«¬/°≈ÿà¡)

 æ∞. 2/4

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°.................................................................................................................................................

�  ∂“∫—π...............................................................................................................................................

� Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

� °≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï(Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)
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69§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π

(Coaching and Empowering others)
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70 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫

°√–∫«π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

°√–∫«π°“√

∫√‘À“√®—¥°“√

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

6. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

‚¥¬„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ ·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß

µ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“

2. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

2. „™â¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“ß“π

3. ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓ ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ
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71§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

4. °“√„™â∑√—æ¬“°√

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

1. ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß

°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ßª√–À¬—¥

3. „™â∑√—æ¬“°√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

2)  §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3)  §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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72 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∞. 2/5

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°.................................................................................................................................................

�  ∂“∫—π...............................................................................................................................................

� Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

� °≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)
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73§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π

(Coaching and Empowering others)
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74 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫

°√–∫«π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

°√–∫«π°“√

∫√‘À“√®—¥°“√

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

6. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

‚¥¬„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ ·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß

µ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“

2. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

2. „™â¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“ß“π

3. ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓ ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

4 849 √“ß«—≈ �æ∞. 57-83p6 5/07/2012, 9:40 AM74

176 



75§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

4. °“√„™â∑√—æ¬“°√

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

1. ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß

°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ßª√–À¬—¥

3. „™â∑√—æ¬“°√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

2)  §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3)  §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

..........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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76 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫¿“§ ( ”π—°/ ∂“∫—π/Àπà«¬/°≈ÿà¡)

 æ∞. 2/6

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°.................................................................................................................................................

�  ∂“∫—π...............................................................................................................................................

� Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

� °≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
2.1 Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)
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77§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®”

 “¬ß“π

1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π

(Coaching and Empowering others)
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78 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

π«—µ°√√¡

5. °“√‰¥â√—∫

°“√¬Õ¡√—∫„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑

¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡ °“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

Õß§åª√–°Õ∫ 2 º≈ß“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ
1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ
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79§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.§«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

3. °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«° §≈àÕß·§≈à«

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π‡Àµÿ°“√≥å

3. π«—µ°√√¡∑’Ëæ—≤π“‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

2)  §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3)  §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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80 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∞. 2/7

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°.................................................................................................................................................

�  ∂“∫—π...............................................................................................................................................

� Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

� °≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
2.1 Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠

„πß“πÕ“™’æ (Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï(Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)
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81§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π

(Coaching and Empowering others)
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82 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

π«—µ°√√¡

5. °“√‰¥â√—∫

°“√¬Õ¡√—∫„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑

¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡ °“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

Õß§åª√–°Õ∫ 2 º≈ß“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ
2) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ
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83§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.§«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

3. °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«° §≈àÕß·§≈à«

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π‡Àµÿ°“√≥å

3. π«—µ°√√¡∑’Ëæ—≤π“‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

2)  §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3)  §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

..........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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84 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

„Àâ≈Ÿ°®â“ß/æπ—°ß“π√“™°“√

√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ........    ≈Ÿ°®â“ß/æπ—°ß“π√“™°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ‡ πÕ¢Õ√—∫√“ß«—≈≈Ÿ°®â“ß/æπ—°ß“π√“™°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

(OBEC AWARDS) µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

2.1 ¥”√ßµ”·Àπàß≈Ÿ°®â“ßª√–®” À√◊Õæπ—°ß“π√“™°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°/ ∂“∫—π/Àπà«¬/°≈ÿà¡  —ß°—¥ ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2.2 ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß≈Ÿ°®â“ßª√–®” À√◊Õæπ—°ß“π√“™°“√ ¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ

√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.3 ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.4 ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√§√Õßµπ §√Õß§π §√Õßß“π ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·≈–¬Õ¡√—∫¢Õß∫ÿ§§≈„π«‘™“™’æ

·≈– —ß§¡ª√–°Õ∫¥â«¬

2.4.1 °“√§√Õßµπ

1) ‡ªìπºŸâªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ √–‡∫’¬∫‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈‚¥¬∑—Ë«‰ª

2) ‡ªìπºŸâ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õß‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π„π«ß°“√«‘™“™’æ

3) ‡ªìπºŸâµ√ßµàÕ‡«≈“·≈–¡’«‘π—¬„πµπ‡Õß

2.4.2 °“√§√Õß§π

1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â¥’·≈–‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢ÕßºŸâ√à«¡ß“π

2) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡‡Õ◊ÈÕ‡øóòÕ‡º◊ËÕ·ºà ‡ ’¬ ≈– ‡ÀÁπ·°àª√–‚¬™πå à«π√«¡

3) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ÕàÕππâÕ¡∂àÕ¡µπ ‡§“√æ„π§«“¡Õ“«ÿ‚ ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

2.4.3 °“√§√Õßß“π

1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë√Ÿâ®—°„™â∑√—æ¬å ‘π¢Õß∑“ß√“™°“√„Àâ‡ªìπª√–‚¬™πå ª√–À¬—¥ ·≈–§ÿâ¡§à“

2) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡Õ¥∑π‰¡à¬àÕ∑âÕµàÕªí≠À“ Õÿª √√§„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂·≈–¡’ªØ‘¿“≥‰À«æ√‘∫„π°“√·°âªí≠À“

5 849 √“ß«—≈ �æ∞. 84-94p6 5/07/2012, 9:40 AM84

186 



85§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)     ‡≈à¡ 1

3. À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

3.1 °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘π —ß‡°µ  Õ∫∂“¡  —¡¿“…≥å

µ√«® Õ∫√àÕß√Õ¬ ‡Õ° “√ À≈—°∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ®÷ß®–‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“πµàÕ‰ª

3.2 °“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π 2  à«π §◊Õ  ¡√√∂π–„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–º≈ß“π

¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘π —ß‡°µ  Õ∫∂“¡  —¡¿“…≥å µ√«® Õ∫√àÕß√Õ¬ ‡Õ° “√ À≈—°∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫

°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√“¬°“√¢Õß∑—Èß 2  à«π  ·≈â« √ÿªº≈µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¥—ßπ’È

3.2.1 °“√ª√–‡¡‘π ¡√√∂π–„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕÀπâ“∑’Ë

2. §«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®

„π°“√ªØ‘∫—µ‘µπ

3. §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

·≈–ª√—∫ª√ÿßß“π

4. §«“¡æ“°‡æ’¬√

„π°“√∑”ß“π·≈–

º≈ß“π‡ªìπ∑’ËæÕ„®

1. ¡’§«“¡µ—Èß„®ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®

2. ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫·≈–

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

3. „Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰ª„™â

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·°âªí≠À“ ·≈–¡’ªØ‘¿“≥

‰À«æ√‘∫ „π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. √—°·≈–™Õ∫∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

À√◊Õß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡ À“À≈—°°“√ ·π«∑“ß

«‘∏’°“√„À¡à Ê ¡“„™âª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π

„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π∑’Ë¬“°À√◊Õß“π„À¡à

„Àâ ”‡√Á®‡ªìπº≈¥’

1. ¡’§«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ µâÕß°“√∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π

∑’Ë√—∫¡Õ∫À¡“¬®π ”‡√Á®

2. ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ‡ ’¬ ≈– ·≈–Õÿ∑‘»‡«≈“„Àâ·°à

√“™°“√À√◊Õß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß„π§«“¡ ”‡√Á®¢Õßß“π

∑”‰¥â

3 √“¬°“√

∑”‰¥â

3 √“¬°“√

∑”‰¥â

3 √“¬°“√

∑”‰¥â

3 √“¬°“√

∑”‰¥â

2 √“¬°“√

∑”‰¥â

2 √“¬°“√

∑”‰¥â

2 √“¬°“√

∑”‰¥â

2 √“¬°“√

∑”‰¥â

1 √“¬°“√

∑”‰¥â

1 √“¬°“√

∑”‰¥â

1 √“¬°“√

∑”‰¥â

1 √“¬°“√
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¬÷¥À≈—°º≈ª√–‚¬™πå¢Õß à«π√«¡

·≈–ª√–™“™π

2. „™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å·≈– “∏“√≥Ÿª‚¿§‰¥âÕ¬à“ßª√–À¬—¥

·≈–‡À¡“– ¡

3. √à«¡¡◊Õ ™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–ª√– “πß“π√–À«à“ß√“™°“√

°—∫ª√–™“™π

∑”‰¥â

3 √“¬°“√

3.2.2 °“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ¡’®”π«π  5  µ—«™’È«—¥

∑”‰¥â

2 √“¬°“√

5. °“√§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå

 à«π√«¡¢Õßª√–™“™π

∑”‰¥â

1 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫

Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. º≈ß“π¥—ß°≈à“«

‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ√“™°“√

·≈– —ß§¡

3. ‡ªìπº≈ß“π°“√∫√‘°“√

ª√–™“™π∑’Ë “¡“√∂

„™â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈

Õ◊Ëπ Ê ‰¥â

4. ‡ªìπº≈ß“π∑’Ë‡°‘¥®“°

§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

5. ‡ªìπº≈ß“π∑’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘

¥â«¬§«“¡‡ ’¬ ≈– «‘√‘¬–

Õÿµ “À–

1. ‡Õ“„®„ à ¥Ÿ·≈ °“√∫√‘°“√ª√–™“™π

2. ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ ”‡√Á®¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬

3. ªÆ‘∫—µ‘¥â«¬§«“¡√«¥‡√Á« ‰¡à≈à“™â“ ∑—πµ“¡°”Àπ¥

1. ‡ªìπº≈ß“π∑’Ë∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå

2. ª√–™“™π‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå®“°º≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π

3. „™âß∫ª√–¡“≥¢Õß∑“ß√“™°“√πâÕ¬·µà‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå¡“°

1. º≈ß“π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫π—∫∂◊Õ·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

2. ‡ªìπ≈—°…≥–º≈ß“π∑’Ëª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ™—¥‡®π

3. ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ “¡“√∂π”‰ª„™â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß‰¥â

1. ¡’§«“¡§‘¥ √‘‡√‘Ë¡°“√æ—≤π“ß“π

2. π”‡∑§π‘§ «‘∏’°“√„À¡à Ê ¡“„™â„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥°“√æ—≤π“∑’Ë¥’¢÷Èπ

1. ªØ‘∫—µ‘ß“π„π‡«≈“√“™°“√ ‚¥¬‰¡à∫°æ√àÕß

2. Õÿ∑‘»µπªØ‘∫—µ‘ß“ππÕ°‡Àπ◊Õ‡«≈“√“™°“√

3. ¡’§«“¡æ“°‡æ’¬√æ¬“¬“¡„π°“√∑”ß“π

∑”‰¥â

3 √“¬°“√

∑”‰¥â

3 √“¬°“√

∑”‰¥â

3 √“¬°“√

∑”‰¥â

3 √“¬°“√

∑”‰¥â

3 √“¬°“√

∑”‰¥â

2 √“¬°“√

∑”‰¥â

2 √“¬°“√

∑”‰¥â

2 √“¬°“√

∑”‰¥â

2 √“¬°“√

∑”‰¥â

2 √“¬°“√

∑”‰¥â

1 √“¬°“√

∑”‰¥â

1 √“¬°“√

∑”‰¥â

1 √“¬°“√

∑”‰¥â

1 √“¬°“√

∑”‰¥â

1 √“¬°“√
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4. «‘∏’°“√ª√–‡¡‘π

°“√ª√–‡¡‘π≈Ÿ°®â“ß /æπ—°ß“π√“™°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°/ ∂“∫—π/Àπà«¬/°≈ÿà¡„π ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¡’«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π 2 √–¥—∫ ¥—ßπ’È

4.1 √–¥—∫¿“§

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°≈Ÿ°®â“ß æπ—°ß“π√“™°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§

( ”π—°/ ∂“∫—π/Àπà«¬/°≈ÿà¡)

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π∑”°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§ ( ”π—°/ ∂“∫—π/Àπà«¬/°≈ÿà¡) ‚¥¬

æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°

ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß æπ—°ß“π√“™°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§‡æ◊ËÕ‡¢â“√—∫°“√ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫™“µ‘µàÕ‰ª

4.3 √–¥—∫™“µ‘

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°≈Ÿ°®â“ß æπ—°ß“π√“™°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘

§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬°“√„ÀâºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§ ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß

À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π·≈–µ—¥ ‘πº≈µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈ OBEC AWARDS

„π√–¥—∫™“µ‘ ·≈–∑”æ‘∏’¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·≈–√“ß«—≈

5. ‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

5.1 √–¥—∫¿“§

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß æπ—°ß“π√“™°“√¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

5.2 √–¥—∫™“µ‘

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß æπ—°ß“π√“™°“√¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡

¢Õßµ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 90 ¢÷Èπ‰ª

2) ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å
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·∫∫ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ (OBEC AWARDS)

 æ∞. 3/1

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ≈Ÿ°®â“ß/æπ—°ß“π√“™°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°.................................................................................................................................................

�  ∂“∫—π...............................................................................................................................................

� Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

� °≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

1. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

‡™‘ßª√–®—°…å

2. °“√§√Õßµπ

3. °“√§√Õß§π

4. °“√§√Õßß“π

1. ¥”√ßµ”·Àπàß≈Ÿ°®â“ßª√–®” À√◊Õæπ—°ß“π√“™°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°/

 ∂“∫—π/Àπà«¬/°≈ÿà¡ —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2. ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß≈Ÿ°®â“ßª√–®” À√◊Õæπ—°ß“π√“™°“√¡“·≈â«

‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

3. ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ

√—∫°“√ª√–‡¡‘π

1. ‡ªìπºŸâªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ √–‡∫’¬∫‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈‚¥¬∑—Ë«‰ª

2. ‡ªìπºŸâ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õß‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π

„π«ß°“√«‘™“™’æ

3. ‡ªìπºŸâµ√ßµàÕ‡«≈“·≈–¡’«‘π—¬„πµπ‡Õß

1. ‡ªìπºŸâ∑’Ë∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â¥’·≈–‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢ÕßºŸâ√à«¡ß“π

2. ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡‡Õ◊ÈÕ‡øóòÕ‡º◊ËÕ·ºà ‡ ’¬ ≈– ‡ÀÁπ·°àª√–‚¬™πå à«π√«¡

3. ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ÕàÕππâÕ¡∂àÕ¡µπ ‡§“√æ„π§«“¡Õ“«ÿ‚ ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

1. ‡ªìπºŸâ∑’Ë√Ÿâ®—°„™â∑√—æ¬å ‘π¢Õß∑“ß√“™°“√„Àâ‡ªìπª√–‚¬™πå ª√–À¬—¥

·≈–§ÿâ¡§à“

2. ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡Õ¥∑π‰¡à¬àÕ∑âÕµàÕªí≠À“ Õÿª √√§„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂·≈–¡’ªØ‘¿“≥‰À«æ√‘∫„π°“√·°âªí≠À“
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π (OBEC AWARDS)
√–¥—∫¿“§ ( ”π—°/ ∂“∫—π/Àπà«¬/°≈ÿà¡)

 æ∞. 3/2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ ≈Ÿ°®â“ß/æπ—°ß“π√“™°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°.................................................................................................................................................

�  ∂“∫—π...............................................................................................................................................

� Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

� °≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

2.1 °“√ª√–‡¡‘π ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕÀπâ“∑’Ë

2. §«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®

„π°“√ªØ‘∫—µ‘µπ

1. ¡’§«“¡µ—Èß„®ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®

2. ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫·≈–

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

3. „Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà

‰ª„™â„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·°âªí≠À“ ·≈–¡’ªØ‘¿“≥

‰À«æ√‘∫ „π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. √—°·≈–™Õ∫∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

À√◊Õß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

·≈–ª√—∫ª√ÿßß“π

4. §«“¡æ“°‡æ’¬√

„π°“√∑”ß“π·≈–

º≈ß“π‡ªìπ∑’ËæÕ„®

5. °“√§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå

 à«π√«¡¢Õßª√–™“™π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡ À“À≈—°°“√ ·π«∑“ß

«‘∏’°“√„À¡à Ê ¡“„™âª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π∑’Ë¬“°À√◊Õß“π„À¡à

„Àâ ”‡√Á®‡ªìπº≈¥’

1. ¡’§«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ µâÕß°“√∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π

∑’Ë√—∫¡Õ∫À¡“¬®π ”‡√Á®

2. ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ‡ ’¬ ≈– ·≈–Õÿ∑‘»‡«≈“„Àâ·°à

√“™°“√À√◊Õß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß„π§«“¡ ”‡√Á®¢Õßß“π

1. °“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¬÷¥À≈—°º≈ª√–‚¬™πå¢Õß à«π√«¡

·≈–ª√–™“™π

2. „™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å·≈– “∏“√≥Ÿª‚¿§‰¥âÕ¬à“ßª√–À¬—¥

·≈–‡À¡“– ¡

3. √à«¡¡◊Õ ™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–ª√– “πß“π√–À«à“ß√“™°“√

°—∫ª√–™“™π

2.2 °“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫

Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. º≈ß“π¥—ß°≈à“«

‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ√“™°“√

·≈– —ß§¡

1. ‡Õ“„®„ à ¥Ÿ·≈ °“√∫√‘°“√ª√–™“™π

2. ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ ”‡√Á®¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬

3. ªÆ‘∫—µ‘¥â«¬§«“¡√«¥‡√Á« ‰¡à≈à“™â“ ∑—πµ“¡°”Àπ¥

1. ‡ªìπº≈ß“π∑’Ë∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå

2. ª√–™“™π‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå®“°º≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π

3. „™âß∫ª√–¡“≥¢Õß∑“ß√“™°“√πâÕ¬·µà‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå¡“°
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. ‡ªìπº≈ß“π°“√∫√‘°“√

ª√–™“™π∑’Ë “¡“√∂

„™â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à

∫ÿ§§≈Õ◊ËπÊ ‰¥â

4. ‡ªìπº≈ß“π∑’Ë‡°‘¥®“°

§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

5. ‡ªìπº≈ß“π∑’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘

¥â«¬§«“¡‡ ’¬ ≈– «‘√‘¬–

Õÿµ “À–

1. º≈ß“π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫π—∫∂◊Õ·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

2. ‡ªìπ≈—°…≥–º≈ß“π∑’Ëª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ™—¥‡®π

3. ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ “¡“√∂π”‰ª„™â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß‰¥â

1. ¡’§«“¡§‘¥ √‘‡√‘Ë¡°“√æ—≤π“ß“π

2. π”‡∑§π‘§ «‘∏’°“√„À¡à Ê ¡“„™â„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥°“√æ—≤π“∑’Ë¥’¢÷Èπ

1. ªØ‘∫—µ‘ß“π„π‡«≈“√“™°“√‚¥¬‰¡à∫°æ√àÕß

2. Õÿ∑‘»µπªØ‘∫—µ‘ß“ππÕ°‡Àπ◊Õ‡«≈“√“™°“√

3. ¡’§«“¡æ“°‡æ’¬√æ¬“¬“¡„π°“√∑”ß“π
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92 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 1

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∞. 3/3

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ≈Ÿ°®â“ß/æπ—°ß“π√“™°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°.................................................................................................................................................

�  ∂“∫—π...............................................................................................................................................

� Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

� °≈ÿà¡æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

2.1 °“√ª√–‡¡‘π ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕÀπâ“∑’Ë

2. §«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®

„π°“√ªØ‘∫—µ‘µπ

1. ¡’§«“¡µ—Èß„®ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®

2. ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫·≈–

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

3. „Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰ª„™â

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·°âªí≠À“ ·≈–¡’ªØ‘¿“≥ ‰À«æ√‘∫

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. √—°·≈–™Õ∫∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ À√◊Õ

ß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

·≈–ª√—∫ª√ÿßß“π

4. §«“¡æ“°‡æ’¬√

„π°“√∑”ß“π·≈–

º≈ß“π‡ªìπ∑’ËæÕ„®

5. °“√§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå

 à«π√«¡¢Õßª√–™“™π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡ À“À≈—°°“√ ·π«∑“ß

«‘∏’°“√„À¡à Ê ¡“„™âª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π∑’Ë¬“°À√◊Õß“π„À¡à

„Àâ ”‡√Á®‡ªìπº≈¥’

1. ¡’§«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ µâÕß°“√∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π

∑’Ë√—∫¡Õ∫À¡“¬®π ”‡√Á®

2. ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ‡ ’¬ ≈– ·≈–Õÿ∑‘»‡«≈“„Àâ·°à

√“™°“√À√◊Õß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß„π§«“¡ ”‡√Á®¢Õßß“π

1. °“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¬÷¥À≈—°º≈ª√–‚¬™πå¢Õß à«π√«¡

·≈–ª√–™“™π

2. „™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å·≈– “∏“√≥Ÿª‚¿§‰¥âÕ¬à“ßª√–À¬—¥

·≈–‡À¡“– ¡

3. √à«¡¡◊Õ ™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–ª√– “πß“π√–À«à“ß√“™°“√

°—∫ª√–™“™π

2.2 °“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫

Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. º≈ß“π¥—ß°≈à“«

‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ√“™°“√

·≈– —ß§¡

1. ‡Õ“„®„ à ¥Ÿ·≈ °“√∫√‘°“√ª√–™“™π

2. ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ ”‡√Á®¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬

3. ªÆ‘∫—µ‘¥â«¬§«“¡√«¥‡√Á« ‰¡à≈à“™â“ ∑—πµ“¡°”Àπ¥

1. ‡ªìπº≈ß“π∑’Ë∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå

2. ª√–™“™π‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå®“°º≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π

3. „™âß∫ª√–¡“≥¢Õß∑“ß√“™°“√πâÕ¬·µà‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå¡“°
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 ”π—°æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈·≈–π‘µ‘°“√

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

‡≈à¡∑’Ë 2

§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π

√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞.

OBEC AWARDS

ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

»÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

§√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

≈Ÿ°®â“ß ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

(1)√“ß«—≈ �æ∞. 1-6p6 17/10/2012, 10:34 AM1
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 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‰¥â¥”‡π‘π°“√§—¥‡≈◊Õ° ·≈–ª√–‡¡‘π¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“π „π√–¥—∫™“µ‘ ¿“§ ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“ OBEC AWARDS

‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘·≈– àß‡ √‘¡∫ÿ§≈“°√¿“¬„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

∑’Ë¡’º≈ß“π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡·≈–¡’§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√§√Õßµπ §√Õß§π §√Õßß“π ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·≈–¬Õ¡√—∫¢Õß∫ÿ§§≈

„π«‘™“™’æ·≈– —ß§¡ √«¡∑—Èß‡ √‘¡ √â“ß¢«—≠°”≈—ß„®„Àâ°—∫∫ÿ§≈“°√„π∞“π–ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–¬°¬àÕßÀπà«¬ß“π·≈– ∂“π»÷°…“

∑’Ë “¡“√∂∑”Àπâ“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–‡ªìπµ—«Õ¬à“ß∑’Ë¥’  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π®÷ß‰¥â®—¥∑”§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π ª√–°Õ∫¥â«¬

1. §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π≈Ÿ°®â“ß·≈–¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¿“¬„π ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π≈Ÿ°®â“ß·≈–¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¿“¬„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¬Õ¥‡¬’Ë¬¡·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√ √–¥—∫™“µ‘ √√.5/3 556

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§ √√.5/4 561

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ √–¥—∫™“µ‘ √√.5/5 566

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ √√.5/6 571

√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ √–¥—∫™“µ‘ √√.5/7 576

(1)√“ß«—≈ �æ∞. 1-6p6 17/10/2012, 10:34 AM9
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§Ÿà¡◊Õ°“√¥”‡π‘πß“π

√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. OBEC AWARDS

1. §«“¡‡ªìπ¡“

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÷́Ëß‡ªìπÕß§å°√À≈—°¡’¿“√°‘®æ—≤π“·≈– àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√®—¥

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π„Àâª√–™“°√«—¬‡√’¬π∑ÿ°§π‰¥â√—∫°“√»÷°…“Õ¬à“ß¡’§ÿ≥¿“æ ‚¥¬æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„Àâ‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ

§Ÿà§ÿ≥∏√√¡ ¡’§«“¡ “¡“√∂µ“¡¡“µ√∞“π°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π °“√¥”‡π‘πß“πµ“¡¿“√°‘®¥—ß°≈à“«µâÕßÕ“»—¬¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠ æπ—°ß“π√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–∫ÿ§§≈∑’Ë¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß¿“¬„πÕß§å°“√

∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ µ≈Õ¥®π®‘µ ”π÷°„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√„Àâ∫√‘°“√∑’Ë¥’ ÷́Ëß®–‡ªìπæ≈—ß∑’Ë¢—∫‡§≈◊ËÕπ¿“√°‘®

¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë‡πâπª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™πÕ—π Õ¥§≈âÕß°—∫·π«

π‚¬∫“¬·Ààß√—∞

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‰¥â‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√ àß‡ √‘¡„Àâ∫ÿ§≈“°√„π —ß°—¥µ√–Àπ—°∂÷ß

§ÿ≥§à“°“√¡’‡°’¬√µ‘·≈–»—°¥‘Ï»√’¢Õß§«“¡‡ªìπ®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞∑’Ë¥’ ª√–æƒµ‘ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡√Õ¬æ√–¬ÿ§≈∫“∑ ¡’®√√¬“∫√√≥«‘™“™’æ

µàÕºŸâ‡√’¬π µàÕµπ‡Õß ·≈–µàÕ —ß§¡ ®÷ß‰¥â°”Àπ¥„Àâ¡’°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘Àπà«¬ß“π·≈–∫ÿ§≈“°√„π à«π°≈“ß ·≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡ªìπºŸâ∑’ËªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√¥â«¬§«“¡Õÿµ “À– ∑ÿà¡‡∑ ‡ ’¬ ≈– ®π∑”„Àâ‡°‘¥º≈¥’·°à∑“ß√“™°“√·≈–¡’º≈ß“π

‡ªìπ∑’Ëª√–®—°…å‡¢â“√—∫√“ß«—≈ OBEC AWARDS ́ ÷Ëß‡ªìπ√“ß«—≈ª√–®”ªï∑’Ë∑√ß§ÿ≥§à“¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2. «—µ∂ÿª√– ß§å

2.1 ‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ßª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß∫ÿ§≈“°√¿“¬„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2.2 ‡æ◊ËÕ¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘·≈– àß‡ √‘¡∫ÿ§≈“°√¿“¬„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

∑’Ë¡’º≈ß“π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡·≈–¡’§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√§√Õßµπ §√Õß§π §√Õßß“π ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·≈–¬Õ¡√—∫¢Õß∫ÿ§§≈„π

«‘™“™’æ·≈– —ß§¡ √«¡∑—Èß‡ √‘¡ √â“ß¢«—≠°”≈—ß„®„Àâ°—∫∫ÿ§≈“°√„π∞“π–ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π

2.3 ‡æ◊ËÕ¬°¬àÕßÀπà«¬ß“π·≈– ∂“π»÷°…“„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’Ë “¡“√∂

∑”Àπâ“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–‡ªìπµ—«Õ¬à“ß∑’Ë¥’

(2)√“ß«—≈ �æ∞. 1-8ok 17/10/2012, 10:34 AM1
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3. ‡ªÑ“À¡“¬

3.1  §—¥‡≈◊Õ°Àπà«¬ß“π ·≈– ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡‡¢â“√—∫°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“ √–¥—∫¿“§ ·≈–√–¥—∫™“µ‘

3.2 Àπà«¬ß“π·≈– ∂“π»÷°…“ §—¥‡≈◊Õ°¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠

æπ—°ß“π√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ßª√–®” ‡¢â“√—∫°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ √–¥—∫¿“§ ·≈–√–¥—∫™“µ‘

3.3 ¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘Àπà«¬ß“π  ∂“π»÷°…“ ·≈–∫ÿ§≈“°√„π —ß°—¥ ∑’Ë‰¥â√—∫°“√§—¥‡≈◊Õ°∑ÿ°√–¥—∫‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à

º≈ß“π §«“¡¥’ µàÕ “∏“√≥™π„Àâ‡ªìπ∑’Ëª√–®—°…å

4. ª√–‡¿∑√“ß«—≈

4.1 ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

4.1.1 ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ —ß°—¥ ∂“π»÷°…“¥”‡π‘π°“√§—¥‡≈◊Õ°„π√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ √–¥—∫¿“§

·≈√–¥—∫™“µ‘ ¥—ßπ’È

(1) ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

(  )  ”π—°∫√‘À“√ß“π°“√»÷°…“æ‘‡»…

(2) §√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (§√ŸÕ—µ√“®â“ß æπ—°ß“π√“™°“√ §√ŸºŸâ™à«¬ §√Ÿ)

¥â“π (  ) «‘™“°“√

(  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

√–¥—∫ (  ) °àÕπª√–∂¡»÷°…“ (  ) ª√–∂¡»÷°…“

(  ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ (  ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬

°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

(  ) ¿“…“‰∑¬ (  ) §≥‘µ»“ µ√å

(  ) «‘∑¬“»“ µ√å (  )  —ß§¡»÷°…“

(  ) »‘≈ª– (  )  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“

(  ) ¿“…“µà“ßª√–‡∑» (  ) °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

(  ) ∫Ÿ√≥“°“√

°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

(  ) °‘®°√√¡·π–·π«

(  ) °‘®°√√¡π—°‡√’¬π (√–∫ÿ ≈Ÿ°‡ ◊Õ ‡πµ√π“√’ ¬ÿ«°“™“¥ºŸâ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå π—°»÷°…“

«‘™“∑À“√ °‘®°√√¡™ÿ¡πÿ¡ ™¡√¡)

(  ) °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå

(2)√“ß«—≈ �æ∞. 1-8ok 17/10/2012, 10:34 AM2
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°“√»÷°…“æ‘‡»…

(  ) ‚√ß‡√’¬π»÷°…“ ß‡§√“–Àå/‚√ß‡√’¬π√“™ª√–™“πÿ‡§√“–Àå

(  ) ‚√ß‡√’¬π°“√»÷°…“æ‘‡»…/»Ÿπ¬å°“√»÷°…“æ‘‡»…

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

(  )  ”π—°∫√‘À“√ß“π°“√»÷°…“æ‘‡»…

(3) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

 —ß°—¥    (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

(  )  ”π—°∫√‘À“√ß“π°“√»÷°…“æ‘‡»…

(4) ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π     (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

(  )  ”π—°∫√‘À“√ß“π°“√»÷°…“æ‘‡»…

4.1.2 ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¥”‡π‘π°“√§—¥‡≈◊Õ°„π√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

√–¥—∫¿“§ ·≈–√–¥—∫™“µ‘ ¥—ßπ’È

(1) ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

(  )  ”π—°∫√‘À“√ß“π°“√»÷°…“æ‘‡»…

(2) ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡“µ√“ 38 § (2) ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

 —ß°—¥    (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

(3) ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

(2)√“ß«—≈ �æ∞. 1-8ok 17/10/2012, 10:34 AM3
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(4) »÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

(5) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

(6) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(  )  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

4.1.3 ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¥”‡π‘π°“√§—¥‡≈◊Õ°„π√–¥—∫

Àπà«¬ß“π  ¥—ßπ’È

(1) ≈Ÿ°®â“ßª√–®” æπ—°ß“π√“™°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

(2) ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

(3) À—«Àπâ“°≈ÿà¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

 —ß°—¥ (  )  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

4.2 Àπà«¬ß“π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

4.2.1  ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¥”‡π‘π°“√§—¥‡≈◊Õ°„π√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ √–¥—∫¿“§ ·≈–√–¥—∫™“µ‘ ¥—ßπ’È

(2)  ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 120 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 121-180 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 181-¢÷Èπ‰ª)

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“ —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

(2)√“ß«—≈ �æ∞. 1-8ok 17/10/2012, 10:34 AM4
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� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501›¢÷Èπ‰ª)

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

(2)  ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ —ß°—¥ ”π—°∫√‘À“√ß“π°“√»÷°…“æ‘‡»…

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

4.1.2  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¥”‡π‘π°“√§—¥‡≈◊Õ°„π√–¥—∫¿“§ ·≈–√–¥—∫™“µ‘ ¥—ßπ’È

(1)  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

(2)  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

¥â“π (  ) «‘™“°“√ (  ) ∫√‘À“√®—¥°“√

(  ) π«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

5. §ÿ≥ ¡∫—µ‘

5.1 ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘  ¥—ßπ’È

1) ¥”√ßµ”·Àπàß≈Ÿ°®â“ß À√◊Õæπ—°ß“π√“™°“√ À√◊Õ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠ À√◊Õ¢â“√“™°“√§√Ÿ ·≈–

∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß ≈Ÿ°®â“ß À√◊Õæπ—°ß“π√“™°“√ À√◊Õ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠ À√◊Õ¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

3) ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

4) ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√§√Õßµπ §√Õß§π §√Õßß“π ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·≈–¬Õ¡√—∫¢Õß∫ÿ§§≈„π«‘™“™’æ

·≈– —ß§¡ ª√–°Õ∫¥â«¬

5) ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π°”Àπ¥

5.2 Àπà«¬ß“π·≈– ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ¥—ßπ’È

1) ‡ªìπ ∂“π»÷°…“À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2) ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π°”Àπ¥

(2)√“ß«—≈ �æ∞. 1-8ok 17/10/2012, 10:34 AM5
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∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡
°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ/°“√ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ √–¥—∫  æª./ æ¡. √–¥—∫¿“§/ ”π—° √–¥—∫™“µ‘/ æ∞.

≈Ÿ°®â“ß

§√ŸºŸâ Õπ

√Õß.ºÕ. ∂“π»÷°…“

ºÕ. ∂“π»÷°…“

 —ß°—¥  æª./ æ¡.

≈Ÿ°®â“ß

§√ŸºŸâ Õπ

√Õß.ºÕ. ∂“π»÷°…“

ºÕ. ∂“π»÷°…“

 —ß°—¥ ”π—°∫√‘À“√ß“π

°“√»÷°…“æ‘‡»…

≈Ÿ°®â“ß

∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

ºÕ.°≈ÿà¡

√Õß.ºÕ. æª./ æ¡.

ºÕ. æª./ æ¡.

≈Ÿ°®â“ß

æπ—°ß“π√“™°“√

¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠

À—«Àπâ“°≈ÿà¡¿“¬„π  æ∞.

µ√«® Õ∫

§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

µ√«® Õ∫

§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

‰¡à¡’

‰¡à¡’

µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘

‡∫◊ÈÕßµâπ

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π

‰¡à¡’

µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘

‡∫◊ÈÕßµâπ

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π

‰¡à¡’

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π

µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘

‡∫◊ÈÕßµâπ

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π

µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘

‡∫◊ÈÕßµâπ

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π

µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘

‡∫◊ÈÕßµâπ

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......§π

6. «‘∏’°“√§—¥‡≈◊Õ°

6.1 ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

(2)√“ß«—≈ �æ∞. 1-8ok 17/10/2012, 10:34 AM6
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Àπà«¬ß“π/ ∂“π»÷°…“

¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ/°“√ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√–¥—∫  æª./ æ¡. √–¥—∫¿“§/ ”π—° √–¥—∫™“µ‘/ æ∞.

 ∂“π»÷°…“

 —ß°—¥  æª./ æ¡.

 ∂“π»÷°…“

 —ß°—¥ ”π—°∫√‘À“√ß“π

°“√»÷°…“æ‘‡»…

 æª./ æ¡.

µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......‚√ß

‰¡à¡’

µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......‚√ß

µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......‚√ß

µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......·Ààß

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......‚√ß

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......‚√ß

ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°

√“¬°“√≈–.......·Ààß

6.2 Àπà«¬ß“π ·≈– ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

7. ‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

7.1 √–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ∫ÿ§§≈/Àπà«¬ß“π/ ∂“π»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπºà“π∑ÿ°√“¬°“√ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π°”Àπ¥

2) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π„π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õßµ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π√âÕ¬≈– 80 ¢÷Èπ‰ª

7.2 √–¥—∫¿“§

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ∫ÿ§§≈/Àπà«¬ß“π/ ∂“π»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπºà“π∑ÿ°√“¬°“√  µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π°”Àπ¥

2) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π„π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õßµ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π√âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

7.3 √–¥—∫™“µ‘

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ∫ÿ§§≈/Àπà«¬ß“π/ ∂“π»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π„π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õßµ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π√âÕ¬≈– 90 ¢÷Èπ‰ª

2) ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å

(2)√“ß«—≈ �æ∞. 1-8ok 17/10/2012, 10:34 AM7
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8. °“√¡Õ∫√“ß«—≈·≈–°“√‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘

9. °”Àπ¥«—π ‡«≈“ ·≈– ∂“π∑’Ë°“√¡Õ∫√“ß«—≈

10. ¿“§ºπ«°

(2)√“ß«—≈ �æ∞. 1-8ok 17/10/2012, 10:34 AM8
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À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“π

√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ‡ πÕ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π µ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π (OBEC AWARDS) µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

2.1 ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…ª√–∂¡»÷°…“

À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

2.2 ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π („Àâπ—∫√«¡ª√– ∫°“√≥å„πµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡¥‘¡‰¥â)

2.3 ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.4 ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√§√Õßµπ §√Õß§π §√Õßß“π ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·≈–¬Õ¡√—∫¢Õß∫ÿ§§≈„π«‘™“™’æ

·≈– —ß§¡ ª√–°Õ∫¥â«¬

2.4.1 °“√§√Õßµπ

1) °“√ª√–À¬—¥·≈–‡°Á∫ÕÕ¡

2) √—°…“√–‡∫’¬∫«‘π—¬·≈–‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

3) ªØ‘∫—µ‘µ“¡§ÿ≥∏√√¡¢Õß»“ π“

4) §«“¡®ß√—°¿—°¥’ µàÕ™“µ‘ »“ π“·≈–æ√–¡À“°…—µ√‘¬å

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM9
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2.4.2 °“√§√Õß§π

1) §«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√–‡¡‘π —¡æ—π∏å·≈– √â“ß§«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’°—∫ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π ºŸâ„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ·≈–ºŸâ¡“µ‘¥µàÕß“π

                            2)  §«“¡ “¡“√∂„π°“√√à«¡∑”ß“π‡ªìπ°≈ÿà¡  “¡“√∂®Ÿß„®„Àâ‡°‘¥°“√¬Õ¡√—∫·≈–„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ

                            3)  „Àâ§«“¡‡ ¡Õ¿“§·π–π” ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

                            4)  °“√‡ªìπºŸâ¡’§«“¡‡ªìπ∏√√¡∑—ÈßµàÕµπ‡Õß·≈–µàÕºŸâÕ◊Ëπ

                            5)  °“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡ “¡—§§’·≈–√à«¡°‘®°√√¡¢ÕßÀ¡Ÿà§≥–∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

2.4.3 °“√§√Õßß“π

1) §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕÀπâ“∑’Ë

2) §«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å·≈–ª√—∫ª√ÿßß“π

2.5 ¡’º≈ß“π∑’Ë‡°‘¥®“°°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

 2.5.1 º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π

2.5.2 º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡·ºπ°≈¬ÿ∑∏å¢Õß  æ∞.

2.5.3 º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡§”√—∫√Õß°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

2.5.4 º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡¡“µ√∞“π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2.6 ‰¥â√—∫√“ß«—≈¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘ ®“°Àπà«¬ß“π¿“§√—∞ ‡Õ°™π ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π«‘™“™’æ ·≈– —ß§¡

3. À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

3.1 ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘π —ß‡°µ  Õ∫∂“¡  —¡¿“…≥å

µ√«® Õ∫√àÕß√Õ¬ ‡Õ° “√ À≈—°∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµ“¡¢âÕ  2.1-2.6 ‚¥¬„™â‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π çºà“πé

ç‰¡àºà“πé ·≈–¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµâÕß çºà“πé ∑ÿ°¢âÕ ®÷ß®–‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

3.2 °“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π “¡“√∂‡ πÕº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√ ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ À√◊Õ¥â“ππ«—µ°√√¡ ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¥â“π„¥¥â“πÀπ÷Ëß ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘π —ß‡°µ  Õ∫∂“¡  —¡¿“…≥å µ√«® Õ∫√àÕß√Õ¬ ‡Õ° “√ À≈—°∞“π

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¥—ßπ’È

3.2.1 ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

°“√ª√–‡¡‘π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡’ 7 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM10
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11§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√ª√—∫µ—«·≈–

§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ

(Adaptability

and Flexibility)

2. ∑—°…–„π°“√ ◊ËÕ “√

(Communication)

3. °“√ª√– “π —¡æ—π∏å

(Collaborativeness)

1. °“√ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡

µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

2. ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å

∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

3.  “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¡ÿ¡¡Õß

∑’Ë·µ°µà“ß°—π

1. ¡’∑—°…–·≈–»‘≈ª–„π°“√√—∫√Ÿâ·≈–®—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√øíß

·≈–°“√Õà“π

2. ¡’∑—°…–„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥·≈–‚πâ¡πâ“«ºŸâøíß

·≈–ºŸâÕà“π‚¥¬°“√æŸ¥°“√‡¢’¬π

3.  “¡“√∂π”‡ πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß°“√

·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπÀ√◊Õ‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π

1. °“√∑”ß“π√à«¡°—∫∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”ß“π

„πÕß§å°“√

2.  √â“ß§«“¡‡§“√æ·≈–§«“¡‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π

„πÕß§å°“√

3.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π¿“¬„πÕß§å°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM11
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12 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√∫√‘À“√

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

(Managing Change)

2. °“√¡’®‘µ¡ÿàß∫√‘°“√

(Customer Service

Orientation)

3. °“√«“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å

(Strategic Planning)

1. °“√√‘‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ß Ê

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ„πÕß§å°“√„Àâπ”§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√¡“ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπº≈ ”‡√Á®

3.  π—∫ πÿπ¥â“π°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ ¢—ÈπµÕπ ·≈–

™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸâ√—∫∫√‘°“√

2. √—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ√—∫∫√‘°“√

‚¥¬¡ÿàßÀ“§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

3. °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1.  √â“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë™—¥‡®π

2. °”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡«≈“ ∑√—æ¬“°√ §«“¡ ”§—≠‡√àß¥à«π

„π°“√«“ß·ºπ„π‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·≈–„π√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√

3. §“¥°“√≥å∂÷ßªí≠À“·≈–‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√«“ß·ºπ

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM12

214 



13§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √—∫º‘¥™Õ∫µ√«® Õ∫‰¥â

(Accountability)

2. °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ

º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(Achieving Result)

3. °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√

(Managing Resources)

1.  ”π÷°„π∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ¡ÿàß¡—Ëπ µ—Èß„®‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡°“√µ—¥ ‘π„®„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

2. ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ¬◊π¬—π∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

3. æ√âÕ¡„Àâµ√«® Õ∫·≈–æ√âÕ¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°√–∑”

·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

1. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥âº≈ ”‡√Á®∑—π°“√≥åµ“¡·ºπ

2. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. º≈º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√µÕ∫ πÕß§«“¡§“¥À«—ß¢Õß

ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑—Èß¿“¬„π

·≈–¿“¬πÕ°Õß§å°“√

2. °“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÕß§å°“√ °≈ÿà¡·≈–∫ÿ§§≈

3. ∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√„Àâ Õ¥√—∫§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ

¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM13
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14 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√µ—¥ ‘π„®

(Decision Making)

2. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å

(Thinking)

3. §«“¡‡ªìπºŸâπ”

(Leadership)

1. ‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‚¥¬æ‘®“√≥“®“°

¢âÕ¡Ÿ≈ ‚Õ°“  ªí≠À“ ª√–‡¡‘π∑“ß‡≈◊Õ°·≈–º≈≈—æ∏å

2. µ—¥ ‘π„®‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥„π ∂“π°“√≥åπ—Èπ Ê „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡

3. «‘‡§√“–Àå·¬°·¬–√–∫ÿª√–‡¥Áπ¢Õßªí≠À“·≈–µ—¥ ‘π„®

·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

1. °”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“  ∂“π°“√≥å

‚¥¬„™âÀ≈—°‡Àµÿº≈·≈–ª√– ∫°“√≥åª√–°Õ∫°—π

2. °“√µ—¥ ‘π„® ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“

¡’§«“¡‡À¡“– ¡

3. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å∑”„Àâ‡ÀÁπ»—°¬¿“æ·≈–·π«∑“ß„À¡à Ê

1.  √â“ßª√–™“ —¡æ—π∏å «‘ —¬∑—»πå¢ÕßÕß§å°“√·≈–‚πâ¡πâ“«

„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ∑—Èß°“√„Àâ§”·π–π” ·≈–

°“√„ÀâÕ”π“®„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂‡®√‘≠°â“«Àπâ“

Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

3. ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ ∑’¡ß“π ·≈–

Õß§å°“√„π¥â“π∑—»π§µ‘°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM14
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15§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫ æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM15
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16 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

3.2.2 ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

°“√ª√–‡¡‘π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡’ 7 Õß§åª√–°Õ∫   ¥—ßπ’È
Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π
Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√
Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï
Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ
Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ
Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå
Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM16
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17§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√ª√—∫µ—«·≈–

§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ

(Adaptability

and Flexibility)

2. ∑—°…–„π°“√ ◊ËÕ “√

(Communication)

3. °“√ª√– “π —¡æ—π∏å

(Collaborativeness)

1. °“√ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡

µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

2. ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å

∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

3.  “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¡ÿ¡¡Õß

∑’Ë·µ°µà“ß°—π

1. ¡’∑—°…–·≈–»‘≈ª–„π°“√√—∫√Ÿâ·≈–®—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√øíß

·≈–°“√Õà“π

2. ¡’∑—°…–„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥·≈–‚πâ¡πâ“«ºŸâøíß

·≈–ºŸâÕà“π‚¥¬°“√æŸ¥°“√‡¢’¬π

3.  “¡“√∂π”‡ πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß°“√

·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπÀ√◊Õ‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π

1. °“√∑”ß“π√à«¡°—∫∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”ß“π

„πÕß§å°“√

2.  √â“ß§«“¡‡§“√æ·≈–§«“¡‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π

„πÕß§å°“√

3.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π¿“¬„πÕß§å°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM17
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18 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√∫√‘À“√

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

(Managing Change)

2. °“√¡’®‘µ¡ÿàß∫√‘°“√

(Customer Service

Orientation)

3. °“√«“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å

(Strategic Planning)

1. °“√√‘‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ß Ê

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ„πÕß§å°“√„Àâπ”§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√¡“ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπº≈ ”‡√Á®

3.  π—∫ πÿπ¥â“π°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ ¢—ÈπµÕπ ·≈–

™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸâ√—∫∫√‘°“√

2. √—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ√—∫∫√‘°“√

‚¥¬¡ÿàßÀ“§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

3. °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1.  √â“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë™—¥‡®π

2. °”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡«≈“ ∑√—æ¬“°√ §«“¡ ”§—≠‡√àß¥à«π

„π°“√«“ß·ºπ„π‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·≈–„π√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√

3. §“¥°“√≥å∂÷ßªí≠À“·≈–‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√«“ß·ºπ

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM18
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19§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √—∫º‘¥™Õ∫µ√«® Õ∫‰¥â

(Accountability)

2. °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ

º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(Achieving Result)

3. °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√

(Managing Resources)

1.  ”π÷°„π∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ¡ÿàß¡—Ëπ µ—Èß„®‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡°“√µ—¥ ‘π„®„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

2. ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ¬◊π¬—π∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

3. æ√âÕ¡„Àâµ√«® Õ∫·≈–æ√âÕ¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°√–∑”

·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

1. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥âº≈ ”‡√Á®∑—π°“√≥åµ“¡·ºπ

2. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. º≈º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√µÕ∫ πÕß§«“¡§“¥À«—ß¢Õß

ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑—Èß¿“¬„π

·≈–¿“¬πÕ°Õß§å°“√

2. °“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÕß§å°“√ °≈ÿà¡·≈–∫ÿ§§≈

3. ∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√„Àâ Õ¥√—∫§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ

¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM19
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µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√µ—¥ ‘π„®

(Decision Making)

2. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å

(Thinking)

3. §«“¡‡ªìπºŸâπ”

(Leadership)

1. ‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‚¥¬æ‘®“√≥“®“°

¢âÕ¡Ÿ≈ ‚Õ°“  ªí≠À“ ª√–‡¡‘π∑“ß‡≈◊Õ°·≈–º≈≈—æ∏å

2. µ—¥ ‘π„®‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥„π ∂“π°“√≥åπ—Èπ Ê „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡

3. «‘‡§√“–Àå·¬°·¬–√–∫ÿª√–‡¥Áπ¢Õßªí≠À“·≈–µ—¥ ‘π„®

·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

1. °”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“  ∂“π°“√≥å

‚¥¬„™âÀ≈—°‡Àµÿº≈·≈–ª√– ∫°“√≥åª√–°Õ∫°—π

2. °“√µ—¥ ‘π„® ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“

¡’§«“¡‡À¡“– ¡

3. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å∑”„Àâ‡ÀÁπ»—°¬¿“æ·≈–·π«∑“ß„À¡à Ê

1.  √â“ßª√–™“ —¡æ—π∏å «‘ —¬∑—»πå¢ÕßÕß§å°“√·≈–‚πâ¡πâ“«

„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ∑—Èß°“√„Àâ§”·π–π” ·≈–

°“√„ÀâÕ”π“®„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂‡®√‘≠°â“«Àπâ“

Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

3. ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ ∑’¡ß“π ·≈–

Õß§å°“√„π¥â“π∑—»π§µ‘°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM20
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21§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM21
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22 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

3.2.3 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

°“√ª√–‡¡‘π¥â“ππ«—µ°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡’ 7 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM22
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23§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√ª√—∫µ—«·≈–

§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ

(Adaptability

and Flexibility)

2. ∑—°…–„π°“√ ◊ËÕ “√

(Communication)

3. °“√ª√– “π —¡æ—π∏å

(Collaborativeness)

1. °“√ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡

µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

2. ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å

∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

3.  “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¡ÿ¡¡Õß

∑’Ë·µ°µà“ß°—π

1. ¡’∑—°…–·≈–»‘≈ª–„π°“√√—∫√Ÿâ·≈–®—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√øíß

·≈–°“√Õà“π

2. ¡’∑—°…–„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥·≈–‚πâ¡πâ“«ºŸâøíß

·≈–ºŸâÕà“π‚¥¬°“√æŸ¥°“√‡¢’¬π

3.  “¡“√∂π”‡ πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß°“√

·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπÀ√◊Õ‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π

1. °“√∑”ß“π√à«¡°—∫∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”ß“π

„πÕß§å°“√

2.  √â“ß§«“¡‡§“√æ·≈–§«“¡‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π

„πÕß§å°“√

3.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π¿“¬„πÕß§å°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM23
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24 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√∫√‘À“√

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

(Managing Change)

2. °“√¡’®‘µ¡ÿàß∫√‘°“√

(Customer Service

Orientation)

3. °“√«“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å

(Strategic Planning)

1. °“√√‘‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ß Ê

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ„πÕß§å°“√„Àâπ”§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√¡“ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπº≈ ”‡√Á®

3.  π—∫ πÿπ¥â“π°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ ¢—ÈπµÕπ ·≈–

™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸâ√—∫∫√‘°“√

2. √—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ√—∫∫√‘°“√

‚¥¬¡ÿàßÀ“§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

3. °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1.  √â“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë™—¥‡®π

2. °”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡«≈“ ∑√—æ¬“°√ §«“¡ ”§—≠‡√àß¥à«π

„π°“√«“ß·ºπ„π‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·≈–„π√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√

3. §“¥°“√≥å∂÷ßªí≠À“·≈–‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√«“ß·ºπ

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM24
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25§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √—∫º‘¥™Õ∫µ√«® Õ∫‰¥â

(Accountability)

2. °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ

º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(Achieving Result)

3. °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√

(Managing Resources)

1.  ”π÷°„π∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ¡ÿàß¡—Ëπ µ—Èß„®‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡°“√µ—¥ ‘π„®„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

2. ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ¬◊π¬—π∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

3. æ√âÕ¡„Àâµ√«® Õ∫·≈–æ√âÕ¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°√–∑”

·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

1. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥âº≈ ”‡√Á®∑—π°“√≥åµ“¡·ºπ

2. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. º≈º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√µÕ∫ πÕß§«“¡§“¥À«—ß¢Õß

ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑—Èß¿“¬„π

·≈–¿“¬πÕ°Õß§å°“√

2. °“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÕß§å°“√ °≈ÿà¡·≈–∫ÿ§§≈

3. ∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√„Àâ Õ¥√—∫§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ

¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM25
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26 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√µ—¥ ‘π„®

(Decision Making)

2. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å

(Thinking)

3. §«“¡‡ªìπºŸâπ”

(Leadership)

1. ‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‚¥¬æ‘®“√≥“®“°

¢âÕ¡Ÿ≈ ‚Õ°“  ªí≠À“ ª√–‡¡‘π∑“ß‡≈◊Õ°·≈–º≈≈—æ∏å

2. µ—¥ ‘π„®‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥„π ∂“π°“√≥åπ—Èπ Ê „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡

3. «‘‡§√“–Àå·¬°·¬–√–∫ÿª√–‡¥Áπ¢Õßªí≠À“·≈–µ—¥ ‘π„®

·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

1. °”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“  ∂“π°“√≥å

‚¥¬„™âÀ≈—°‡Àµÿº≈·≈–ª√– ∫°“√≥åª√–°Õ∫°—π

2. °“√µ—¥ ‘π„® ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“

¡’§«“¡‡À¡“– ¡

3. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å∑”„Àâ‡ÀÁπ»—°¬¿“æ·≈–·π«∑“ß„À¡à Ê

1.  √â“ßª√–™“ —¡æ—π∏å «‘ —¬∑—»πå¢ÕßÕß§å°“√·≈–‚πâ¡πâ“«

„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ∑—Èß°“√„Àâ§”·π–π” ·≈–

°“√„ÀâÕ”π“®„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂‡®√‘≠°â“«Àπâ“

Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

3. ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ ∑’¡ß“π ·≈–

Õß§å°“√„π¥â“π∑—»π§µ‘°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM26
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27§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM27
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28 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM28
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29§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

4. «‘∏’°“√ª√–‡¡‘π

°“√ª√–‡¡‘πºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

ª√–∂¡»÷°…“·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“ ¡’«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π 2 √–¥—∫ ¥—ßπ’È

4.1 √–¥—∫¿“§

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√–¥—∫¿“§

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π∑”°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§ ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√

À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈– —́°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡µ“¡∑’Ë

§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°

ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§‡æ◊ËÕ‡¢â“√—∫°“√ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫™“µ‘µàÕ‰ª

4.3 √–¥—∫™“µ‘

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√–¥—∫™“µ‘ §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬°“√„ÀâºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ

°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡µ“¡∑’Ë

§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π·≈–µ—¥ ‘πº≈µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈ OBEC AWARDS

„π√–¥—∫™“µ‘ ·≈–∑”æ‘∏’¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·≈–√“ß«—≈

5. ‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

5.1 √–¥—∫¿“§

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

¥—ßπ’È

¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

5.2 √–¥—∫™“µ‘

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ ¡’‡°≥±å

°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 90 ¢÷Èπ‰ª

2) ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM29
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·∫∫ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ (OBEC AWARDS)

 æ∑. 1/1

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

1. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

‡™‘ßª√–®—°…å

2. °“√§√Õßµπ

   2.1 °“√æ÷Ëßµπ‡Õß

¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√„πß“π

Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2.2 °“√ª√–À¬—¥·≈–

‡°Á∫ÕÕ¡

1. ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ —ß°—¥

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

2. ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

ª√–∂¡»÷°…“À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“¡“·≈â«

‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π („Àâπ—∫√«¡ª√– ∫°“√≥å

„πµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡¥‘¡‰¥â)

3. ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫

°“√ª√–‡¡‘π

1. ¡’§«“¡«‘√‘¬– Õÿµ “À– „πß“πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’§«“¡µ—Èß„®∑’Ë®–∑”ß“π„πÀπâ“∑’Ë„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®¥â«¬µπ‡Õß

3. ¡’§«“¡Õ¥∑π‰¡à¬àÕ∑âÕµàÕªí≠À“ Õÿª √√§

4. ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕµπ‡Õß §√Õ∫§√—«·≈–ºŸâÕ◊Ëπ

1. √Ÿâ®—°„™â®à“¬µ“¡§«√·Ààß∞“π–

2. √Ÿâ®—°„™â∑√—æ¬å ‘π¢Õß∑“ß√“™°“√„Àâ‡ªìπª√–‚¬™πå·≈–ª√–À¬—¥

3. √Ÿâ®—°¡—∏¬— ∂å·≈–‡°Á∫ÕÕ¡ ‡æ◊ËÕ √â“ß∞“π–µπ‡Õß·≈–§√Õ∫§√—«

4. √Ÿâ®—°¥Ÿ·≈ ∫”√ÿß·≈–√—°…“∑√—æ¬å ‘π¢Õßµπ‡Õß·≈– à«π√«¡

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM30
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

2.3 √—°…“√–‡∫’¬∫«‘π—¬

·≈–‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

2.4 °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡

§ÿ≥∏√√¡¢Õß»“ π“

2.5 °“√¡’§«“¡®ß√—°

¿—°¥’ µàÕ™“µ‘ »“ π“

·≈–æ√–¡À“°…—µ√‘¬å

3. °“√§√Õß§π

3.1 §«“¡ “¡“√∂„π

°“√ª√–‡¡‘π —¡æ—π∏å ·≈–

 √â“ß§«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’

°—∫ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π

ºŸâ„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ·≈–

ºŸâ¡“µ‘¥µàÕß“π

3.2 §«“¡ “¡“√∂

„π°“√√à«¡∑”ß“π

‡ªìπ°≈ÿà¡  “¡“√∂®Ÿß„®

„Àâ‡°‘¥°“√¬Õ¡√—∫·≈–

„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ

1. ‡ªìπºŸâ√—°…“·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

2. ª√–æƒµ‘·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ Õ—πÕ“®‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈‚¥¬∑—Ë«‰ª

3. ‡™◊ËÕøíß ·≈–„Àâ§«“¡‡§“√æµàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

4. ‡ªìπºŸâµ√ßµàÕ‡«≈“

1. ≈–‡«âπµàÕ°“√ª√–æƒµ‘™—Ë«·≈–‰¡à≈ÿà¡À≈ßÕ∫“¬¡ÿ¢

2. ‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà ‡ ’¬ ≈– ‡ÀÁπ·°àª√–‚¬™πå à«π√«¡

3. ¡’§«“¡ ◊́ËÕ —µ¬å  ÿ®√‘µµàÕµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ

4. ¡’§«“¡‡¡µµ“ °√ÿ≥“ ‚Õ∫ÕâÕ¡Õ“√’µàÕ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‚¥¬∑—Ë«‰ª

1.  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡π‚¬∫“¬

¢Õß∑“ß√“™°“√·≈–√—∞∫“≈

2. ‡¢â“√à«¡„π»“ π°‘®·≈–∑”πÿ∫”√ÿß»“ π“

3. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’ ‡™àπ ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‡ ’¬¿“…’ ‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

‡ªìπµâπ

4. ¡’§«“¡®ß√—°¿—°¥’·≈–‡∑‘¥∑Ÿπ„π ∂“∫—πæ√–¡À“°…—µ√‘¬å ‡™àπ ªØ‘∫—µ‘µπ

‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’µ“¡æ√–∫√¡√“‚™«“∑ À√◊Õ‡¢â“√à«¡æ‘∏’„π‚Õ°“  ”§—≠

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‡ªìπ°‘®«—µ√ª°µ‘ ‡ªìπµâπ

1. ‡ªìπºŸâ¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å¥’

2. ¬Õ¡√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

3. °≈â“·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π ‘Ëß∑’Ë‰¥â°√–∑”

4. ¡’πÈ”„®™à«¬‡À≈◊Õ·≈–„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. „Àâ§«“¡‡ÀÁπ ª√÷°…“·≈–‡ πÕ·π–„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. °“√¡’ à«π√à«¡„πß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ¬Õ¡√—∫ ·≈–øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ™Õ∫ºŸâ√à«¡ß“π

4. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥·≈–‡ πÕ‡Àµÿº≈

5. ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ∑ÿ°§π√à«¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ

6.  “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘ß“π‡µÁ¡§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM31
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

3.3 „Àâ§«“¡‡ ¡Õ¿“§

·π–π” ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

3.4 °“√‡ªìπºŸâ¡’§«“¡

‡ªìπ∏√√¡∑—ÈßµàÕµπ‡Õß

·≈–µàÕºŸâÕ◊Ëπ

3.5 °“√‡ √‘¡ √â“ß

§«“¡ “¡—§§’·≈–√à«¡

°‘®°√√¡¢ÕßÀ¡Ÿà§≥–

∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

4. °“√§√Õßß“π

4.1 §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

µàÕÀπâ“∑’Ë

4.2 §«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂

·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

4.3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

 √â“ß √√§å ·≈–

ª√—∫ª√ÿßß“π

1. ¡’§«“¡ ”π÷°·≈–∂◊Õ‡ªìπÀπâ“∑’Ë

2. ™à«¬‡À≈◊Õ ·π–π”„π ‘Ëß∑’Ë¥’ µ≈Õ¥®π„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

3. „Àâ°“√™à«¬‡À≈◊Õ ·π–π”¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„® ·≈–‡ ¡Õ¿“§°—π

4. ¡’Õ—∏¬“»—¬¥’ ‡ªìπ°—π‡Õß ·≈– ÿ¿“æµàÕ∑ÿ°§π

1. ª√–æƒµ‘·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å °Æ √–‡∫’¬∫ «‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥

2. ∂◊Õª√–‚¬™πå¢Õß∑“ß√“™°“√À√◊Õ à«π√«¡‡ªìπ∑’Ëµ—Èß

3. µ—¥ ‘π «‘π‘®©—¬ À√◊Õ·°âªí≠À“ ‚¥¬„™â‡Àµÿº≈/·≈–À√◊Õ¬Õ¡√—∫

°“√µ—¥ ‘π‚¥¬‡Àµÿº≈

1. °“√„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫∑ÿ°ΩÉ“¬

2. ‡ πÕ·π–¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕß“π

3. „Àâ§«“¡ ”§—≠ ¬°¬àÕß À√◊Õ„Àâ‡°’¬√µ‘·°àºŸâ√à«¡ß“π

1. »÷°…“ §âπ§«â“ À“§«“¡√Ÿâ∑’Ë®”‡ªìπµâÕß„™â„π°“√∫√‘À“√ß“πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ

2. ¡’§«“¡µ—Èß„®ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®

3.  π„®·≈–‡Õ“„®„ à µ‘¥µ“¡ß“π∑’Ë¡Õ∫À¡“¬‰ª

4. ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

5. „Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. √Ÿâ·≈–‡¢â“„®À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √–‡∫’¬∫ °Æ ¢âÕ∫—ß§—∫ ¡µ‘ °ÆÀ¡“¬

·≈–π‚¬∫“¬

2. ¡’°“√π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰ª„™â„π°“√∫√‘À“√ß“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·°âªí≠À“·≈–¡’ªØ‘¿“≥ ‰À«æ√‘∫

   „π°“√∫√‘À“√ß“π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡ À“À≈—°°“√ ·π«∑“ß «‘∏’°“√„À¡à Ê

¡“„™âª√–‚¬™πå°“√∫√‘À“√ß“π

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë¬“° À√◊Õß“π„À¡à„Àâ ”‡√Á®‡ªìπº≈¥’

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM32
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

5. º≈ß“π∑’Ë‡°‘¥®“°

°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

°“√»÷°…“

5.1 º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π

   � ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

ª√–∂¡»÷°…“„Àâ‡≈◊Õ°

√“¬°“√∑’Ë 1-2

� ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡—∏¬¡»÷°…“„Àâ‡≈◊Õ°

√“¬°“√∑’Ë 3-4

5.2 º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπ°≈¬ÿ∑∏å  æ∞.

(„™âº≈°“√ª√–‡¡‘π¢Õß

 µº.)

5.3 º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡§”√—∫√Õß„π°“√

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

(„™âº≈°“√ª√–‡¡‘π¢Õß

°æ√.)

5.4 º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡¡“µ√∞“π ”π—°ß“π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(„™âº≈°“√ª√–‡¡‘π¢Õß

 µº.)

6. √“ß«—≈¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘

1. ¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π ™—Èπ ª.3 (NT) ‰¡àµË”°«à“§à“‡©≈’Ë¬

√–¥—∫ª√–‡∑»„πªï°“√»÷°…“ 2553

2. ¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π ™—Èπ ª.6 (O-NET) ‰¡àµË”°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»„πªï°“√»÷°…“ 2553

3. ¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π ™—Èπ ¡.3 (O-NET) ‰¡àµË”°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»„πªï°“√»÷°…“ 2553

4. ¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π ™—Èπ ¡.6 (O-NET) ‰¡àµË”°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»„πªï°“√»÷°…“ 2553

1. ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡·ºπ°≈¬ÿ∑∏å¢Õß  æ∞. Õ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë

‰¡àµË”°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥ ªïß∫ª√–¡“≥

2553 ·≈– 2554

1. ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡§”√—∫√Õß„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√Õ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë

‰¡àµË”°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥ ªïß∫ª√–¡“≥

2553 ·≈– 2554

1. ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡¡“µ√∞“π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

Õ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë‰¡àµË”°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥

ªïß∫ª√–¡“≥ 2554

1. ‰¥â√—∫√“ß«—≈¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘®“°Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ‡Õ°™π

‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π«‘™“™’æ·≈– —ß§¡

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM33
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34 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫¿“§

 æ∑. 1/2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√ª√—∫µ—«·≈–§«“¡

¬◊¥À¬ÿàπ (Adaptability

and Flexibility)

2. ∑—°…–„π°“√ ◊ËÕ “√

(Communication)

1. °“√ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡

µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

2. ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å

∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

3.  “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¡ÿ¡¡Õß

∑’Ë·µ°µà“ß°—π

1. ¡’∑—°…–·≈–»‘≈ª–„π°“√√—∫√Ÿâ·≈–®—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√øíß

·≈–°“√Õà“π

2. ¡’∑—°…–„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥·≈–‚πâ¡πâ“«ºŸâøíß

·≈–ºŸâÕà“π‚¥¬°“√æŸ¥°“√‡¢’¬π

3.  “¡“√∂π”‡ πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß°“√

·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπÀ√◊Õ‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM34
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. °“√ª√– “π —¡æ—π∏å

(Collaborativeness)

1. °“√∑”ß“π√à«¡°—∫∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”ß“π

„πÕß§å°“√

2.  √â“ß§«“¡‡§“√æ·≈–§«“¡‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π

„πÕß§å°“√

3.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π¿“¬„πÕß§å°“√

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√∫√‘À“√

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

(Managing Change)

2. °“√¡’®‘µ¡ÿàß∫√‘°“√

(Customer Service

Orientation)

3. °“√«“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å

(Strategic Planning)

1. °“√√‘‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ß Ê

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ„πÕß§å°“√„Àâπ”§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√¡“ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπº≈ ”‡√Á®

3.  π—∫ πÿπ¥â“π°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ ¢—ÈπµÕπ ·≈–

™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸâ√—∫∫√‘°“√

2. √—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ√—∫∫√‘°“√

‚¥¬¡ÿàßÀ“§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

3. °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1.  √â“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë™—¥‡®π

2. °”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡«≈“ ∑√—æ¬“°√ §«“¡ ”§—≠‡√àß¥à«π

„π°“√«“ß·ºπ„π‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·≈–„π√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√

3. §“¥°“√≥å∂÷ßªí≠À“·≈–‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√«“ß·ºπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM35
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36 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √—∫º‘¥™Õ∫µ√«® Õ∫‰¥â

(Accountability)

2. °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ

º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(Achieving Result)

3. °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√

(Managing Resources)

1.  ”π÷°„π∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ¡ÿàß¡—Ëπ µ—Èß„®‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡°“√µ—¥ ‘π„®„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

2. ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ¬◊π¬—π∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

3. æ√âÕ¡„Àâµ√«® Õ∫·≈–æ√âÕ¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°√–∑”

·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

1. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥âº≈ ”‡√Á®∑—π°“√≥åµ“¡·ºπ

2. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. º≈º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√µÕ∫ πÕß§«“¡§“¥À«—ß¢Õß

ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑—Èß¿“¬„π

·≈–¿“¬πÕ°Õß§å°“√

2. °“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÕß§å°“√ °≈ÿà¡·≈–∫ÿ§§≈

3. ∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√„Àâ Õ¥√—∫§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ

¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM36
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√µ—¥ ‘π„®

(Decision Making)

2. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å

(Thinking)

3. §«“¡‡ªìπºŸâπ”

(Leadership)

1. ‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‚¥¬æ‘®“√≥“®“°

¢âÕ¡Ÿ≈ ‚Õ°“  ªí≠À“ ª√–‡¡‘π∑“ß‡≈◊Õ°·≈–º≈≈—æ∏å

2. µ—¥ ‘π„®‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥„π ∂“π°“√≥åπ—Èπ Ê „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡

3. «‘‡§√“–Àå·¬°·¬–√–∫ÿª√–‡¥Áπ¢Õßªí≠À“·≈–µ—¥ ‘π„®

·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

1. °”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“  ∂“π°“√≥å

‚¥¬„™âÀ≈—°‡Àµÿº≈·≈–ª√– ∫°“√≥åª√–°Õ∫°—π

2. °“√µ—¥ ‘π„® ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“

¡’§«“¡‡À¡“– ¡

3. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å∑”„Àâ‡ÀÁπ»—°¬¿“æ·≈–·π«∑“ß„À¡à Ê

1.  √â“ßª√–™“ —¡æ—π∏å «‘ —¬∑—»πå¢ÕßÕß§å°“√·≈–‚πâ¡πâ“«

„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ∑—Èß°“√„Àâ§”·π–π” ·≈–

°“√„ÀâÕ”π“®„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂‡®√‘≠°â“«Àπâ“

Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

3. ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ ∑’¡ß“π ·≈–

Õß§å°“√„π¥â“π∑—»π§µ‘°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM37
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38 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM38
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39§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM39
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40 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∑. 1/3

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√ª√—∫µ—«·≈–§«“¡

¬◊¥À¬ÿàπ (Adaptability

and Flexibility)

2. ∑—°…–„π°“√ ◊ËÕ “√

(Communication)

1. °“√ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡

µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

2. ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å

∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

3.  “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¡ÿ¡¡Õß

∑’Ë·µ°µà“ß°—π

1. ¡’∑—°…–·≈–»‘≈ª–„π°“√√—∫√Ÿâ·≈–®—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√øíß

·≈–°“√Õà“π

2. ¡’∑—°…–„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥·≈–‚πâ¡πâ“«ºŸâøíß

·≈–ºŸâÕà“π‚¥¬°“√æŸ¥°“√‡¢’¬π

3.  “¡“√∂π”‡ πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß°“√

·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπÀ√◊Õ‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM40
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41§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. °“√ª√– “π —¡æ—π∏å

(Collaborativeness)

1. °“√∑”ß“π√à«¡°—∫∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”ß“π

„πÕß§å°“√

2.  √â“ß§«“¡‡§“√æ·≈–§«“¡‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π

„πÕß§å°“√

3.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π¿“¬„πÕß§å°“√

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√∫√‘À“√

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

(Managing Change)

2. °“√¡’®‘µ¡ÿàß∫√‘°“√

(Customer Service

Orientation)

3. °“√«“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å

(Strategic Planning)

1. °“√√‘‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ß Ê

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ„πÕß§å°“√„Àâπ”§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√¡“ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπº≈ ”‡√Á®

3.  π—∫ πÿπ¥â“π°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ ¢—ÈπµÕπ ·≈–

™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸâ√—∫∫√‘°“√

2. √—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ√—∫∫√‘°“√

‚¥¬¡ÿàßÀ“§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

3. °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1.  √â“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë™—¥‡®π

2. °”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡«≈“ ∑√—æ¬“°√ §«“¡ ”§—≠‡√àß¥à«π

„π°“√«“ß·ºπ„π‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·≈–„π√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√

3. §“¥°“√≥å∂÷ßªí≠À“·≈–‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√«“ß·ºπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM41
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √—∫º‘¥™Õ∫µ√«® Õ∫‰¥â

(Accountability)

2. °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ

º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(Achieving Result)

3. °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√

(Managing Resources)

1.  ”π÷°„π∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ¡ÿàß¡—Ëπ µ—Èß„®‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡°“√µ—¥ ‘π„®„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

2. ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ¬◊π¬—π∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

3. æ√âÕ¡„Àâµ√«® Õ∫·≈–æ√âÕ¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°√–∑”

·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

1. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥âº≈ ”‡√Á®∑—π°“√≥åµ“¡·ºπ

2. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. º≈º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√µÕ∫ πÕß§«“¡§“¥À«—ß¢Õß

ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑—Èß¿“¬„π

·≈–¿“¬πÕ°Õß§å°“√

2. °“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÕß§å°“√ °≈ÿà¡·≈–∫ÿ§§≈

3. ∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√„Àâ Õ¥√—∫§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ

¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM42
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√µ—¥ ‘π„®

(Decision Making)

2. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å

(Thinking)

3. §«“¡‡ªìπºŸâπ”

(Leadership)

1. ‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‚¥¬æ‘®“√≥“®“°

¢âÕ¡Ÿ≈ ‚Õ°“  ªí≠À“ ª√–‡¡‘π∑“ß‡≈◊Õ°·≈–º≈≈—æ∏å

2. µ—¥ ‘π„®‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥„π ∂“π°“√≥åπ—Èπ Ê „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡

3. «‘‡§√“–Àå·¬°·¬–√–∫ÿª√–‡¥Áπ¢Õßªí≠À“·≈–µ—¥ ‘π„®

·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

1. °”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“  ∂“π°“√≥å

‚¥¬„™âÀ≈—°‡Àµÿº≈·≈–ª√– ∫°“√≥åª√–°Õ∫°—π

2. °“√µ—¥ ‘π„® ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“

¡’§«“¡‡À¡“– ¡

3. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å∑”„Àâ‡ÀÁπ»—°¬¿“æ·≈–·π«∑“ß„À¡à Ê

1.  √â“ßª√–™“ —¡æ—π∏å «‘ —¬∑—»πå¢ÕßÕß§å°“√·≈–‚πâ¡πâ“«

„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ∑—Èß°“√„Àâ§”·π–π” ·≈–

°“√„ÀâÕ”π“®„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂‡®√‘≠°â“«Àπâ“

Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

3. ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ ∑’¡ß“π ·≈–

Õß§å°“√„π¥â“π∑—»π§µ‘°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM43
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44 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM44
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45§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

.........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

(3)√“ß«—≈ �æ∞. 9-45ok 17/10/2012, 10:34 AM45
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫¿“§

 æ∑. 1/4

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√ª√—∫µ—«·≈–§«“¡

¬◊¥À¬ÿàπ (Adaptability

and Flexibility)

2. ∑—°…–„π°“√ ◊ËÕ “√

(Communication)

1. °“√ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡

µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

2. ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å

∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

3.  “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¡ÿ¡¡Õß

∑’Ë·µ°µà“ß°—π

1. ¡’∑—°…–·≈–»‘≈ª–„π°“√√—∫√Ÿâ·≈–®—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√øíß

·≈–°“√Õà“π

2. ¡’∑—°…–„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥·≈–‚πâ¡πâ“«ºŸâøíß

·≈–ºŸâÕà“π‚¥¬°“√æŸ¥°“√‡¢’¬π

3.  “¡“√∂π”‡ πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß°“√

·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπÀ√◊Õ‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM46
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47§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. °“√ª√– “π —¡æ—π∏å

(Collaborativeness)

1. °“√∑”ß“π√à«¡°—∫∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”ß“π

„πÕß§å°“√

2.  √â“ß§«“¡‡§“√æ·≈–§«“¡‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π

„πÕß§å°“√

3.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π¿“¬„πÕß§å°“√

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√∫√‘À“√

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

(Managing Change)

2. °“√¡’®‘µ¡ÿàß∫√‘°“√

(Customer Service

Orientation)

3. °“√«“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å

(Strategic Planning)

1. °“√√‘‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ß Ê

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ„πÕß§å°“√„Àâπ”§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√¡“ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπº≈ ”‡√Á®

3.  π—∫ πÿπ¥â“π°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ ¢—ÈπµÕπ ·≈–

™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸâ√—∫∫√‘°“√

2. √—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ√—∫∫√‘°“√

‚¥¬¡ÿàßÀ“§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

3. °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1.  √â“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë™—¥‡®π

2. °”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡«≈“ ∑√—æ¬“°√ §«“¡ ”§—≠‡√àß¥à«π

„π°“√«“ß·ºπ„π‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·≈–„π√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√

3. §“¥°“√≥å∂÷ßªí≠À“·≈–‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√«“ß·ºπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM47
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48 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √—∫º‘¥™Õ∫µ√«® Õ∫‰¥â

(Accountability)

2. °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ

º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(Achieving Result)

3. °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√

(Managing Resources)

1.  ”π÷°„π∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ¡ÿàß¡—Ëπ µ—Èß„®‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡°“√µ—¥ ‘π„®„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

2. ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ¬◊π¬—π∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

3. æ√âÕ¡„Àâµ√«® Õ∫·≈–æ√âÕ¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°√–∑”

·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

1. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥âº≈ ”‡√Á®∑—π°“√≥åµ“¡·ºπ

2. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. º≈º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√µÕ∫ πÕß§«“¡§“¥À«—ß¢Õß

ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑—Èß¿“¬„π

·≈–¿“¬πÕ°Õß§å°“√

2. °“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÕß§å°“√ °≈ÿà¡·≈–∫ÿ§§≈

3. ∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√„Àâ Õ¥√—∫§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ

¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM48
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49§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√µ—¥ ‘π„®

(Decision Making)

2. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å

(Thinking)

3. §«“¡‡ªìπºŸâπ”

(Leadership)

1. ‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‚¥¬æ‘®“√≥“®“°

¢âÕ¡Ÿ≈ ‚Õ°“  ªí≠À“ ª√–‡¡‘π∑“ß‡≈◊Õ°·≈–º≈≈—æ∏å

2. µ—¥ ‘π„®‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥„π ∂“π°“√≥åπ—Èπ Ê „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡

3. «‘‡§√“–Àå·¬°·¬–√–∫ÿª√–‡¥Áπ¢Õßªí≠À“·≈–µ—¥ ‘π„®

·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

1. °”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“  ∂“π°“√≥å

‚¥¬„™âÀ≈—°‡Àµÿº≈·≈–ª√– ∫°“√≥åª√–°Õ∫°—π

2. °“√µ—¥ ‘π„® ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“

¡’§«“¡‡À¡“– ¡

3. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å∑”„Àâ‡ÀÁπ»—°¬¿“æ·≈–·π«∑“ß„À¡à Ê

1.  √â“ßª√–™“ —¡æ—π∏å «‘ —¬∑—»πå¢ÕßÕß§å°“√·≈–‚πâ¡πâ“«

„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ∑—Èß°“√„Àâ§”·π–π” ·≈–

°“√„ÀâÕ”π“®„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂‡®√‘≠°â“«Àπâ“

Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

3. ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ ∑’¡ß“π ·≈–

Õß§å°“√„π¥â“π∑—»π§µ‘°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM49
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50 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM50
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51§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM51

253 



52 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∑. 1/5

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√ª√—∫µ—«·≈–§«“¡

¬◊¥À¬ÿàπ (Adaptability

and Flexibility)

2. ∑—°…–„π°“√ ◊ËÕ “√

(Communication)

1. °“√ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡

µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

2. ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å

∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

3.  “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¡ÿ¡¡Õß

∑’Ë·µ°µà“ß°—π

1. ¡’∑—°…–·≈–»‘≈ª–„π°“√√—∫√Ÿâ·≈–®—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√øíß

·≈–°“√Õà“π

2. ¡’∑—°…–„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥·≈–‚πâ¡πâ“«ºŸâøíß

·≈–ºŸâÕà“π‚¥¬°“√æŸ¥°“√‡¢’¬π

3.  “¡“√∂π”‡ πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß°“√

·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπÀ√◊Õ‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM52
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. °“√ª√– “π —¡æ—π∏å

(Collaborativeness)

1. °“√∑”ß“π√à«¡°—∫∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”ß“π

„πÕß§å°“√

2.  √â“ß§«“¡‡§“√æ·≈–§«“¡‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π

„πÕß§å°“√

3.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π¿“¬„πÕß§å°“√

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√∫√‘À“√

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

(Managing Change)

2. °“√¡’®‘µ¡ÿàß∫√‘°“√

(Customer Service

Orientation)

3. °“√«“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å

(Strategic Planning)

1. °“√√‘‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ß Ê

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ„πÕß§å°“√„Àâπ”§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√¡“ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπº≈ ”‡√Á®

3.  π—∫ πÿπ¥â“π°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ ¢—ÈπµÕπ ·≈–

™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸâ√—∫∫√‘°“√

2. √—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ√—∫∫√‘°“√

‚¥¬¡ÿàßÀ“§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

3. °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1.  √â“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë™—¥‡®π

2. °”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡«≈“ ∑√—æ¬“°√ §«“¡ ”§—≠‡√àß¥à«π

„π°“√«“ß·ºπ„π‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·≈–„π√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√

3. §“¥°“√≥å∂÷ßªí≠À“·≈–‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√«“ß·ºπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM53
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √—∫º‘¥™Õ∫µ√«® Õ∫‰¥â

(Accountability)

2. °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ

º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(Achieving Result)

3. °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√

(Managing Resources)

1.  ”π÷°„π∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ¡ÿàß¡—Ëπ µ—Èß„®‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡°“√µ—¥ ‘π„®„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

2. ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ¬◊π¬—π∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

3. æ√âÕ¡„Àâµ√«® Õ∫·≈–æ√âÕ¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°√–∑”

·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

1. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥âº≈ ”‡√Á®∑—π°“√≥åµ“¡·ºπ

2. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. º≈º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√µÕ∫ πÕß§«“¡§“¥À«—ß¢Õß

ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑—Èß¿“¬„π

·≈–¿“¬πÕ°Õß§å°“√

2. °“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÕß§å°“√ °≈ÿà¡·≈–∫ÿ§§≈

3. ∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√„Àâ Õ¥√—∫§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ

¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM54
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√µ—¥ ‘π„®

(Decision Making)

2. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å

(Thinking)

3. §«“¡‡ªìπºŸâπ”

(Leadership)

1. ‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‚¥¬æ‘®“√≥“®“°

¢âÕ¡Ÿ≈ ‚Õ°“  ªí≠À“ ª√–‡¡‘π∑“ß‡≈◊Õ°·≈–º≈≈—æ∏å

2. µ—¥ ‘π„®‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥„π ∂“π°“√≥åπ—Èπ Ê „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡

3. «‘‡§√“–Àå·¬°·¬–√–∫ÿª√–‡¥Áπ¢Õßªí≠À“·≈–µ—¥ ‘π„®

·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

1. °”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“  ∂“π°“√≥å

‚¥¬„™âÀ≈—°‡Àµÿº≈·≈–ª√– ∫°“√≥åª√–°Õ∫°—π

2. °“√µ—¥ ‘π„® ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“

¡’§«“¡‡À¡“– ¡

3. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å∑”„Àâ‡ÀÁπ»—°¬¿“æ·≈–·π«∑“ß„À¡à Ê

1.  √â“ßª√–™“ —¡æ—π∏å «‘ —¬∑—»πå¢ÕßÕß§å°“√·≈–‚πâ¡πâ“«

„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ∑—Èß°“√„Àâ§”·π–π” ·≈–

°“√„ÀâÕ”π“®„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂‡®√‘≠°â“«Àπâ“

Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

3. ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ ∑’¡ß“π ·≈–

Õß§å°“√„π¥â“π∑—»π§µ‘°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM55
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM56
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

.........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM57
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58 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫¿“§

 æ∑. 1/6

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√ª√—∫µ—«·≈–§«“¡

¬◊¥À¬ÿàπ (Adaptability

and Flexibility)

2. ∑—°…–„π°“√ ◊ËÕ “√

(Communication)

1. °“√ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡

µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

2. ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å

∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

3.  “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¡ÿ¡¡Õß

∑’Ë·µ°µà“ß°—π

1. ¡’∑—°…–·≈–»‘≈ª–„π°“√√—∫√Ÿâ·≈–®—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√øíß

·≈–°“√Õà“π

2. ¡’∑—°…–„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥·≈–‚πâ¡πâ“«ºŸâøíß

·≈–ºŸâÕà“π‚¥¬°“√æŸ¥°“√‡¢’¬π

3.  “¡“√∂π”‡ πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß°“√

·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπÀ√◊Õ‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM58
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59§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. °“√ª√– “π —¡æ—π∏å

(Collaborativeness)

1. °“√∑”ß“π√à«¡°—∫∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”ß“π

„πÕß§å°“√

2.  √â“ß§«“¡‡§“√æ·≈–§«“¡‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π

„πÕß§å°“√

3.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π¿“¬„πÕß§å°“√

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√∫√‘À“√

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

(Managing Change)

2. °“√¡’®‘µ¡ÿàß∫√‘°“√

(Customer Service

Orientation)

3. °“√«“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å

(Strategic Planning)

1. °“√√‘‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ß Ê

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ„πÕß§å°“√„Àâπ”§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√¡“ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπº≈ ”‡√Á®

3.  π—∫ πÿπ¥â“π°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ ¢—ÈπµÕπ ·≈–

™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸâ√—∫∫√‘°“√

2. √—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ√—∫∫√‘°“√

‚¥¬¡ÿàßÀ“§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

3. °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1.  √â“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë™—¥‡®π

2. °”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡«≈“ ∑√—æ¬“°√ §«“¡ ”§—≠‡√àß¥à«π

„π°“√«“ß·ºπ„π‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·≈–„π√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√

3. §“¥°“√≥å∂÷ßªí≠À“·≈–‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√«“ß·ºπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM59
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60 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √—∫º‘¥™Õ∫µ√«® Õ∫‰¥â

(Accountability)

2. °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ

º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(Achieving Result)

3. °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√

(Managing Resources)

1.  ”π÷°„π∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ¡ÿàß¡—Ëπ µ—Èß„®‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡°“√µ—¥ ‘π„®„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

2. ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ¬◊π¬—π∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

3. æ√âÕ¡„Àâµ√«® Õ∫·≈–æ√âÕ¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°√–∑”

·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

1. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥âº≈ ”‡√Á®∑—π°“√≥åµ“¡·ºπ

2. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. º≈º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√µÕ∫ πÕß§«“¡§“¥À«—ß¢Õß

ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑—Èß¿“¬„π

·≈–¿“¬πÕ°Õß§å°“√

2. °“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÕß§å°“√ °≈ÿà¡·≈–∫ÿ§§≈

3. ∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√„Àâ Õ¥√—∫§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ

¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM60
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61§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√µ—¥ ‘π„®

(Decision Making)

2. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å

(Thinking)

3. §«“¡‡ªìπºŸâπ”

(Leadership)

1. ‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‚¥¬æ‘®“√≥“®“°

¢âÕ¡Ÿ≈ ‚Õ°“  ªí≠À“ ª√–‡¡‘π∑“ß‡≈◊Õ°·≈–º≈≈—æ∏å

2. µ—¥ ‘π„®‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥„π ∂“π°“√≥åπ—Èπ Ê „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡

3. «‘‡§√“–Àå·¬°·¬–√–∫ÿª√–‡¥Áπ¢Õßªí≠À“·≈–µ—¥ ‘π„®

·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

1. °”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“  ∂“π°“√≥å

‚¥¬„™âÀ≈—°‡Àµÿº≈·≈–ª√– ∫°“√≥åª√–°Õ∫°—π

2. °“√µ—¥ ‘π„® ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“

¡’§«“¡‡À¡“– ¡

3. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å∑”„Àâ‡ÀÁπ»—°¬¿“æ·≈–·π«∑“ß„À¡à Ê

1.  √â“ßª√–™“ —¡æ—π∏å «‘ —¬∑—»πå¢ÕßÕß§å°“√·≈–‚πâ¡πâ“«

„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ∑—Èß°“√„Àâ§”·π–π” ·≈–

°“√„ÀâÕ”π“®„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂‡®√‘≠°â“«Àπâ“

Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

3. ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ ∑’¡ß“π ·≈–

Õß§å°“√„π¥â“π∑—»π§µ‘°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM61
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62 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM62

264 



63§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM63
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64 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∑. 1/7

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√ª√—∫µ—«·≈–§«“¡

¬◊¥À¬ÿàπ (Adaptability

and Flexibility)

2. ∑—°…–„π°“√ ◊ËÕ “√

(Communication)

1. °“√ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡

µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

2. ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å

∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

3.  “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¡ÿ¡¡Õß

∑’Ë·µ°µà“ß°—π

1. ¡’∑—°…–·≈–»‘≈ª–„π°“√√—∫√Ÿâ·≈–®—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√øíß

·≈–°“√Õà“π

2. ¡’∑—°…–„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥·≈–‚πâ¡πâ“«ºŸâøíß

·≈–ºŸâÕà“π‚¥¬°“√æŸ¥°“√‡¢’¬π

3.  “¡“√∂π”‡ πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß°“√

·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπÀ√◊Õ‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM64
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. °“√ª√– “π —¡æ—π∏å

(Collaborativeness)

1. °“√∑”ß“π√à«¡°—∫∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”ß“π

„πÕß§å°“√

2.  √â“ß§«“¡‡§“√æ·≈–§«“¡‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π

„πÕß§å°“√

3.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π¿“¬„πÕß§å°“√

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√∫√‘À“√

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

(Managing Change)

2. °“√¡’®‘µ¡ÿàß∫√‘°“√

(Customer Service

Orientation)

3. °“√«“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å

(Strategic Planning)

1. °“√√‘‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ß Ê

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ„πÕß§å°“√„Àâπ”§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√¡“ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπº≈ ”‡√Á®

3.  π—∫ πÿπ¥â“π°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ ¢—ÈπµÕπ ·≈–

™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸâ√—∫∫√‘°“√

2. √—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ√—∫∫√‘°“√

‚¥¬¡ÿàßÀ“§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

3. °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1.  √â“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë™—¥‡®π

2. °”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡«≈“ ∑√—æ¬“°√ §«“¡ ”§—≠‡√àß¥à«π

„π°“√«“ß·ºπ„π‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·≈–„π√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√

3. §“¥°“√≥å∂÷ßªí≠À“·≈–‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√«“ß·ºπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √—∫º‘¥™Õ∫µ√«® Õ∫‰¥â

(Accountability)

2. °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ

º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(Achieving Result)

3. °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√

(Managing Resources)

1.  ”π÷°„π∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ¡ÿàß¡—Ëπ µ—Èß„®‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡°“√µ—¥ ‘π„®„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

2. ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ¬◊π¬—π∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

3. æ√âÕ¡„Àâµ√«® Õ∫·≈–æ√âÕ¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°√–∑”

·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

1. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥âº≈ ”‡√Á®∑—π°“√≥åµ“¡·ºπ

2. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. º≈º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√µÕ∫ πÕß§«“¡§“¥À«—ß¢Õß

ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑—Èß¿“¬„π

·≈–¿“¬πÕ°Õß§å°“√

2. °“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÕß§å°“√ °≈ÿà¡·≈–∫ÿ§§≈

3. ∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√„Àâ Õ¥√—∫§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ

¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√µ—¥ ‘π„®

(Decision Making)

2. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å

(Thinking)

3. §«“¡‡ªìπºŸâπ”

(Leadership)

1. ‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‚¥¬æ‘®“√≥“®“°

¢âÕ¡Ÿ≈ ‚Õ°“  ªí≠À“ ª√–‡¡‘π∑“ß‡≈◊Õ°·≈–º≈≈—æ∏å

2. µ—¥ ‘π„®‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥„π ∂“π°“√≥åπ—Èπ Ê „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡

3. «‘‡§√“–Àå·¬°·¬–√–∫ÿª√–‡¥Áπ¢Õßªí≠À“·≈–µ—¥ ‘π„®

·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

1. °”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“  ∂“π°“√≥å

‚¥¬„™âÀ≈—°‡Àµÿº≈·≈–ª√– ∫°“√≥åª√–°Õ∫°—π

2. °“√µ—¥ ‘π„® ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“

¡’§«“¡‡À¡“– ¡

3. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å∑”„Àâ‡ÀÁπ»—°¬¿“æ·≈–·π«∑“ß„À¡à Ê

1.  √â“ßª√–™“ —¡æ—π∏å «‘ —¬∑—»πå¢ÕßÕß§å°“√·≈–‚πâ¡πâ“«

„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ∑—Èß°“√„Àâ§”·π–π” ·≈–

°“√„ÀâÕ”π“®„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂‡®√‘≠°â“«Àπâ“

Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

3. ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ ∑’¡ß“π ·≈–

Õß§å°“√„π¥â“π∑—»π§µ‘°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM67
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM68
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69§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

.........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“π

√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ‡ πÕ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π µ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ¢Õß ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π (OBEC AWARDS) µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

2.1 ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

2.2 ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“À√◊Õ ”π—°ß“π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π („Àâπ—∫√«¡ª√– ∫°“√≥å„πµ”·Àπàß

√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡¥‘¡‰¥â)

2.3 ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.4 ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√§√Õßµπ §√Õß§π §√Õßß“π ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·≈–¬Õ¡√—∫¢Õß∫ÿ§§≈„π«‘™“™’æ

·≈– —ß§¡ ª√–°Õ∫¥â«¬

2.4.1 °“√§√Õßµπ

1) °“√ª√–À¬—¥·≈–‡°Á∫ÕÕ¡

2) √—°…“√–‡∫’¬∫«‘π—¬·≈–‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

3) ªØ‘∫—µ‘µ“¡§ÿ≥∏√√¡¢Õß»“ π“

4) §«“¡®ß√—°¿—°¥’ µàÕ™“µ‘ »“ π“·≈–æ√–¡À“°…—µ√‘¬å
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2.4.2 °“√§√Õß§π

1) §«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√–‡¡‘π —¡æ—π∏å·≈– √â“ß§«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’°—∫ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π ºŸâ„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ·≈–ºŸâ¡“µ‘¥µàÕß“π

                            2)  §«“¡ “¡“√∂„π°“√√à«¡∑”ß“π‡ªìπ°≈ÿà¡  “¡“√∂®Ÿß„®„Àâ‡°‘¥°“√¬Õ¡√—∫·≈–„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ

                            3)  „Àâ§«“¡‡ ¡Õ¿“§·π–π” ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

                            4)  °“√‡ªìπºŸâ¡’§«“¡‡ªìπ∏√√¡∑—ÈßµàÕµπ‡Õß·≈–µàÕºŸâÕ◊Ëπ

                            5)  °“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡ “¡—§§’·≈–√à«¡°‘®°√√¡¢ÕßÀ¡Ÿà§≥–∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

2.4.3 °“√§√Õßß“π

1) §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕÀπâ“∑’Ë

2) §«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å·≈–ª√—∫ª√ÿßß“π

2.5 ¡’º≈ß“π∑’Ë‡°‘¥®“°°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

2.5.1 º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π

2.5.2 º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡·ºπ°≈¬ÿ∑∏å¢Õß  æ∞.

2.5.3 º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡§”√—∫√Õß°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

2.5.4 º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡¡“µ√∞“π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2.6 ‰¥â√—∫√“ß«—≈¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘ ®“°Àπà«¬ß“π¿“§√—∞ ‡Õ°™π ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π«‘™“™’æ·≈– —ß§¡

3. À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

3.1 ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ  ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘π —ß‡°µ  Õ∫∂“¡  —¡¿“…≥å

µ√«® Õ∫√àÕß√Õ¬ ‡Õ° “√ À≈—°∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµ“¡¢âÕ  2.1-2.6 ‚¥¬„™â‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π çºà“πé

ç‰¡àºà“πé ·≈–¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµâÕß çºà“πé ∑ÿ°¢âÕ ®÷ß®–‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

3.2 °“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π “¡“√∂‡ πÕº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√ ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ À√◊Õ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¥â“π„¥¥â“πÀπ÷Ëß ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘π —ß‡°µ  Õ∫∂“¡  —¡¿“…≥å µ√«® Õ∫√àÕß√Õ¬ ‡Õ° “√ À≈—°∞“π

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¥—ßπ’È

3.2.1 ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

°“√ª√–‡¡‘π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡’ 7 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM71

273 



72 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√ª√—∫µ—«·≈–§«“¡

¬◊¥À¬ÿàπ (Adaptability

and Flexibility)

2. ∑—°…–„π°“√ ◊ËÕ “√

(Communication)

3. °“√ª√– “π —¡æ—π∏å

(Collaborativeness)

1. °“√ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡

µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

2. ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å

∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

3.  “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¡ÿ¡¡Õß

∑’Ë·µ°µà“ß°—π

1. ¡’∑—°…–·≈–»‘≈ª–„π°“√√—∫√Ÿâ·≈–®—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√øíß

·≈–°“√Õà“π

2. ¡’∑—°…–„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥·≈–‚πâ¡πâ“«ºŸâøíß

·≈–ºŸâÕà“π‚¥¬°“√æŸ¥°“√‡¢’¬π

3.  “¡“√∂π”‡ πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß°“√

·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπÀ√◊Õ‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π

1. °“√∑”ß“π√à«¡°—∫∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”ß“π

„πÕß§å°“√

2.  √â“ß§«“¡‡§“√æ·≈–§«“¡‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π

„πÕß§å°“√

3.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π¿“¬„πÕß§å°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√∫√‘À“√

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

(Managing Change)

2. °“√¡’®‘µ¡ÿàß∫√‘°“√

(Customer Service

Orientation)

3. °“√«“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å

(Strategic Planning)

1. °“√√‘‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ß Ê

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ„πÕß§å°“√„Àâπ”§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√¡“ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπº≈ ”‡√Á®

3.  π—∫ πÿπ¥â“π°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ ¢—ÈπµÕπ ·≈–

™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸâ√—∫∫√‘°“√

2. √—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ√—∫∫√‘°“√

‚¥¬¡ÿàßÀ“§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

3. °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1.  √â“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë™—¥‡®π

2. °”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡«≈“ ∑√—æ¬“°√ §«“¡ ”§—≠‡√àß¥à«π

„π°“√«“ß·ºπ„π‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·≈–„π√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√

3. §“¥°“√≥å∂÷ßªí≠À“·≈–‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√«“ß·ºπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √—∫º‘¥™Õ∫µ√«® Õ∫‰¥â

(Accountability)

2. °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ

º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(Achieving Result)

3. °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√

(Managing Resources)

1.  ”π÷°„π∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ¡ÿàß¡—Ëπ µ—Èß„®‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡°“√µ—¥ ‘π„®„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

2. ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ¬◊π¬—π∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

3. æ√âÕ¡„Àâµ√«® Õ∫·≈–æ√âÕ¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°√–∑”

·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

1. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥âº≈ ”‡√Á®∑—π°“√≥åµ“¡·ºπ

2. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. º≈º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√µÕ∫ πÕß§«“¡§“¥À«—ß¢Õß

ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑—Èß¿“¬„π

·≈–¿“¬πÕ°Õß§å°“√

2. °“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÕß§å°“√ °≈ÿà¡·≈–∫ÿ§§≈

3. ∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√„Àâ Õ¥√—∫§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ

¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√µ—¥ ‘π„®

(Decision Making)

2. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å

(Thinking)

3. §«“¡‡ªìπºŸâπ”

(Leadership)

1. ‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‚¥¬æ‘®“√≥“®“°

¢âÕ¡Ÿ≈ ‚Õ°“  ªí≠À“ ª√–‡¡‘π∑“ß‡≈◊Õ°·≈–º≈≈—æ∏å

2. µ—¥ ‘π„®‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥„π ∂“π°“√≥åπ—Èπ Ê „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡

3. «‘‡§√“–Àå·¬°·¬–√–∫ÿª√–‡¥Áπ¢Õßªí≠À“·≈–µ—¥ ‘π„®

·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

1. °”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“  ∂“π°“√≥å

‚¥¬„™âÀ≈—°‡Àµÿº≈·≈–ª√– ∫°“√≥åª√–°Õ∫°—π

2. °“√µ—¥ ‘π„® ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“

¡’§«“¡‡À¡“– ¡

3. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å∑”„Àâ‡ÀÁπ»—°¬¿“æ·≈–·π«∑“ß„À¡à Ê

1.  √â“ßª√–™“ —¡æ—π∏å «‘ —¬∑—»πå¢ÕßÕß§å°“√·≈–‚πâ¡πâ“«

„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ∑—Èß°“√„Àâ§”·π–π” ·≈–

°“√„ÀâÕ”π“®„Àâ¡’ “¡“√∂‡®√‘≠°â“«Àπâ“Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

3. ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ ∑’¡ß“π ·≈–

Õß§å°“√„π¥â“π∑—»π§µ‘°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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76 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3
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77§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

3.2.2 ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

°“√ª√–‡¡‘π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡’ 7 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

(4)√“ß«—≈ �æ∞. 46-77ok 17/10/2012, 10:34 AM77
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78 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√ª√—∫µ—«·≈–§«“¡

¬◊¥À¬ÿàπ (Adaptability

and Flexibility)

2. ∑—°…–„π°“√ ◊ËÕ “√

(Communication)

3. °“√ª√– “π —¡æ—π∏å

(Collaborativeness)

1. °“√ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡

µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

2. ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å

∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

3.  “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¡ÿ¡¡Õß

∑’Ë·µ°µà“ß°—π

1. ¡’∑—°…–·≈–»‘≈ª–„π°“√√—∫√Ÿâ·≈–®—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√øíß

·≈–°“√Õà“π

2. ¡’∑—°…–„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥·≈–‚πâ¡πâ“«ºŸâøíß

·≈–ºŸâÕà“π‚¥¬°“√æŸ¥°“√‡¢’¬π

3.  “¡“√∂π”‡ πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß°“√

·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπÀ√◊Õ‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π

1. °“√∑”ß“π√à«¡°—∫∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”ß“π

„πÕß§å°“√

2.  √â“ß§«“¡‡§“√æ·≈–§«“¡‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π

„πÕß§å°“√

3.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π¿“¬„πÕß§å°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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79§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√∫√‘À“√

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

(Managing Change)

2. °“√¡’®‘µ¡ÿàß∫√‘°“√

(Customer Service

Orientation)

3. °“√«“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å

(Strategic Planning)

1. °“√√‘‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ß Ê

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ„πÕß§å°“√„Àâπ”§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√¡“ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπº≈ ”‡√Á®

3.  π—∫ πÿπ¥â“π°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ ¢—ÈπµÕπ ·≈–

™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸâ√—∫∫√‘°“√

2. √—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ√—∫∫√‘°“√

‚¥¬¡ÿàßÀ“§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

3. °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1.  √â“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë™—¥‡®π

2. °”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡«≈“ ∑√—æ¬“°√ §«“¡ ”§—≠‡√àß¥à«π

„π°“√«“ß·ºπ„π‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·≈–„π√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√

3. §“¥°“√≥å∂÷ßªí≠À“·≈–‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√«“ß·ºπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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80 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √—∫º‘¥™Õ∫µ√«® Õ∫‰¥â

(Accountability)

2. °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ

º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(Achieving Result)

3. °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√

(Managing Resources)

1.  ”π÷°„π∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ¡ÿàß¡—Ëπ µ—Èß„®‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡°“√µ—¥ ‘π„®„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

2. ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ¬◊π¬—π∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

3. æ√âÕ¡„Àâµ√«® Õ∫·≈–æ√âÕ¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°√–∑”

·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

1. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥âº≈ ”‡√Á®∑—π°“√≥åµ“¡·ºπ

2. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. º≈º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√µÕ∫ πÕß§«“¡§“¥À«—ß¢Õß

ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑—Èß¿“¬„π

·≈–¿“¬πÕ°Õß§å°“√

2. °“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÕß§å°“√ °≈ÿà¡·≈–∫ÿ§§≈

3. ∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√„Àâ Õ¥√—∫§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ

¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM80
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81§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√µ—¥ ‘π„®

(Decision Making)

2. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å

(Thinking)

3. §«“¡‡ªìπºŸâπ”

(Leadership)

1. ‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‚¥¬æ‘®“√≥“®“°

¢âÕ¡Ÿ≈ ‚Õ°“  ªí≠À“ ª√–‡¡‘π∑“ß‡≈◊Õ°·≈–º≈≈—æ∏å

2. µ—¥ ‘π„®‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥„π ∂“π°“√≥åπ—Èπ Ê „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡

3. «‘‡§√“–Àå·¬°·¬–√–∫ÿª√–‡¥Áπ¢Õßªí≠À“·≈–µ—¥ ‘π„®

·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

1. °”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“  ∂“π°“√≥å

‚¥¬„™âÀ≈—°‡Àµÿº≈·≈–ª√– ∫°“√≥åª√–°Õ∫°—π

2. °“√µ—¥ ‘π„® ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“

¡’§«“¡‡À¡“– ¡

3. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å∑”„Àâ‡ÀÁπ»—°¬¿“æ·≈–·π«∑“ß„À¡à Ê

1.  √â“ßª√–™“ —¡æ—π∏å «‘ —¬∑—»πå¢ÕßÕß§å°“√·≈–‚πâ¡πâ“«

„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ∑—Èß°“√„Àâ§”·π–π” ·≈–

°“√„ÀâÕ”π“®„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂‡®√‘≠°â“«Àπâ“

Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

3. ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ ∑’¡ß“π ·≈–

Õß§å°“√„π¥â“π∑—»π§µ‘°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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82 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3
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83§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

3.2.3 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

°“√ª√–‡¡‘π¥â“ππ«—µ°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡’ 7 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM83
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84 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√ª√—∫µ—«·≈–§«“¡

¬◊¥À¬ÿàπ (Adaptability

and Flexibility)

2. ∑—°…–„π°“√ ◊ËÕ “√

(Communication)

3. °“√ª√– “π —¡æ—π∏å

(Collaborativeness)

1. °“√ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡

µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

2. ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å

∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

3.  “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¡ÿ¡¡Õß

∑’Ë·µ°µà“ß°—π

1. ¡’∑—°…–·≈–»‘≈ª–„π°“√√—∫√Ÿâ·≈–®—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√øíß

·≈–°“√Õà“π

2. ¡’∑—°…–„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥·≈–‚πâ¡πâ“«ºŸâøíß

·≈–ºŸâÕà“π‚¥¬°“√æŸ¥°“√‡¢’¬π

3.  “¡“√∂π”‡ πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß°“√

·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπÀ√◊Õ‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π

1. °“√∑”ß“π√à«¡°—∫∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”ß“π

„πÕß§å°“√

2.  √â“ß§«“¡‡§“√æ·≈–§«“¡‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π

„πÕß§å°“√

3.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π¿“¬„πÕß§å°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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85§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√∫√‘À“√

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

(Managing Change)

2. °“√¡’®‘µ¡ÿàß∫√‘°“√

(Customer Service

Orientation)

3. °“√«“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å

(Strategic Planning)

1. °“√√‘‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ß Ê

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ„πÕß§å°“√„Àâπ”§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√¡“ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπº≈ ”‡√Á®

3.  π—∫ πÿπ¥â“π°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ ¢—ÈπµÕπ ·≈–

™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸâ√—∫∫√‘°“√

2. √—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ√—∫∫√‘°“√

‚¥¬¡ÿàßÀ“§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

3. °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1.  √â“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë™—¥‡®π

2. °”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡«≈“ ∑√—æ¬“°√ §«“¡ ”§—≠‡√àß¥à«π

„π°“√«“ß·ºπ„π‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·≈–„π√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√

3. §“¥°“√≥å∂÷ßªí≠À“·≈–‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√«“ß·ºπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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86 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √—∫º‘¥™Õ∫µ√«® Õ∫‰¥â

(Accountability)

2. °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ

º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(Achieving Result)

3. °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√

(Managing Resources)

1.  ”π÷°„π∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ¡ÿàß¡—Ëπ µ—Èß„®‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡°“√µ—¥ ‘π„®„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

2. ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ¬◊π¬—π∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

3. æ√âÕ¡„Àâµ√«® Õ∫·≈–æ√âÕ¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°√–∑”

·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

1. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥âº≈ ”‡√Á®∑—π°“√≥åµ“¡·ºπ

2. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. º≈º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√µÕ∫ πÕß§«“¡§“¥À«—ß¢Õß

ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑—Èß¿“¬„π

·≈–¿“¬πÕ°Õß§å°“√

2. °“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÕß§å°“√ °≈ÿà¡·≈–∫ÿ§§≈

3. ∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√„Àâ Õ¥√—∫§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ

¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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87§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√µ—¥ ‘π„®

(Decision Making)

2. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å

(Thinking)

3. §«“¡‡ªìπºŸâπ”

(Leadership)

1. ‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‚¥¬æ‘®“√≥“®“°

¢âÕ¡Ÿ≈ ‚Õ°“  ªí≠À“ ª√–‡¡‘π∑“ß‡≈◊Õ°·≈–º≈≈—æ∏å

2. µ—¥ ‘π„®‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥„π ∂“π°“√≥åπ—Èπ Ê „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡

3. «‘‡§√“–Àå·¬°·¬–√–∫ÿª√–‡¥Áπ¢Õßªí≠À“·≈–µ—¥ ‘π„®

·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

1. °”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“  ∂“π°“√≥å

‚¥¬„™âÀ≈—°‡Àµÿº≈·≈–ª√– ∫°“√≥åª√–°Õ∫°—π

2. °“√µ—¥ ‘π„® ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“

¡’§«“¡‡À¡“– ¡

3. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å∑”„Àâ‡ÀÁπ»—°¬¿“æ·≈–·π«∑“ß„À¡à Ê

1.  √â“ßª√–™“ —¡æ—π∏å «‘ —¬∑—»πå¢ÕßÕß§å°“√·≈–‚πâ¡πâ“«

„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ∑—Èß°“√„Àâ§”·π–π” ·≈–

°“√„ÀâÕ”π“®„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂‡®√‘≠°â“«Àπâ“

Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

3. ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ ∑’¡ß“π ·≈–

Õß§å°“√„π¥â“π∑—»π§µ‘°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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88 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3
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89§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3
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90 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

4. «‘∏’°“√ª√–‡¡‘π

°“√ª√–‡¡‘π√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

ª√–∂¡»÷°…“·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“ ¡’«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π 2 √–¥—∫ ¥—ßπ’È

4.1 √–¥—∫¿“§

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√–¥—∫¿“§

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π∑”°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§ ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π‡Õ° “√

À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡µ“¡∑’Ë

§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°

ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§ ‡æ◊ËÕ‡¢â“√—∫°“√ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫™“µ‘

µàÕ‰ª

4.3 √–¥—∫™“µ‘

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√–¥—∫™“µ‘ §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬°“√„ÀâºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ

°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈– —́°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ µ“¡∑’Ë

§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π·≈–µ—¥ ‘πº≈µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈ OBEC AWARDS

„π√–¥—∫™“µ‘ ·≈–∑”æ‘∏’¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·≈–√“ß«—≈

5. ‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

5.1 √–¥—∫¿“§

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§ ¡’‡°≥±å

°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

5.2 √–¥—∫™“µ‘

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘¡’‡°≥±å

°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 90 ¢÷Èπ‰ª

2) ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å
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·∫∫ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ (OBEC AWARDS)

 æ∑. 2/1

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

1. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

‡™‘ßª√–®—°…å

2. °“√§√Õßµπ

   2.1 °“√æ÷Ëßµπ‡Õß

¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√„πß“π

Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

1. ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

 —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“À√◊Õ ”π—°ß“π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

2. ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“ À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π („Àâπ—∫√«¡

ª√– ∫°“√≥å„πµ”·ÀπàßºŸâ√ÕßÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡¥‘¡‰¥â)

3. ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫

°“√ª√–‡¡‘π

1. ¡’§«“¡«‘√‘¬– Õÿµ “À– „πß“πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’§«“¡µ—Èß„®∑’Ë®–∑”ß“π„πÀπâ“∑’Ë„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®¥â«¬µπ‡Õß

3. ¡’§«“¡Õ¥∑π‰¡à¬àÕ∑âÕµàÕªí≠À“ Õÿª √√§

4. ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕµπ‡Õß §√Õ∫§√—«·≈–ºŸâÕ◊Ëπ
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

1. √Ÿâ®—°„™â®à“¬µ“¡§«√·Ààß∞“π–

2. √Ÿâ®—°„™â∑√—æ¬å ‘π¢Õß∑“ß√“™°“√„Àâ‡ªìπª√–‚¬™πå·≈–ª√–À¬—¥

3. √Ÿâ®—°¡—∏¬— ∂å·≈–‡°Á∫ÕÕ¡ ‡æ◊ËÕ √â“ß∞“π–µπ‡Õß·≈–§√Õ∫§√—«

4. √Ÿâ®—°¥Ÿ·≈ ∫”√ÿß·≈–√—°…“∑√—æ¬å ‘π¢Õßµπ‡Õß·≈– à«π√«¡

1. ‡ªìπºŸâ√—°…“·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

2. ª√–æƒµ‘·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ Õ—πÕ“®‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈‚¥¬∑—Ë«‰ª

3. ‡™◊ËÕøíß ·≈–„Àâ§«“¡‡§“√æµàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

4. ‡ªìπºŸâµ√ßµàÕ‡«≈“

1. ≈–‡«âπµàÕ°“√ª√–æƒµ‘™—Ë«·≈–‰¡à≈ÿà¡À≈ßÕ∫“¬¡ÿ¢

2. ‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà ‡ ’¬ ≈– ‡ÀÁπ·°àª√–‚¬™πå à«π√«¡

3. ¡’§«“¡ ◊́ËÕ —µ¬å  ÿ®√‘µµàÕµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ

4. ¡’§«“¡‡¡µµ“ °√ÿ≥“ ‚Õ∫ÕâÕ¡Õ“√’µàÕ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‚¥¬∑—Ë«‰ª

1.  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡π‚¬∫“¬

¢Õß∑“ß√“™°“√·≈–√—∞∫“≈

2. ‡¢â“√à«¡„π»“ π°‘®·≈–∑”πÿ∫”√ÿß»“ π“

3. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’ ‡™àπ ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‡ ’¬¿“…’ ‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

‡ªìπµâπ

4. ¡’§«“¡®ß√—°¿—°¥’·≈–‡∑‘¥∑Ÿπ„π ∂“∫—πæ√–¡À“°…—µ√‘¬å ‡™àπ

ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’µ“¡æ√–∫√¡√“‚™«“∑ À√◊Õ‡¢â“√à«¡æ‘∏’

„π‚Õ°“  ”§—≠Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‡ªìπ°‘®«—µ√ª°µ‘ ‡ªìπµâπ

1. ‡ªìπºŸâ¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å¥’

2. ¬Õ¡√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

3. °≈â“·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π ‘Ëß∑’Ë‰¥â°√–∑”

4. ¡’πÈ”„®™à«¬‡À≈◊Õ·≈–„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. „Àâ§«“¡‡ÀÁπ ª√÷°…“·≈–‡ πÕ·π–„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. °“√¡’ à«π√à«¡„πß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ¬Õ¡√—∫ ·≈–øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ™Õ∫ºŸâ√à«¡ß“π

4. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥·≈–‡ πÕ‡Àµÿº≈

5. ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ∑ÿ°§π√à«¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ

6.  “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘ß“π‡µÁ¡§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

2.2 °“√ª√–À¬—¥·≈–

‡°Á∫ÕÕ¡

2.3 √—°…“√–‡∫’¬∫«‘π—¬

·≈–‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

2.4 °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡

§ÿ≥∏√√¡¢Õß»“ π“

2.5 °“√¡’§«“¡

®ß√—°¿—°¥’ µàÕ™“µ‘ »“ π“

·≈–æ√–¡À“°…—µ√‘¬å

3. °“√§√Õß§π

3.1 §«“¡ “¡“√∂

„π°“√ª√–‡¡‘π —¡æ—π∏å

·≈– √â“ß§«“¡‡¢â“„®

Õ—π¥’°—∫ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π

ºŸâ„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ·≈–

ºŸâ¡“µ‘¥µàÕß“π

3.2 §«“¡ “¡“√∂

„π°“√√à«¡∑”ß“π

‡ªìπ°≈ÿà¡  “¡“√∂®Ÿß„®

„Àâ‡°‘¥°“√¬Õ¡√—∫·≈–

„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

3.3 „Àâ§«“¡‡ ¡Õ¿“§

·π–π” ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

3.4 °“√‡ªìπºŸâ¡’§«“¡

‡ªìπ∏√√¡∑—ÈßµàÕµπ‡Õß

·≈–µàÕºŸâÕ◊Ëπ

3.5 °“√‡ √‘¡ √â“ß

§«“¡ “¡—§§’·≈–

√à«¡°‘®°√√¡¢Õß

À¡Ÿà§≥–∑—Èß„π ·≈–

πÕ°Àπà«¬ß“π

4. °“√§√Õßß“π

4.1 §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

µàÕÀπâ“∑’Ë

4.2 §«“¡√Ÿâ

§«“¡ “¡“√∂ ·≈–

§«“¡æ÷ßæÕ„®

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

4.3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

 √â“ß √√§å·≈–

ª√—∫ª√ÿßß“π

1. ¡’§«“¡ ”π÷°·≈–∂◊Õ‡ªìπÀπâ“∑’Ë

2. ™à«¬‡À≈◊Õ ·π–π”„π ‘Ëß∑’Ë¥’ µ≈Õ¥®π„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

3. „Àâ°“√™à«¬‡À≈◊Õ ·π–π”¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„® ·≈–‡ ¡Õ¿“§°—π

4. ¡’Õ—∏¬“»—¬¥’ ‡ªìπ°—π‡Õß ·≈– ÿ¿“æµàÕ∑ÿ°§π

1. ª√–æƒµ‘·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å °Æ √–‡∫’¬∫ «‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥

2. ∂◊Õª√–‚¬™πå¢Õß∑“ß√“™°“√À√◊Õ à«π√«¡‡ªìπ∑’Ëµ—Èß

3. µ—¥ ‘π «‘π‘®©—¬ À√◊Õ·°âªí≠À“ ‚¥¬„™â‡Àµÿº≈/·≈–À√◊Õ¬Õ¡√—∫

°“√µ—¥ ‘π‚¥¬‡Àµÿº≈

1. °“√„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫∑ÿ°ΩÉ“¬

2. ‡ πÕ·π–¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕß“π

3. „Àâ§«“¡ ”§—≠ ¬°¬àÕß À√◊Õ„Àâ‡°’¬√µ‘·°àºŸâ√à«¡ß“π

1. »÷°…“ §âπ§«â“ À“§«“¡√Ÿâ∑’Ë®”‡ªìπµâÕß„™â„π°“√∫√‘À“√ß“πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ

2. ¡’§«“¡µ—Èß„®ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®

3.  π„®·≈–‡Õ“„®„ à µ‘¥µ“¡ß“π∑’Ë¡Õ∫À¡“¬‰ª

4. ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

5. „Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. √Ÿâ·≈–‡¢â“„®À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √–‡∫’¬∫ °Æ ¢âÕ∫—ß§—∫ ¡µ‘ °ÆÀ¡“¬

·≈–π‚¬∫“¬

2. ¡’°“√π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰ª„™â„π°“√∫√‘À“√ß“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·°âªí≠À“·≈–¡’ªØ‘¿“≥ ‰À«æ√‘∫

„π°“√∫√‘À“√ß“π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡ À“À≈—°°“√ ·π«∑“ß «‘∏’°“√„À¡à Ê

¡“„™âª√–‚¬™πå°“√∫√‘À“√ß“π

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë¬“° À√◊Õß“π„À¡à„Àâ ”‡√Á®

‡ªìπº≈¥’
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

4. º≈ß“π∑’Ë‡°‘¥®“°

°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

°“√»÷°…“

4.1 º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π

� ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

ª√–∂¡»÷°…“„Àâ‡≈◊Õ°

√“¬°“√∑’Ë 1-2

� ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡—∏¬¡»÷°…“„Àâ‡≈◊Õ°

√“¬°“√∑’Ë 3-4

4.2 º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπ°≈¬ÿ∑∏å  æ∞.

(„™âº≈°“√ª√–‡¡‘π¢Õß

 µº.)

4.3 º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡§”√—∫√Õß„π°“√

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

(„™âº≈°“√ª√–‡¡‘π¢Õß

°.æ.√.)

4.4 º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡¡“µ√∞“π ”π—°ß“π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(„™âº≈°“√ª√–‡¡‘π¢Õß

 µº.)

5. √“ß«—≈¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘

1. ¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π ™—Èπª.3 (NT)

‰¡àµË”°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»„πªï°“√»÷°…“ 2553

2. ¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π ™—Èπª.6 (O-NET)

‰¡àµË”°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»„πªï°“√»÷°…“ 2553

3. ¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ ¡.3 (O-NET)

‰¡àµË”°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»„πªï°“√»÷°…“ 2553

4. ¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π ™—Èπ¡.6 (O-NET)

‰¡àµË”°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»„πªï°“√»÷°…“ 2553

1. ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡·ºπ°≈¬ÿ∑∏å¢Õß  æ∞. Õ¬Ÿà„π≈”¥—∫

∑’Ë‰¡àµË”°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥

ªïß∫ª√–¡“≥ 2553 ·≈– 2554

1. ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡§”√—∫√Õß„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ Õ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë

‰¡àµË”°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥ ªïß∫ª√–¡“≥

2553 ·≈– 2554

1. ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡¡“µ√∞“π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

Õ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë‰¡àµË”°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

∑—ÈßÀ¡¥ ªïß∫ª√–¡“≥ 2554

1. ‰¥â√—∫√“ß«—≈¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘®“°Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ‡Õ°™π

‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π«‘™“™’æ·≈– —ß§¡

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM94
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

 æ∑. 2/2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√ª√—∫µ—«·≈–§«“¡

¬◊¥À¬ÿàπ (Adaptability

and Flexibility)

2. ∑—°…–„π°“√ ◊ËÕ “√

(Communication)

1. °“√ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡

µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

2. ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å

∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

3.  “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¡ÿ¡¡Õß

∑’Ë·µ°µà“ß°—π

1. ¡’∑—°…–·≈–»‘≈ª–„π°“√√—∫√Ÿâ·≈–®—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√øíß

·≈–°“√Õà“π

2. ¡’∑—°…–„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥·≈–‚πâ¡πâ“«ºŸâøíß

·≈–ºŸâÕà“π‚¥¬°“√æŸ¥°“√‡¢’¬π

3.  “¡“√∂π”‡ πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß°“√

·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπÀ√◊Õ‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM95
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√∫√‘À“√

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

(Managing Change)

2. °“√¡’®‘µ¡ÿàß∫√‘°“√

(Customer Service

Orientation)

3. °“√«“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å

(Strategic Planning)

1. °“√√‘‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ß Ê

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ„πÕß§å°“√„Àâπ”§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√¡“ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπº≈ ”‡√Á®

3.  π—∫ πÿπ¥â“π°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ ¢—ÈπµÕπ ·≈–

™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸâ√—∫∫√‘°“√

2. √—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ√—∫∫√‘°“√

‚¥¬¡ÿàßÀ“§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

3. °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1.  √â“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë™—¥‡®π

2. °”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡«≈“ ∑√—æ¬“°√ §«“¡ ”§—≠‡√àß¥à«π

„π°“√«“ß·ºπ„π‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·≈–„π√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√

3. §“¥°“√≥å∂÷ßªí≠À“·≈–‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√«“ß·ºπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

3. °“√ª√– “π —¡æ—π∏å

(Collaborativeness)

1. °“√∑”ß“π√à«¡°—∫∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”ß“π

„πÕß§å°“√

2.  √â“ß§«“¡‡§“√æ·≈–§«“¡‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π

„πÕß§å°“√

3.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π¿“¬„πÕß§å°“√

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM96
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √—∫º‘¥™Õ∫µ√«® Õ∫‰¥â

(Accountability)

2. °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ

º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(Achieving Result)

3. °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√

(Managing Resources)

1.  ”π÷°„π∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ¡ÿàß¡—Ëπ µ—Èß„®‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡°“√µ—¥ ‘π„®„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

2. ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ¬◊π¬—π∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

3. æ√âÕ¡„Àâµ√«® Õ∫·≈–æ√âÕ¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°√–∑”

·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

1. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥âº≈ ”‡√Á®∑—π°“√≥åµ“¡·ºπ

2. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. º≈º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√µÕ∫ πÕß§«“¡§“¥À«—ß¢Õß

ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑—Èß¿“¬„π

·≈–¿“¬πÕ°Õß§å°“√

2. °“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÕß§å°“√ °≈ÿà¡·≈–∫ÿ§§≈

3. ∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√„Àâ Õ¥√—∫§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ

¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM97
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√µ—¥ ‘π„®

(Decision Making)

2. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å

(Thinking)

3. §«“¡‡ªìπºŸâπ”

(Leadership)

1. ‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‚¥¬æ‘®“√≥“®“°

¢âÕ¡Ÿ≈ ‚Õ°“  ªí≠À“ ª√–‡¡‘π∑“ß‡≈◊Õ°·≈–º≈≈—æ∏å

2. µ—¥ ‘π„®‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥„π ∂“π°“√≥åπ—Èπ Ê „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡

3. «‘‡§√“–Àå·¬°·¬–√–∫ÿª√–‡¥Áπ¢Õßªí≠À“·≈–µ—¥ ‘π„®

·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

1. °”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“  ∂“π°“√≥å

‚¥¬„™âÀ≈—°‡Àµÿº≈·≈–ª√– ∫°“√≥åª√–°Õ∫°—π

2. °“√µ—¥ ‘π„® ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“

¡’§«“¡‡À¡“– ¡

3. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å∑”„Àâ‡ÀÁπ»—°¬¿“æ·≈–·π«∑“ß„À¡à Ê

1.  √â“ßª√–™“ —¡æ—π∏å «‘ —¬∑—»πå¢ÕßÕß§å°“√·≈–‚πâ¡πâ“«

„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ∑—Èß°“√„Àâ§”·π–π” ·≈–

°“√„ÀâÕ”π“®„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂‡®√‘≠°â“«Àπâ“

Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

3. ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ ∑’¡ß“π ·≈–

Õß§å°“√„π¥â“π∑—»π§µ‘°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM98
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM99
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM100
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∑. 2/3

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√ª√—∫µ—«·≈–§«“¡

¬◊¥À¬ÿàπ (Adaptability

and Flexibility)

2. ∑—°…–„π°“√ ◊ËÕ “√

(Communication)

1. °“√ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡

µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

2. ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å

∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

3.  “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¡ÿ¡¡Õß

∑’Ë·µ°µà“ß°—π

1. ¡’∑—°…–·≈–»‘≈ª–„π°“√√—∫√Ÿâ·≈–®—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√øíß

·≈–°“√Õà“π

2. ¡’∑—°…–„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥·≈–‚πâ¡πâ“«ºŸâøíß

·≈–ºŸâÕà“π‚¥¬°“√æŸ¥°“√‡¢’¬π

3.  “¡“√∂π”‡ πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß°“√

·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπÀ√◊Õ‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM101
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. °“√ª√– “π —¡æ—π∏å

(Collaborativeness)

1. °“√∑”ß“π√à«¡°—∫∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”ß“π

„πÕß§å°“√

2.  √â“ß§«“¡‡§“√æ·≈–§«“¡‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π

„πÕß§å°“√

3.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π¿“¬„πÕß§å°“√

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√∫√‘À“√

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

(Managing Change)

2. °“√¡’®‘µ¡ÿàß∫√‘°“√

(Customer Service

Orientation)

3. °“√«“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å

(Strategic Planning)

1. °“√√‘‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ß Ê

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ„πÕß§å°“√„Àâπ”§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√¡“ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπº≈ ”‡√Á®

3.  π—∫ πÿπ¥â“π°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ ¢—ÈπµÕπ ·≈–

™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸâ√—∫∫√‘°“√

2. √—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ√—∫∫√‘°“√

‚¥¬¡ÿàßÀ“§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

3. °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1.  √â“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë™—¥‡®π

2. °”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡«≈“ ∑√—æ¬“°√ §«“¡ ”§—≠‡√àß¥à«π

„π°“√«“ß·ºπ„π‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·≈–„π√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√

3. §“¥°“√≥å∂÷ßªí≠À“·≈–‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√«“ß·ºπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM102
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √—∫º‘¥™Õ∫µ√«® Õ∫‰¥â

(Accountability)

2. °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ

º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(Achieving Result)

3. °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√

(Managing Resources)

1.  ”π÷°„π∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ¡ÿàß¡—Ëπ µ—Èß„®‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡°“√µ—¥ ‘π„®„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

2. ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ¬◊π¬—π∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

3. æ√âÕ¡„Àâµ√«® Õ∫·≈–æ√âÕ¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°√–∑”

·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

1. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥âº≈ ”‡√Á®∑—π°“√≥åµ“¡·ºπ

2. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. º≈º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√µÕ∫ πÕß§«“¡§“¥À«—ß¢Õß

ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑—Èß¿“¬„π

·≈–¿“¬πÕ°Õß§å°“√

2. °“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÕß§å°“√ °≈ÿà¡·≈–∫ÿ§§≈

3. ∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√„Àâ Õ¥√—∫§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ

¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM103
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√µ—¥ ‘π„®

(Decision Making)

2. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å

(Thinking)

3. §«“¡‡ªìπºŸâπ”

(Leadership)

1. ‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‚¥¬æ‘®“√≥“®“°

¢âÕ¡Ÿ≈ ‚Õ°“  ªí≠À“ ª√–‡¡‘π∑“ß‡≈◊Õ°·≈–º≈≈—æ∏å

2. µ—¥ ‘π„®‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥„π ∂“π°“√≥åπ—Èπ Ê „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡

3. «‘‡§√“–Àå·¬°·¬–√–∫ÿª√–‡¥Áπ¢Õßªí≠À“·≈–µ—¥ ‘π„®

·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

1. °”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“  ∂“π°“√≥å

‚¥¬„™âÀ≈—°‡Àµÿº≈·≈–ª√– ∫°“√≥åª√–°Õ∫°—π

2. °“√µ—¥ ‘π„® ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“

¡’§«“¡‡À¡“– ¡

3. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å∑”„Àâ‡ÀÁπ»—°¬¿“æ·≈–·π«∑“ß„À¡à Ê

1.  √â“ßª√–™“ —¡æ—π∏å «‘ —¬∑—»πå¢ÕßÕß§å°“√·≈–‚πâ¡πâ“«

„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ∑—Èß°“√„Àâ§”·π–π” ·≈–

°“√„ÀâÕ”π“®„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂‡®√‘≠°â“«Àπâ“

Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

3. ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ ∑’¡ß“π ·≈–

Õß§å°“√„π¥â“π∑—»π§µ‘°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM104
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM105
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

.........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM106
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

 æ∑. 2/4

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√ª√—∫µ—«·≈–§«“¡

¬◊¥À¬ÿàπ (Adaptability

and Flexibility)

2. ∑—°…–„π°“√ ◊ËÕ “√

(Communication)

1. °“√ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡

µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

2. ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å

∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

3.  “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¡ÿ¡¡Õß

∑’Ë·µ°µà“ß°—π

1. ¡’∑—°…–·≈–»‘≈ª–„π°“√√—∫√Ÿâ·≈–®—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√øíß

·≈–°“√Õà“π

2. ¡’∑—°…–„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥·≈–‚πâ¡πâ“«ºŸâøíß

·≈–ºŸâÕà“π‚¥¬°“√æŸ¥°“√‡¢’¬π

3.  “¡“√∂π”‡ πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß°“√

·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπÀ√◊Õ‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM107
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. °“√ª√– “π —¡æ—π∏å

(Collaborativeness)

1. °“√∑”ß“π√à«¡°—∫∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”ß“π

„πÕß§å°“√

2.  √â“ß§«“¡‡§“√æ·≈–§«“¡‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π

„πÕß§å°“√

3.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π¿“¬„πÕß§å°“√

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√∫√‘À“√

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

(Managing Change)

2. °“√¡’®‘µ¡ÿàß∫√‘°“√

(Customer Service

Orientation)

3. °“√«“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å

(Strategic Planning)

1. °“√√‘‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ß Ê

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ„πÕß§å°“√„Àâπ”§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√¡“ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπº≈ ”‡√Á®

3.  π—∫ πÿπ¥â“π°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ ¢—ÈπµÕπ ·≈–

™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸâ√—∫∫√‘°“√

2. √—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ√—∫∫√‘°“√

‚¥¬¡ÿàßÀ“§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

3. °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1.  √â“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë™—¥‡®π

2. °”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡«≈“ ∑√—æ¬“°√ §«“¡ ”§—≠‡√àß¥à«π

„π°“√«“ß·ºπ„π‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·≈–„π√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√

3. §“¥°“√≥å∂÷ßªí≠À“·≈–‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√«“ß·ºπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM108
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √—∫º‘¥™Õ∫µ√«® Õ∫‰¥â

(Accountability)

2. °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ

º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(Achieving Result)

3. °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√

(Managing Resources)

1.  ”π÷°„π∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ¡ÿàß¡—Ëπ µ—Èß„®‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡°“√µ—¥ ‘π„®„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

2. ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ¬◊π¬—π∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

3. æ√âÕ¡„Àâµ√«® Õ∫·≈–æ√âÕ¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°√–∑”

·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

1. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥âº≈ ”‡√Á®∑—π°“√≥åµ“¡·ºπ

2. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. º≈º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√µÕ∫ πÕß§«“¡§“¥À«—ß¢Õß

ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑—Èß¿“¬„π

·≈–¿“¬πÕ°Õß§å°“√

2. °“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÕß§å°“√ °≈ÿà¡·≈–∫ÿ§§≈

3. ∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√„Àâ Õ¥√—∫§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ

¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM109
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√µ—¥ ‘π„®

(Decision Making)

2. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å

(Thinking)

3. §«“¡‡ªìπºŸâπ”

(Leadership)

1. ‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‚¥¬æ‘®“√≥“®“°

¢âÕ¡Ÿ≈ ‚Õ°“  ªí≠À“ ª√–‡¡‘π∑“ß‡≈◊Õ°·≈–º≈≈—æ∏å

2. µ—¥ ‘π„®‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥„π ∂“π°“√≥åπ—Èπ Ê „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡

3. «‘‡§√“–Àå·¬°·¬–√–∫ÿª√–‡¥Áπ¢Õßªí≠À“·≈–µ—¥ ‘π„®

·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

1. °”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“  ∂“π°“√≥å

‚¥¬„™âÀ≈—°‡Àµÿº≈·≈–ª√– ∫°“√≥åª√–°Õ∫°—π

2. °“√µ—¥ ‘π„® ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“

¡’§«“¡‡À¡“– ¡

3. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å∑”„Àâ‡ÀÁπ»—°¬¿“æ·≈–·π«∑“ß„À¡à Ê

1.  √â“ßª√–™“ —¡æ—π∏å «‘ —¬∑—»πå¢ÕßÕß§å°“√·≈–‚πâ¡πâ“«

„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ∑—Èß°“√„Àâ§”·π–π” ·≈–

°“√„ÀâÕ”π“®„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂‡®√‘≠°â“«Àπâ“

Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

3. ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ ∑’¡ß“π ·≈–

Õß§å°“√„π¥â“π∑—»π§µ‘°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM110
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM111
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

(5) √“ß«—≈ �æ∞. 78-112ok 17/10/2012, 10:34 AM112
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∑. 2/5

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√ª√—∫µ—«·≈–§«“¡

¬◊¥À¬ÿàπ (Adaptability

and Flexibility)

2. ∑—°…–„π°“√ ◊ËÕ “√

(Communication)

1. °“√ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡

µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

2. ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å

∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

3.  “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¡ÿ¡¡Õß

∑’Ë·µ°µà“ß°—π

1. ¡’∑—°…–·≈–»‘≈ª–„π°“√√—∫√Ÿâ·≈–®—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√øíß

·≈–°“√Õà“π

2. ¡’∑—°…–„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥·≈–‚πâ¡πâ“«ºŸâøíß

·≈–ºŸâÕà“π‚¥¬°“√æŸ¥°“√‡¢’¬π

3.  “¡“√∂π”‡ πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß°“√

·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπÀ√◊Õ‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π

(6)√“ß«—≈ �æ∞. 113-153ok 17/10/2012, 10:34 AM113
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√∫√‘À“√

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

(Managing Change)

2. °“√¡’®‘µ¡ÿàß∫√‘°“√

(Customer Service

Orientation)

3. °“√«“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å

(Strategic Planning)

1. °“√√‘‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ß Ê

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ„πÕß§å°“√„Àâπ”§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√¡“ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπº≈ ”‡√Á®

3.  π—∫ πÿπ¥â“π°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ ¢—ÈπµÕπ ·≈–

™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸâ√—∫∫√‘°“√

2. √—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ√—∫∫√‘°“√‚¥¬¡ÿàßÀ“§«“¡µâÕß°“√

¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

3. °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1.  √â“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë™—¥‡®π

2. °”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡«≈“ ∑√—æ¬“°√ §«“¡ ”§—≠‡√àß¥à«π

„π°“√«“ß·ºπ„π‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·≈–„π√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√

3. §“¥°“√≥å∂÷ßªí≠À“·≈–‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√«“ß·ºπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

3. °“√ª√– “π —¡æ—π∏å

(Collaborativeness)

1. °“√∑”ß“π√à«¡°—∫∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”ß“π

„πÕß§å°“√

2.  √â“ß§«“¡‡§“√æ·≈–§«“¡‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π

„πÕß§å°“√

3.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π¿“¬„πÕß§å°“√

(6)√“ß«—≈ �æ∞. 113-153ok 17/10/2012, 10:34 AM114
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √—∫º‘¥™Õ∫µ√«® Õ∫‰¥â

(Accountability)

2. °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ

º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(Achieving Result)

3. °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√

(Managing Resources)

1.  ”π÷°„π∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ¡ÿàß¡—Ëπ µ—Èß„®‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡°“√µ—¥ ‘π„®„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

2. ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ¬◊π¬—π∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

3. æ√âÕ¡„Àâµ√«® Õ∫·≈–æ√âÕ¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°√–∑”

·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

1. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥âº≈ ”‡√Á®∑—π°“√≥åµ“¡·ºπ

2. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. º≈º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√µÕ∫ πÕß§«“¡§“¥À«—ß¢Õß

ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑—Èß¿“¬„π

·≈–¿“¬πÕ°Õß§å°“√

2. °“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÕß§å°“√ °≈ÿà¡·≈–∫ÿ§§≈

3. ∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√„Àâ Õ¥√—∫§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ

¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(6)√“ß«—≈ �æ∞. 113-153ok 17/10/2012, 10:34 AM115
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√µ—¥ ‘π„®

(Decision Making)

2. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å

(Thinking)

3. §«“¡‡ªìπºŸâπ”

(Leadership)

1. ‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‚¥¬æ‘®“√≥“®“°

¢âÕ¡Ÿ≈ ‚Õ°“  ªí≠À“ ª√–‡¡‘π∑“ß‡≈◊Õ°·≈–º≈≈—æ∏å

2. µ—¥ ‘π„®‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥„π ∂“π°“√≥åπ—Èπ Ê „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡

3. «‘‡§√“–Àå·¬°·¬–√–∫ÿª√–‡¥Áπ¢Õßªí≠À“·≈–µ—¥ ‘π„®

·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

1. °”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“  ∂“π°“√≥å

‚¥¬„™âÀ≈—°‡Àµÿº≈·≈–ª√– ∫°“√≥åª√–°Õ∫°—π

2. °“√µ—¥ ‘π„® ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“

¡’§«“¡‡À¡“– ¡

3. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å∑”„Àâ‡ÀÁπ»—°¬¿“æ·≈–·π«∑“ß„À¡à Ê

1.  √â“ßª√–™“ —¡æ—π∏å «‘ —¬∑—»πå¢ÕßÕß§å°“√·≈–‚πâ¡πâ“«

„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ∑—Èß°“√„Àâ§”·π–π” ·≈–

°“√„ÀâÕ”π“®„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂‡®√‘≠°â“«Àπâ“

Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

3. ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ ∑’¡ß“π ·≈–

Õß§å°“√„π¥â“π∑—»π§µ‘°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

(6)√“ß«—≈ �æ∞. 113-153ok 17/10/2012, 10:34 AM116
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

(6)√“ß«—≈ �æ∞. 113-153ok 17/10/2012, 10:34 AM117
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

.........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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119§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

 æ∑. 2/6

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√ª√—∫µ—«·≈–§«“¡

¬◊¥À¬ÿàπ (Adaptability

and Flexibility)

2. ∑—°…–„π°“√ ◊ËÕ “√

(Communication)

1. °“√ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡

µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

2. ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å

∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

3.  “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¡ÿ¡¡Õß

∑’Ë·µ°µà“ß°—π

1. ¡’∑—°…–·≈–»‘≈ª–„π°“√√—∫√Ÿâ·≈–®—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√øíß

·≈–°“√Õà“π

2. ¡’∑—°…–„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥·≈–‚πâ¡πâ“«ºŸâøíß

·≈–ºŸâÕà“π‚¥¬°“√æŸ¥°“√‡¢’¬π

3.  “¡“√∂π”‡ πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß°“√ ·≈–

‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπÀ√◊Õ‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π
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120 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. °“√ª√– “π —¡æ—π∏å

(Collaborativeness)

1. °“√∑”ß“π√à«¡°—∫∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”ß“π

„πÕß§å°“√

2.  √â“ß§«“¡‡§“√æ·≈–§«“¡‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π

„πÕß§å°“√

3.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π¿“¬„πÕß§å°“√

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√∫√‘À“√

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

(Managing Change)

2. °“√¡’®‘µ¡ÿàß∫√‘°“√

(Customer Service

Orientation)

3. °“√«“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å

(Strategic Planning)

1. °“√√‘‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ß Ê

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ„πÕß§å°“√„Àâπ”§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√¡“ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπº≈ ”‡√Á®

3.  π—∫ πÿπ¥â“π°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ ¢—ÈπµÕπ ·≈–

™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸâ√—∫∫√‘°“√

2. √—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ√—∫∫√‘°“√‚¥¬¡ÿàßÀ“§«“¡µâÕß°“√

¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

3. °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1.  √â“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë™—¥‡®π

2. °”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡«≈“ ∑√—æ¬“°√ §«“¡ ”§—≠‡√àß¥à«π

„π°“√«“ß·ºπ„π‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·≈–„π√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√

3. §“¥°“√≥å∂÷ßªí≠À“·≈–‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√«“ß·ºπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√
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121§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √—∫º‘¥™Õ∫µ√«® Õ∫‰¥â

(Accountability)

2. °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ

º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(Achieving Result)

3. °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√

(Managing Resources)

1.  ”π÷°„π∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ¡ÿàß¡—Ëπ µ—Èß„®‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡°“√µ—¥ ‘π„®„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

2. ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ¬◊π¬—π∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

3. æ√âÕ¡„Àâµ√«® Õ∫·≈–æ√âÕ¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°√–∑”

·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

1. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥âº≈ ”‡√Á®∑—π°“√≥åµ“¡·ºπ

2. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. º≈º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√µÕ∫ πÕß§«“¡§“¥À«—ß¢Õß

ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑—Èß¿“¬„π

·≈–¿“¬πÕ°Õß§å°“√

2. °“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÕß§å°“√ °≈ÿà¡·≈–∫ÿ§§≈

3. ∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√„Àâ Õ¥√—∫§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ

¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï
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122 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√µ—¥ ‘π„®

(Decision Making)

2. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å

(Thinking)

3. §«“¡‡ªìπºŸâπ”

(Leadership)

1. ‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‚¥¬æ‘®“√≥“®“°

¢âÕ¡Ÿ≈ ‚Õ°“  ªí≠À“ ª√–‡¡‘π∑“ß‡≈◊Õ°·≈–º≈≈—æ∏å

2. µ—¥ ‘π„®‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥„π ∂“π°“√≥åπ—Èπ Ê „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡

3. «‘‡§√“–Àå·¬°·¬–√–∫ÿª√–‡¥Áπ¢Õßªí≠À“·≈–µ—¥ ‘π„®

·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

1. °”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“  ∂“π°“√≥å

‚¥¬„™âÀ≈—°‡Àµÿº≈·≈–ª√– ∫°“√≥åª√–°Õ∫°—π

2. °“√µ—¥ ‘π„® ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“

¡’§«“¡‡À¡“– ¡

3. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å∑”„Àâ‡ÀÁπ»—°¬¿“æ·≈–·π«∑“ß„À¡à Ê

1.  √â“ßª√–™“ —¡æ—π∏å «‘ —¬∑—»πå¢ÕßÕß§å°“√·≈–‚πâ¡πâ“«

„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ∑—Èß°“√„Àâ§”·π–π” ·≈–

°“√„ÀâÕ”π“®„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂‡®√‘≠°â“«Àπâ“

Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

3. ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ ∑’¡ß“π ·≈–

Õß§å°“√„π¥â“π∑—»π§µ‘°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ
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123§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

(6)√“ß«—≈ �æ∞. 113-153ok 17/10/2012, 10:34 AM123
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

(6)√“ß«—≈ �æ∞. 113-153ok 17/10/2012, 10:34 AM124
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125§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∑. 2/7

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 °“√∫√‘À“√§π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√ª√—∫µ—«·≈–§«“¡

¬◊¥À¬ÿàπ (Adaptability

and Flexibility)

2. ∑—°…–„π°“√ ◊ËÕ “√

(Communication)

1. °“√ª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å ∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡

µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

2. ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡¢â“°—∫∑ÿ° ∂“π°“√≥å

∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√

3.  “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¡ÿ¡¡Õß

∑’Ë·µ°µà“ß°—π

1. ¡’∑—°…–·≈–»‘≈ª–„π°“√√—∫√Ÿâ·≈–®—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√øíß

·≈–°“√Õà“π

2. ¡’∑—°…–„π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥·≈–‚πâ¡πâ“«ºŸâøíß

·≈–ºŸâÕà“π‚¥¬°“√æŸ¥°“√‡¢’¬π

3.  “¡“√∂π”‡ πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß°“√

·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπÀ√◊Õ‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß™—¥‡®π

(6)√“ß«—≈ �æ∞. 113-153ok 17/10/2012, 10:34 AM125

327 



126 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. °“√ª√– “π —¡æ—π∏å

(Collaborativeness)

1. °“√∑”ß“π√à«¡°—∫∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”ß“π

„πÕß§å°“√

2.  √â“ß§«“¡‡§“√æ·≈–§«“¡‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π

„πÕß§å°“√

3.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π¿“¬„πÕß§å°“√

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√∫√‘À“√

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

(Managing Change)

2. °“√¡’®‘µ¡ÿàß∫√‘°“√

(Customer Service

Orientation)

3. °“√«“ß·ºπ°≈¬ÿ∑∏å

(Strategic Planning)

1. °“√√‘‡√‘Ë¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ß Ê

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ„πÕß§å°“√„Àâπ”§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°“√¡“ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπº≈ ”‡√Á®

3.  π—∫ πÿπ¥â“π°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ ¢—ÈπµÕπ ·≈–

™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸâ√—∫∫√‘°“√

2. √—°…“§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ√—∫∫√‘°“√

‚¥¬¡ÿàßÀ“§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√

3. °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1.  √â“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å °≈¬ÿ∑∏å·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë™—¥‡®π

2. °”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡«≈“ ∑√—æ¬“°√ §«“¡ ”§—≠‡√àß¥à«π

„π°“√«“ß·ºπ„π‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·≈–„π√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘°“√

3. §“¥°“√≥å∂÷ßªí≠À“·≈–‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπ‰ª‰¥â

„π°“√«“ß·ºπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡√Õ∫√Ÿâ„π°“√∫√‘À“√

(6)√“ß«—≈ �æ∞. 113-153ok 17/10/2012, 10:34 AM126
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127§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √—∫º‘¥™Õ∫µ√«® Õ∫‰¥â

(Accountability)

2. °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ

º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(Achieving Result)

3. °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√

(Managing Resources)

1.  ”π÷°„π∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ¡ÿàß¡—Ëπ µ—Èß„®‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡°“√µ—¥ ‘π„®„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

2. ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ¬◊π¬—π∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬

3. æ√âÕ¡„Àâµ√«® Õ∫·≈–æ√âÕ¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√°√–∑”

·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

1. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥âº≈ ”‡√Á®∑—π°“√≥åµ“¡·ºπ

2. ∫√‘À“√°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. º≈º≈‘µ·≈–°“√∫√‘À“√µÕ∫ πÕß§«“¡§“¥À«—ß¢Õß

ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑—Èß¿“¬„π

·≈–¿“¬πÕ°Õß§å°“√

2. °“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÕß§å°“√ °≈ÿà¡·≈–∫ÿ§§≈

3. ∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√„Àâ Õ¥√—∫§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ

¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√∫√‘À“√·∫∫¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

(6)√“ß«—≈ �æ∞. 113-153ok 17/10/2012, 10:34 AM127

329 



128 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√µ—¥ ‘π„®

(Decision Making)

2. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å

(Thinking)

3. §«“¡‡ªìπºŸâπ”

(Leadership)

1. ‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‚¥¬æ‘®“√≥“®“°

¢âÕ¡Ÿ≈ ‚Õ°“  ªí≠À“ ª√–‡¡‘π∑“ß‡≈◊Õ°·≈–º≈≈—æ∏å

2. µ—¥ ‘π„®‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥„π ∂“π°“√≥åπ—Èπ Ê „π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡

3. «‘‡§√“–Àå·¬°·¬–√–∫ÿª√–‡¥Áπ¢Õßªí≠À“·≈–µ—¥ ‘π„®

·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

1. °”Àπ¥¢Õ∫¢à“¬·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“  ∂“π°“√≥å

‚¥¬„™âÀ≈—°‡Àµÿº≈·≈–ª√– ∫°“√≥åª√–°Õ∫°—π

2. °“√µ—¥ ‘π„® ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“

¡’§«“¡‡À¡“– ¡

3. °“√§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å∑”„Àâ‡ÀÁπ»—°¬¿“æ·≈–·π«∑“ß„À¡à Ê

1.  √â“ßª√–™“ —¡æ—π∏å «‘ —¬∑—»πå¢ÕßÕß§å°“√·≈–‚πâ¡πâ“«

„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¬Õ¡√—∫

2. „Àâ°“√ π—∫ πÿπºŸâÕ◊Ëπ∑—Èß°“√„Àâ§”·π–π” ·≈–

°“√„ÀâÕ”π“®„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂‡®√‘≠°â“«Àπâ“

Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

3. ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ ∑’¡ß“π ·≈–

Õß§å°“√„π¥â“π∑—»π§µ‘°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–°“√µ—¥ ‘π„®

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√∫√‘À“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ

(6)√“ß«—≈ �æ∞. 113-153ok 17/10/2012, 10:34 AM128
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129§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

(6)√“ß«—≈ �æ∞. 113-153ok 17/10/2012, 10:34 AM129
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130 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

.........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“π

√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ‡ πÕ¢Õ√—∫√“ß«—≈ ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¢Õß

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π (OBEC AWARDS) µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

2.1 ¥”√ßµ”·Àπàß ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π ªØ‘∫—µ‘ß“π

„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

2.2 ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π¡“·≈â«

‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.3 ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.4 ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√§√Õßµπ §√Õß§π §√Õßß“π ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·≈–¬Õ¡√—∫¢Õß∫ÿ§§≈„π«‘™“™’æ

·≈– —ß§¡ ª√–°Õ∫¥â«¬

2.4.1 °“√§√Õßµπ

1) °“√æ÷Ëßµπ‡Õß ¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√„πß“πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2) °“√ª√–À¬—¥·≈–‡°Á∫ÕÕ¡

3) √—°…“√–‡∫’¬∫«‘π—¬·≈–‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

4) °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡§ÿ≥∏√√¡¢Õß»“ π“

5) °“√¡’§«“¡®ß√—°¿—°¥’ µàÕ™“µ‘ »“ π“·≈–æ√–¡À“°…—µ√‘¬å
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 2.4.2 °“√§√Õß§π

1) §«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√–‡¡‘π —¡æ—π∏å·≈– √â“ß§«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’°—∫ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π

ºŸâ„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ·≈–ºŸâ¡“µ‘¥µàÕß“π

2) §«“¡ “¡“√∂„π°“√√à«¡∑”ß“π‡ªìπ°≈ÿà¡  “¡“√∂®Ÿß„®„Àâ‡°‘¥°“√¬Õ¡√—∫·≈–„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ

3) „Àâ§«“¡‡ ¡Õ¿“§·π–π” ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

4) °“√‡ªìπºŸâ¡’§«“¡‡ªìπ∏√√¡∑—ÈßµàÕµπ‡Õß·≈–µàÕºŸâÕ◊Ëπ

5) °“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡ “¡—§§’·≈–√à«¡°‘®°√√¡¢ÕßÀ¡Ÿà§≥– ∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

2.4.3 °“√§√Õßß“π

1) §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕÀπâ“∑’Ë

2) §«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å·≈–ª√—∫ª√ÿßß“π

3. À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

3.1 °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘π —ß‡°µ  Õ∫∂“¡  —¡¿“…≥å

µ√«® Õ∫√àÕß√Õ¬ ‡Õ° “√ À≈—°∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ®÷ß®–‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“πµàÕ‰ª

3.2 °“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π “¡“√∂‡ πÕº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√ ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ À√◊Õ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¥â“π„¥¥â“πÀπ÷Ëß ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘π —ß‡°µ  Õ∫∂“¡  —¡¿“…≥å µ√«® Õ∫√àÕß√Õ¬ ‡Õ° “√ À≈—°∞“π

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¥—ßπ’È

3.2.1 ¥â“π«‘™“°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—°

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π

1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß ¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’

(Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)

1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering others)

∑”‰¥â

5-6

√“¬°“√

∑”‰¥â

5-6

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-2

√“¬°“√
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß√“™°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π

∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂

„π°“√·°âªí≠À“

À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ°≈ÿà¡ß“π/Àπà«¬ß“π/

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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136 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—°

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π

1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)

1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π

(Coaching and Empowering others)

∑”‰¥â

5-6

√“¬°“√

∑”‰¥â

5-6

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-2

√“¬°“√

 3.2.1 ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–
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137§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

6. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

‚¥¬„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß

µ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“

2. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

2. „™â¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“ß“π

3. ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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138 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

4. °“√„™â∑√—æ¬“°√

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√

«‘™“™’æ»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

1. ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“

 Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ßª√–À¬—¥

3. „™â∑√—æ¬“°√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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139§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

3.2.1 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—°

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π

1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)

1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π

(Coaching and Empowering others)

∑”‰¥â

5-6

√“¬°“√

∑”‰¥â

5-6

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-2

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–
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140 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß

π«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

π«—µ°√√¡

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß§√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑

¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡ °“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡

 Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫ æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3
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141§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå

µàÕ«ß°“√«‘™“™’æ»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

3. °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«° §≈àÕß·§≈à«

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π‡Àµÿ°“√≥å

3. π«—µ°√√¡∑’Ëæ—≤π“‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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4. «‘∏’°“√ª√–‡¡‘π

°“√ª√–‡¡‘πºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π

„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“ ·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“ ¡’«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π 2 √–¥—∫ ¥—ßπ’È

4.1 √–¥—∫¿“§

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“

Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π∑”°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§ ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π‡Õ° “√

À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡µ“¡∑’Ë

§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°

ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§ ‡æ◊ËÕ

‡¢â“√—∫°“√ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫™“µ‘µàÕ‰ª

4.3 √–¥—∫™“µ‘

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“

Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬°“√„ÀâºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§‚¥¬æ‘®“√≥“

®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–

—́°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π·≈–µ—¥ ‘πº≈µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈ OBEC AWARDS

„π√–¥—∫™“µ‘ ·≈–∑”æ‘∏’¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·≈–√“ß«—≈

5. ‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

5.1 √–¥—∫¿“§

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√–¥—∫¿“§ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

5.2 √–¥—∫™“µ‘

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 90 ¢÷Èπ‰ª

2) ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å
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·∫∫ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ (OBEC AWARDS)

 æ∑. 3/1

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

1. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

‡™‘ßª√–®—°…å

2. °“√§√Õßµπ

2.1 °“√æ÷Ëßµπ‡Õß

¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√„πß“π

Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2.2 °“√ª√–À¬—¥·≈–

‡°Á∫ÕÕ¡

1. ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“Àπà«¬

µ√«® Õ∫¿“¬„πªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

2. ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“

Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫

°“√ª√–‡¡‘π

3. ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ

¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

1. ¡’§«“¡«‘√‘¬– Õÿµ “À– „πß“πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’§«“¡µ—Èß„®∑’Ë®–∑”ß“π„πÀπâ“∑’Ë„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®¥â«¬µπ‡Õß

3. ¡’§«“¡Õ¥∑π‰¡à¬àÕ∑âÕµàÕªí≠À“ Õÿª √√§

4. ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕµπ‡Õß §√Õ∫§√—«·≈–ºŸâÕ◊Ëπ

1. √Ÿâ®—°„™â®à“¬µ“¡§«√·Ààß∞“π–

2. √Ÿâ®—°„™â∑√—æ¬å ‘π¢Õß∑“ß√“™°“√„Àâ‡ªìπª√–‚¬™πå·≈–ª√–À¬—¥

3. √Ÿâ®—°¡—∏¬— ∂å·≈–‡°Á∫ÕÕ¡ ‡æ◊ËÕ √â“ß∞“π–µπ‡Õß·≈–§√Õ∫§√—«

4. √Ÿâ®—°¥Ÿ·≈ ∫”√ÿß·≈–√—°…“∑√—æ¬å ‘π¢Õßµπ‡Õß·≈– à«π√«¡
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

2.3 √—°…“√–‡∫’¬∫«‘π—¬

·≈–‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

2.4 °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡

§ÿ≥∏√√¡¢Õß»“ π“

2.5 °“√¡’§«“¡

®ß√—°¿—°¥’ µàÕ™“µ‘ »“ π“

·≈–æ√–¡À“°…—µ√‘¬å

3. °“√§√Õß§π

   3.1 §«“¡ “¡“√∂

„π°“√ª√–‡¡‘π —¡æ—π∏å

·≈– √â“ß§«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’

°—∫ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‡æ◊ËÕπ

√à«¡ß“π ºŸâ„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“

·≈–ºŸâ¡“µ‘¥µàÕß“π

3.2 §«“¡ “¡“√∂

„π°“√√à«¡∑”ß“π‡ªìπ°≈ÿà¡

 “¡“√∂®Ÿß„®„Àâ‡°‘¥

°“√¬Õ¡√—∫·≈–„Àâ§«“¡

√à«¡¡◊Õ

1. ‡ªìπºŸâ√—°…“·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

2. ª√–æƒµ‘·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ Õ—πÕ“®‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈‚¥¬∑—Ë«‰ª

3. ‡™◊ËÕøíß ·≈–„Àâ§«“¡‡§“√æµàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

4. ‡ªìπºŸâµ√ßµàÕ‡«≈“

1. ≈–‡«âπµàÕ°“√ª√–æƒµ‘™—Ë«·≈–‰¡à≈ÿà¡À≈ßÕ∫“¬¡ÿ¢

2. ‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà ‡ ’¬ ≈– ‡ÀÁπ·°àª√–‚¬™πå à«π√«¡

3. ¡’§«“¡´◊ËÕ —µ¬å  ÿ®√‘µµàÕµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ

4. ¡’§«“¡‡¡µµ“ °√ÿ≥“ ‚Õ∫ÕâÕ¡Õ“√’µàÕ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‚¥¬∑—Ë«‰ª

1.  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß

∑“ß√“™°“√·≈–√—∞∫“≈

2. ‡¢â“√à«¡„π»“ π°‘®·≈–∑”πÿ∫”√ÿß»“ π“

3. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’ ‡™àπ ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‡ ’¬¿“…’ ‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

‡ªìπµâπ

4. ¡’§«“¡®ß√—°¿—°¥’·≈–‡∑‘¥∑Ÿπ„π ∂“∫—πæ√–¡À“°…—µ√‘¬å ‡™àπ ªØ‘∫—µ‘µπ

‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’µ“¡æ√–∫√¡√“‚™«“∑ À√◊Õ‡¢â“√à«¡æ‘∏’„π‚Õ°“  ”§—≠

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‡ªìπ°‘®«—µ√ª°µ‘ ‡ªìπµâπ

1. ‡ªìπºŸâ¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å¥’

2. ¬Õ¡√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

3. °≈â“·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π ‘Ëß∑’Ë‰¥â°√–∑”

4. ¡’πÈ”„®™à«¬‡À≈◊Õ·≈–„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. „Àâ§«“¡‡ÀÁπ ª√÷°…“·≈–‡ πÕ·π–„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. °“√¡’ à«π√à«¡„πß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ¬Õ¡√—∫ ·≈–øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ™Õ∫ºŸâ√à«¡ß“π

4. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥·≈–‡ πÕ‡Àµÿº≈

5. ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ∑ÿ°§π√à«¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ

6.  “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘ß“π‡µÁ¡§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

3.3 „Àâ§«“¡‡ ¡Õ¿“§

·π–π” ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

3.4 °“√‡ªìπºŸâ¡’§«“¡

‡ªìπ∏√√¡∑—ÈßµàÕµπ‡Õß

·≈–µàÕºŸâÕ◊Ëπ

3.5 °“√‡ √‘¡ √â“ß

§«“¡ “¡—§§’·≈–

√à«¡°‘®°√√¡¢ÕßÀ¡Ÿà§≥–

∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

4. °“√§√Õßß“π

4.1 §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

µàÕÀπâ“∑’Ë

4.2 §«“¡√Ÿâ

§«“¡ “¡“√∂ ·≈–

§«“¡æ÷ßæÕ„®„π

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

4.3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

 √â“ß √√§å ·≈–

ª√—∫ª√ÿßß“π

1. ¡’§«“¡ ”π÷°·≈–∂◊Õ‡ªìπÀπâ“∑’Ë

2. ™à«¬‡À≈◊Õ ·π–π”„π ‘Ëß∑’Ë¥’ µ≈Õ¥®π„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

   ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

3. „Àâ°“√™à«¬‡À≈◊Õ ·π–π”¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„® ·≈–‡ ¡Õ¿“§°—π

4. ¡’Õ—∏¬“»—¬¥’ ‡ªìπ°—π‡Õß ·≈– ÿ¿“æµàÕ∑ÿ°§π

1. ª√–æƒµ‘·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å °Æ √–‡∫’¬∫ «‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥

2. ∂◊Õª√–‚¬™πå¢Õß∑“ß√“™°“√À√◊Õ à«π√«¡‡ªìπ∑’Ëµ—Èß

3. µ—¥ ‘π «‘π‘®©—¬ À√◊Õ·°âªí≠À“ ‚¥¬„™â‡Àµÿº≈/·≈–À√◊Õ¬Õ¡√—∫

°“√µ—¥ ‘π‚¥¬‡Àµÿº≈

1. °“√„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫∑ÿ°ΩÉ“¬

2. ‡ πÕ·π–¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕß“π

3. „Àâ§«“¡ ”§—≠ ¬°¬àÕß À√◊Õ„Àâ‡°’¬√µ‘·°àºŸâ√à«¡ß“π

1. »÷°…“ §âπ§«â“ À“§«“¡√Ÿâ∑’Ë®”‡ªìπµâÕß„™â„π°“√∫√‘À“√ß“πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ

2. ¡’§«“¡µ—Èß„®ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®

3.  π„®·≈–‡Õ“„®„ à µ‘¥µ“¡ß“π∑’Ë¡Õ∫À¡“¬‰ª

4. ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

5. „Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. √Ÿâ·≈–‡¢â“„®À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √–‡∫’¬∫ °Æ ¢âÕ∫—ß§—∫ ¡µ‘ °ÆÀ¡“¬

·≈–π‚¬∫“¬

2. ¡’°“√π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰ª„™â„π°“√∫√‘À“√ß“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·°âªí≠À“·≈–¡’ªØ‘¿“≥ ‰À«æ√‘∫

„π°“√∫√‘À“√ß“π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡ À“À≈—°°“√ ·π«∑“ß «‘∏’°“√„À¡à Ê

¡“„™âª√–‚¬™πå°“√∫√‘À“√ß“π

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë¬“° À√◊Õß“π„À¡à„Àâ ”‡√Á®

‡ªìπº≈¥’
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146 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

 æ∑. 3/2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)

(6)√“ß«—≈ �æ∞. 113-153ok 17/10/2012, 10:35 AM146
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147§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering others)

(6)√“ß«—≈ �æ∞. 113-153ok 17/10/2012, 10:35 AM147
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈ “¡“√∂

Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π«‘™“°“√

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

 ¥’ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ
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2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ°≈ÿà¡ß“π/Àπà«¬ß“π/

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∑. 3/3

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)

(6)√“ß«—≈ �æ∞. 113-153ok 17/10/2012, 10:35 AM150
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151§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering others)

(6)√“ß«—≈ �æ∞. 113-153ok 17/10/2012, 10:35 AM151
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152 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈ “¡“√∂

Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π«‘™“°“√

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

 ¥’ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

(6)√“ß«—≈ �æ∞. 113-153ok 17/10/2012, 10:35 AM152
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2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ°≈ÿà¡ß“π/Àπà«¬ß“π/

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

.........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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154 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

 æ∑. 3/4

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)

(7) √“ß«—≈ �æ∞. 154-188 ok 17/10/2012, 10:35 AM154
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155§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering Others)

(7) √“ß«—≈ �æ∞. 154-188 ok 17/10/2012, 10:35 AM155
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156 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫
„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫
°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß
°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫
„π«ß«‘™“°“√

6. °“√∫√‘À“√®—¥°“√
‚¥¬„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ
2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°
3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ
1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√ Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“
2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–
3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√
1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â
2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈
3. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß

µ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ
1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“
2. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥
3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)
1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘
2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.
3. ‰¥â√—∫°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√
1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
2. „™â¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“ß“π
3. ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2  º≈ß“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

 ¥’ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

(7) √“ß«—≈ �æ∞. 154-188 ok 17/10/2012, 10:35 AM156
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157§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

4. °“√„™â∑√—æ¬“°√

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

1. ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß

°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ßª√–À¬—¥

3. „™â∑√—æ¬“°√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∑. 3/5

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)

(7) √“ß«—≈ �æ∞. 154-188 ok 17/10/2012, 10:35 AM158
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering others)

(7) √“ß«—≈ �æ∞. 154-188 ok 17/10/2012, 10:35 AM159
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160 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫
„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫
°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß
°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫
„π«ß«‘™“°“√

6. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

‚¥¬„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ
2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ ·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°
3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ
1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√  Õ¥§≈âÕß

°—∫ ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“
2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–
3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√
1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â
2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈
3. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß

µ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ
1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“
2. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥
3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)
1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘
2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫ æ∞.
3. ‰¥â√—∫°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√
1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
2. „™â¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“ß“π
3. ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

 ¥’ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

(7) √“ß«—≈ �æ∞. 154-188 ok 17/10/2012, 10:35 AM160
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2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

4. °“√„™â∑√—æ¬“°√

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ

‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

1. ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß

°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ßª√–À¬—¥

3. „™â∑√—æ¬“°√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

 æ∑. 3/6

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)

(7) √“ß«—≈ �æ∞. 154-188 ok 17/10/2012, 10:35 AM162
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering Others)
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß

π«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ

¢Õßπ«—µ°√√¡

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑

¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡ °“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

Õß§åª√–°Õ∫ 2 º≈ß“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ

‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

3. °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«° §≈àÕß·§≈à«

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π‡Àµÿ°“√≥å

3. π«—µ°√√¡∑’Ëæ—≤π“‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∑. 3/7

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡/À—«Àπâ“°≈ÿà¡π‘‡∑»œ/À—«Àπâ“Àπà«¬µ√«® Õ∫¿“¬„π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)

(7) √“ß«—≈ �æ∞. 154-188 ok 17/10/2012, 10:35 AM166
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167§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering Others)

(7) √“ß«—≈ �æ∞. 154-188 ok 17/10/2012, 10:35 AM167
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168 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß

π«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ

¢Õßπ«—µ°√√¡

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑

¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡ °“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

Õß§åª√–°Õ∫ 2 º≈ß“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ
1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

(7) √“ß«—≈ �æ∞. 154-188 ok 17/10/2012, 10:35 AM168
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

3. °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«° §≈àÕß·§≈à«

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π‡Àµÿ°“√≥å

3. π«—µ°√√¡∑’Ëæ—≤π“‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

.........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“π

√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   »÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ‡ πÕ¢Õ√—∫√“ß«—≈»÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π (OBEC AWARDS)

µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

2.1 ¥”√ßµ”·Àπàß»÷°…“π‘‡∑»°å  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡—∏¬¡»÷°…“

2.2 ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß»÷°…“π‘‡∑»°å¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.3 ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.4 ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√§√Õßµπ §√Õß§π §√Õßß“π ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·≈–¬Õ¡√—∫¢Õß∫ÿ§§≈„π«‘™“™’æ

·≈– —ß§¡ª√–°Õ∫¥â«¬

2.4.1 °“√§√Õßµπ

1) ‡ªìπºŸâªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ √–‡∫’¬∫‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈‚¥¬∑—Ë«‰ª

2) ‡ªìπºŸâ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õß‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π„π«ß°“√«‘™“™’æ

3) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡«‘√‘¬– Õÿµ “À– µ—Èß„®∑”ß“π„πÀπâ“∑’Ë®π‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®¥â«¬µπ‡Õß

2.4.2 °“√§√Õß§π

1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â¥’·≈–‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢ÕßºŸâ√à«¡ß“π

2) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’¿“«–ºŸâπ”∑“ß¥â“π«‘™“°“√

3) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å¥’·≈–‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√°—∫ºŸâ√à«¡ß“π
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2.4.3 °“√§√Õßß“π

1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë»÷°…“ §âπ§«â“ À“§«“¡√Ÿâ π”¡“æ—≤π“ß“πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ

2) ‡ªìπºŸâ∑’Ë„™âπ«—µ°√√¡ ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬·≈–∑—π‡Àµÿ°“√≥å„π°“√æ—≤π“ß“π

3) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂·≈–¡’ªØ‘¿“≥‰À«æ√‘∫„π°“√·°âªí≠À“

2.5 ¡’º≈ß“π∑’Ë‡°‘¥®“°°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“  ‚¥¬¡’®”π«π‚√ß‡√’¬π∑’Ë¥”‡π‘π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

®π‰¥â√—∫°“√√—∫√Õßº≈°“√ª√–‡¡‘π¿“¬πÕ°®“°  ¡». (√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π§√—Èß ÿ¥∑â“¬) √âÕ¬≈– 80 ¢Õß®”π«π‚√ß‡√’¬π∑’Ë‰¥â√—∫

¡Õ∫À¡“¬„Àâ¥Ÿ·≈ √—∫º‘¥™Õ∫

2.6 ‰¥â√—∫√“ß«—≈¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘¥â“π°“√π‘‡∑»°“√»÷°…“/°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ®“°Àπà«¬ß“π¿“§√—∞

‡Õ°™π ÷́Ëß‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π«‘™“™’æ·≈– —ß§¡

3. À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

3.1 °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡¢âÕ 2.1-2.6 ‚¥¬„™â‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

‡ªìπ çºà“πé ç‰¡àºà“πé ·≈–º≈°“√ª√–‡¡‘πµâÕß‰¥â çºà“πé ∑ÿ°¢âÕ  ®÷ß®–‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

3.2 °“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

„π°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π 2  à«π §◊Õ  ¡√√∂π–·≈–¡“µ√∞“π

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ª√–°Õ∫¥â«¬ 6 Õß§åª√–°Õ∫ ·≈–º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡©æ“–¥â“π ª√–°Õ∫¥â«¬ 3 ¥â“π  ÷́ËßºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

µâÕß√–∫ÿ‡æ’¬ß 1 ¥â“π ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘πµâÕß —ß‡°µ  Õ∫∂“¡  —¡¿“…≥å µ√«® Õ∫√àÕß√Õ¬ ‡Õ° “√ À≈—°∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√“¬°“√¢Õß∑—Èß 2  à«π  ·≈â« √ÿªº≈µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¥—ßπ’È

3.2.1  ¡√√∂π–·≈–¡“µ√∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ª√–°Õ∫¥â«¬ 6 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∫ÿ§§≈

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 ª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 ß“π√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

 ◊ËÕ “√·≈– √â“ß·√ß®Ÿß„®

2. °“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ

3. °“√∑”ß“π¥â«¬

°√–∫«π°“√°≈ÿà¡

4. ∑—°…–°“√π‘‡∑»

5. °“√§‘¥µ—¥ ‘π„®·≈–

·°âªí≠À“

6. §«“¡ “¡“√∂„π°“√„™â

‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√ ◊ËÕ “√

·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π

1.  ◊ËÕ “√‰¥â™—¥‡®π §√Õ∫§≈ÿ¡∂Ÿ°°“≈‡∑»–

2. ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®„π°“√ ◊ËÕ “√√–À«à“ßºŸâπ‘‡∑»

°—∫ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

3. ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»‡¢â“„®„π‡√◊ËÕß∑’Ë ◊ËÕ “√·≈–

 “¡“√∂π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√æ—≤π“ß“π

1. ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫ß“π„πÀπâ“∑’Ë

‰¡àπâÕ¬°«à“ 60 ™—Ë«‚¡ß/ªï

2. ¡’°“√»÷°…“§âπ§«â“·≈–‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥®“°

°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß

3. ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ

Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 ‡√◊ËÕß/ªï

1. √Ÿâ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∫∑∫“∑  Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫ºŸâ√à«¡ß“π„π°≈ÿà¡

3. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π°≈ÿà¡∫√√≈ÿµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

1. „™â«‘∏’°“√π‘‡∑»∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å·≈–

ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

2. ¡’°“√ –∑âÕπº≈°“√π‘‡∑»‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿß ·≈–æ—≤π“

ß“ππ‘‡∑»

3. ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®„π‡∑§π‘§°“√π‘‡∑»

·≈– “¡“√∂π”‰ªæ—≤π“ß“π

1. ¡’°“√§‘¥µ—¥ ‘π„®‚¥¬„™â∑“ß‡≈◊Õ°∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–

∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

2. ¡’°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ„π°“√ª√–°Õ∫°“√

µ—¥ ‘π„®

3. ¡’°“√§‘¥µ—¥ ‘π„®‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈∑’Ë‡°‘¥µàÕ à«π√«¡

1.  ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈ºà“π‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡µÕ√å‡πÁµ

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’ª√–°Õ∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑»

3. „™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∫ÿ§§≈

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√∑”ß“π

„Àâ ”‡√Á®¡’§ÿ≥¿“æ

2. °“√¡’π‘ —¬°“√„Àâ∫√‘°“√

3. °“√¡’®‘µ “∏“√≥–

4. §«“¡‡ªìπª√–™“∏‘ª‰µ¬

5. °“√¥”‡π‘π™’«‘µ

µ“¡À≈—°ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

6. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß

1. ¡’§«“¡µ—Èß„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. ªØ‘∫—µ‘ß“π∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å

3. ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π®π ”‡√Á®

1. „Àâ∫√‘°“√¥â«¬‰¡µ√’®‘µ·°àºŸâ¡“µ‘¥µàÕÕ¬à“ß‡ ¡Õ¿“§

2. √—∫Õ“ “™à«¬‡À≈◊Õ¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

3. ºŸâ√—∫∫√‘°“√¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

1. Õ“ “∑”ß“π¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®Õ¬à“ß‡µÁ¡§«“¡ “¡“√∂

2. ∑”ß“π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πåµàÕ à«π√«¡

3. ∑”ß“π‚¥¬‰¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢À√◊ÕÀ«—ßº≈µÕ∫·∑π

1. ªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ °µ‘°“Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

2. ¬Õ¡√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°ºŸâÕ◊Ëπ

3. ‰¡à≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

1. ‡≈◊Õ°„™â∑√—æ¬“°√„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

§ÿâ¡§à“·≈–¡’‡Àµÿº≈

2. „™â∑√—æ¬“°√‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈∑’Ë®–‡°‘¥µàÕµπ‡Õß

 —ß§¡·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

3. ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µµ“¡À≈—°ª√—™≠“

¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

1. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

2. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°√

3. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ«‘™“™’æ

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 ª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥°“√π‘‡∑»

2. §ÿ≥¿“æ°“√π‘‡∑»

3. ª√‘¡“≥°“√»÷°…“§âπ§«â“

∑“ß«‘™“°“√‡æ◊ËÕ®—¥∑”

‡ªìπ§Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√

4. §ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

§âπ§«â“∑“ß«‘™“°“√

‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡Õ° “√·≈–

§Ÿà¡◊Õ°“√π‘‡∑»

5. ª√‘¡“≥°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬

‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

6. §ÿ≥¿“æ°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬

‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ¡’°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 «—πµàÕ —ª¥“Àå

2. ¡’°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫‰¥âÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß

3. ¡’°“√∫—π∑÷°º≈°“√π‘‡∑»∑ÿ°§√—Èß∑’Ë∑”°“√π‘‡∑»

1. ¡’·ºπªØ‘∫—µ‘°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

2. ªØ‘∫—µ‘°“√π‘‡∑»µ“¡·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ¡’º≈°“√π‘‡∑»∑’Ë· ¥ß∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæƒµ‘°√√¡

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å°“√π‘‡∑»

1. ¡’°“√»÷°…“§âπ§«â“∑“ß«‘™“°“√ 3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

2. ¡’°“√®—¥∑”§Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√ 3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

3. ¡’°“√‡º¬·æ√à§Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√ 3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

1. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫

§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

2. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“

3. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“ß“π

1. ¡’°“√«“ß·ºπ·≈–®—¥∑”‚§√ß√à“ß°“√«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑» 1 ‡√◊ËÕßµàÕªï

2. ¡’√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑»

1 ‡√◊ËÕßµàÕªï

3. ¡’°“√‡º¬·æ√àº≈ß“π«‘®—¬µàÕ “∏“√≥™π 1 ‡√◊ËÕßµàÕªï

1. °√–∫«π°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬∂Ÿ°µâÕßµ“¡√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬

2. º≈°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬ “¡“√∂π”‰ª„™âæ—≤π“/·°âªí≠À“‰¥â

3 ¡’°“√π”‡ πÕ/‡º¬·æ√àº≈°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬„πÀπà«¬ß“π

∑’Ë‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π«ß«‘™“°“√/«‘™“™’æ

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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175§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥°“√µ‘¥µ“¡

µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“

2. §ÿ≥¿“æ°“√µ‘¥µ“¡

µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

1. ¡’°“√«“ß·ºπ°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“ „πß“π/‚§√ß°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’°“√√“¬ß“πº≈°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“„πß“π/‚§√ß°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ¡’°“√‡º¬·æ√àº≈°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“„πß“π/‚§√ß°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

1. ¡’°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. ¡’°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ¡’°“√π”º≈°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

‰ª„™â·°âªí≠À“/æ—≤π“ß“π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5  ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥ß“πÕ◊Ëπ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

2. §ÿ≥¿“æß“πÕ◊Ëπ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

1. ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ß“πæ‘‡»… ®”π«π 3 ‡√◊ËÕß/ ªï¢÷Èπ‰ª

2. «“ß·ºπ°“√¥”‡π‘π°“√„πß“πæ‘‡»…·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπ∑ÿ°‡√◊ËÕß/∑ÿ°ß“π

3.  √ÿª·≈–√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πæ‘‡»…

∑ÿ°‡√◊ËÕß/∑ÿ°ß“π

1. ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–®—¥∑”·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

2. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ”‡√Á®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

3. √“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„ÀâºŸâ¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß

‡æ◊ËÕπ”¡“„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß/æ—≤π“ß“π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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176 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 ß“π√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥ß“π

√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

2. §ÿ≥¿“æß“π

√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

1. ¡’°“√«“ß·ºπªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë

¥â«¬§«“¡√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å ®”π«π 3 ‡√◊ËÕß/ªï

2. ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡·ºπ∑’Ë√–∫ÿ§√∫∑ÿ°°‘®°√√¡

3.  √ÿª·≈–√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

µàÕÀπâ“∑’Ë¥â«¬§«“¡√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

1. º≈ß“π‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ§√Ÿ

ºŸâ‡√’¬π  ∂“π»÷°…“

2. ªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ‡º¬·æ√àº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µàÕ “∏“√≥™π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

(7) √“ß«—≈ �æ∞. 154-188 ok 17/10/2012, 10:35 AM176

378 



177§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

3.2.2 º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡©æ“–¥â“π

1) º≈ß“π¥’‡¥àπ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ª√–°Õ∫¥â«¬ 3 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πå

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“

§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. ‡π◊ÈÕÀ“ “√–¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å

3. ¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ¡’°“√π”‡ πÕ„πß“πª√–™ÿ¡∑“ß«‘™“°“√

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.

3. ¡’°“√µ’æ‘¡æå‡º¬·æ√à„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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178 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à¢Õß

º≈ß“π

1. ¡’°“√ √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ¢Õßµπ‡Õß

2. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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179§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

2) º≈ß“π¥’‡¥àπ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡  ª√–°Õ∫¥â«¬ 3 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πå

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß
Õß§åª√–°Õ∫„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫
°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß
°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫
„π«ß«‘™“°“√

6. °“√∫√‘À“√®—¥°“√
‚¥¬„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ
2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°
3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ
1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√

 Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“
2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–
3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√
1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â
2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈
3. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß

µ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ
1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√

∫√‘À“√®—¥°“√∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“
2. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥
3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)
1. ¡’°“√π”‡ πÕ„πß“πª√–™ÿ¡∑“ß«‘™“°“√
2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫ æ∞.
3. ¡’°“√µ’æ‘¡æå‡º¬·æ√à„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√
1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
2. „™â¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“ß“π
3. ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

∑”‰¥â
3

√“¬°“√

∑”‰¥â
3

√“¬°“√

∑”‰¥â
3

√“¬°“√

∑”‰¥â
3

√“¬°“√

∑”‰¥â
3

√“¬°“√
∑”‰¥â

3
√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√
∑”‰¥â

2
√“¬°“√

∑”‰¥â
1

√“¬°“√

∑”‰¥â
1

√“¬°“√

∑”‰¥â
1

√“¬°“√

∑”‰¥â
1

√“¬°“√

∑”‰¥â
1

√“¬°“√
∑”‰¥â

1
√“¬°“√
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180 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

4. °“√„™â∑√—æ¬“°√

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

1. ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡§ÿâ¡§à“

 Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ßª√–À¬—¥

3. „™â∑√—æ¬“°√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ¡’°“√ √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ¢Õßµπ‡Õß

2. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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181§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

3) º≈ß“π¥’‡¥àπ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ª√–°Õ∫¥â«¬

3 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πå

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßπ«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ

¢Õßπ«—µ°√√¡

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑

¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡ °“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

1. ¡’°“√π”‡ πÕ„πß“πª√–™ÿ¡∑“ß«‘™“°“√

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫ æ∞.

3. ¡’°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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182 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

3. °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«° §≈àÕß·§≈à«

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π‡Àµÿ°“√≥å

3. π«—µ°√√¡∑’Ëæ—≤π“‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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4. «‘∏’°“√ª√–‡¡‘π

°“√ª√–‡¡‘π»÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“·≈– ”π—°ß“π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“ ¡’«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π 3 √–¥—∫ ¥—ßπ’È

4.1 √–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

1)  æª./ æ¡. ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°»÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫ ”π—°ß“π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2) ºŸâ ¡—§√√—∫°“√ª√–‡¡‘π¬◊Ëπ§”¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµ“¡·∫∫øÕ√å¡∑’Ë°”Àπ¥ ·≈â«π”‡ πÕ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫

¢Õß  æª./ æ¡. ∑’Ë —ß°—¥ µ“¡«—π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥

3) ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‡ πÕ§”¢ÕµàÕ§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

¢ÕßºŸâ ¡—§√µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ¢âÕ 2.1-2.6 ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π°“√¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

°“√µ√«® Õ∫‡Õ° “√µà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß °“√ —ß‡°µ ´—°∂“¡ ·≈–Õ◊ËπÊ ‡æ◊ËÕ„Àâº≈°“√ª√–‡¡‘π¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–‡∑’Ë¬ßµ√ß

4) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–µ—¥ ‘πµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥

5)  æª./ æ¡. ª√–°“»º≈ºŸâºà“π°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

6) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

∑’ËºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π¡’§«“¡ª√– ß§å¢Õ√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“‡æ’¬ß¥â“π„¥¥â“πÀπ÷Ëß ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ

°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈– —́°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π≈—°…≥–

‡ªî¥‡«∑’°“√π”‡ πÕº≈ß“πµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

7) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬æ‘®“√≥“µ—¥ ‘πµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥·≈–ª√–°“»º≈

ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ»÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡„π√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ®– àß‰ª¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫¿“§

µàÕ‰ª

4.2 √–¥—∫¿“§

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°»÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π∑”°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

ºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ „π≈—°…≥–‡ªî¥‡«∑’°“√π”‡ πÕº≈ß“πµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°

ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ»÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§‡æ◊ËÕ‡¢â“√—∫°“√ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫™“µ‘µàÕ‰ª

4.3 √–¥—∫™“µ‘

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°»÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π

‚¥¬°“√„ÀâºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ

√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π·≈– —́°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ „π≈—°…≥–‡ªî¥‡«∑’°“√π”‡ πÕº≈ß“πµ“¡∑’Ë

§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√
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2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–µ—¥ ‘πº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

∑’Ë°”Àπ¥

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈ OBEC AWARDS

„π√–¥—∫™“µ‘  ·≈–∑”æ‘∏’¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·≈–√“ß«—≈

5. ‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

5.1 √–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ»÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ºà“π‡°≥±å¢âÕ 2.1-2.4,2.5 ∑ÿ°√“¬°“√

2) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡¢âÕ 2.5 ‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π çºà“πé √âÕ¬≈– 80 ¢Õß√“¬°“√

ª√–‡¡‘π∑—ÈßÀ¡¥ ¢÷Èπ‰ª

3) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π„π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õßµ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 80 ¢÷Èπ‰ª

5.2 √–¥—∫¿“§

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ»÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ¥’‡¬’Ë¬¡¢Õßµ—«™’È

«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

5.3 √–¥—∫™“µ‘

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ»÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 90 ¢÷Èπ‰ª

2) ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å
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·∫∫ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ (OBEC AWARDS)

 æ∑. 4/1

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ »÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

1. ¥”√ßµ”·Àπàß»÷°…“π‘‡∑»°å  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

ª√–∂¡»÷°…“ À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

2. ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß»÷°…“π‘‡∑»°å¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï

π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

3. ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªï

π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

1. ¡’§«“¡«‘√‘¬– Õÿµ “À– „πß“πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’§«“¡µ—Èß„®∑’Ë®–∑”ß“π„πÀπâ“∑’Ë„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®¥â«¬µπ‡Õß

3. ¡’§«“¡Õ¥∑π‰¡à¬àÕ∑âÕµàÕªí≠À“ Õÿª √√§

4. ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕµπ‡Õß §√Õ∫§√—«·≈–ºŸâÕ◊Ëπ

1. √Ÿâ®—°„™â®à“¬µ“¡§«√·Ààß∞“π–

2. √Ÿâ®—°„™â∑√—æ¬å ‘π¢Õß∑“ß√“™°“√„Àâ‡ªìπª√–‚¬™πå ·≈–ª√–À¬—¥

3. √Ÿâ®—°¡—∏¬— ∂å·≈–‡°Á∫ÕÕ¡ ‡æ◊ËÕ √â“ß∞“π–µπ‡Õß ·≈–§√Õ∫§√—«

4. √Ÿâ®—°¥Ÿ·≈ ∫”√ÿß·≈–√—°…“∑√—æ¬å ‘π¢Õßµπ‡Õß ·≈– à«π√«¡

1. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

‡™‘ßª√–®—°…å

2. °“√§√Õßµπ

   2.1 °“√æ÷Ëßµπ‡Õß

¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√„πß“π

Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2.2 °“√ª√–À¬—¥·≈–

‡°Á∫ÕÕ¡
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

1. ‡ªìπºŸâ√—°…“·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

2. ª√–æƒµ‘·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ Õ—πÕ“®‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈‚¥¬∑—Ë«‰ª

3. ‡™◊ËÕøíß ·≈–„Àâ§«“¡‡§“√æµàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

4. ‡ªìπºŸâµ√ßµàÕ‡«≈“

1. ≈–‡«âπµàÕ°“√ª√–æƒµ‘™—Ë«·≈–‰¡à≈ÿà¡À≈ßÕ∫“¬¡ÿ¢

2. ‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà ‡ ’¬ ≈– ‡ÀÁπ·°àª√–‚¬™πå à«π√«¡

3. ¡’§«“¡ ◊́ËÕ —µ¬å  ÿ®√‘µµàÕµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ

4. ¡’§«“¡‡¡µµ“ °√ÿ≥“ ‚Õ∫ÕâÕ¡Õ“√’µàÕ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‚¥¬∑—Ë«‰ª

1.  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡π‚¬∫“¬

¢Õß∑“ß√“™°“√·≈–√—∞∫“≈

2. ‡¢â“√à«¡„π»“ π°‘®·≈–∑”πÿ∫”√ÿß»“ π“

3. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’ ‡™àπ ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‡ ’¬¿“…’ ‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

‡ªìπµâπ

4. ¡’§«“¡®ß√—°¿—°¥’·≈–‡∑‘¥∑Ÿπ„π ∂“∫—πæ√–¡À“°…—µ√‘¬å ‡™àπ ªØ‘∫—µ‘µπ

‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’µ“¡æ√–∫√¡√“‚™«“∑ À√◊Õ‡¢â“√à«¡æ‘∏’„π‚Õ°“  ”§—≠

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ‡ªìπ°‘®«—µ√ª°µ‘ ‡ªìπµâπ

1. ‡ªìπºŸâ¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å¥’

2. ¬Õ¡√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

3. °≈â“·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π ‘Ëß∑’Ë‰¥â°√–∑”

4. ¡’πÈ”„®™à«¬‡À≈◊Õ·≈–„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. „Àâ§«“¡‡ÀÁπ ª√÷°…“·≈–‡ πÕ·π–„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. °“√¡’ à«π√à«¡„πß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ¬Õ¡√—∫ ·≈–øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ™Õ∫ºŸâ√à«¡ß“π

4. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥·≈–‡ πÕ‡Àµÿº≈

5. ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ∑ÿ°§π√à«¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ

6.  “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘ß“π‡µÁ¡§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

2.3 √—°…“√–‡∫’¬∫«‘π—¬

·≈–‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

2.4 °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡

§ÿ≥∏√√¡¢Õß»“ π“

2.5 °“√¡’§«“¡®ß√—°

¿—°¥’µàÕ™“µ‘ »“ π“·≈–

æ√–¡À“°…—µ√‘¬å

3. °“√§√Õß§π

3.1 §«“¡ “¡“√∂„π

°“√ª√–‡¡‘π —¡æ—π∏å

·≈– √â“ß§«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’

°—∫ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π

ºŸâ„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“

·≈–ºŸâ¡“µ‘¥µàÕß“π

3.2 §«“¡ “¡“√∂„π

°“√√à«¡∑”ß“π‡ªìπ°≈ÿà¡

 “¡“√∂®Ÿß„®

„Àâ‡°‘¥°“√¬Õ¡√—∫

·≈–„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

1. ¡’§«“¡ ”π÷°·≈–∂◊Õ‡ªìπÀπâ“∑’Ë

2. ™à«¬‡À≈◊Õ ·π–π”„π ‘Ëß∑’Ë¥’ µ≈Õ¥®π„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

3. „Àâ°“√™à«¬‡À≈◊Õ ·π–π”¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„® ·≈–‡ ¡Õ¿“§°—π

4. ¡’Õ—∏¬“»—¬¥’ ‡ªìπ°—π‡Õß ·≈– ÿ¿“æµàÕ∑ÿ°§π

1. ª√–æƒµ‘·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å °Æ √–‡∫’¬∫ «‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥

2. ∂◊Õª√–‚¬™πå¢Õß∑“ß√“™°“√À√◊Õ à«π√«¡‡ªìπ∑’Ëµ—Èß

3. µ—¥ ‘π «‘π‘®©—¬ À√◊Õ·°âªí≠À“ ‚¥¬„™â‡Àµÿº≈/·≈–À√◊Õ¬Õ¡√—∫

°“√µ—¥ ‘π‚¥¬‡Àµÿº≈

1. °“√„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫∑ÿ°ΩÉ“¬

2. ‡ πÕ·π–¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕß“π

3. „Àâ§«“¡ ”§—≠ ¬°¬àÕß À√◊Õ„Àâ‡°’¬√µ‘·°àºŸâ√à«¡ß“π

1. »÷°…“ §âπ§«â“ À“§«“¡√Ÿâ∑’Ë®”‡ªìπµâÕß„™â„π°“√∫√‘À“√ß“πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ

2. ¡’§«“¡µ—Èß„®ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®

3.  π„®·≈–‡Õ“„®„ à µ‘¥µ“¡ß“π∑’Ë¡Õ∫À¡“¬‰ª

4. ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

5. „Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. √Ÿâ·≈–‡¢â“„®À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √–‡∫’¬∫ °Æ ¢âÕ∫—ß§—∫ ¡µ‘ °ÆÀ¡“¬

·≈–π‚¬∫“¬

2. ¡’°“√π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰ª„™â„π°“√∫√‘À“√ß“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·°âªí≠À“·≈–¡’ªØ‘¿“≥ ‰À«æ√‘∫

„π°“√∫√‘À“√ß“π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡ À“À≈—°°“√ ·π«∑“ß «‘∏’°“√„À¡à Ê

¡“„™âª√–‚¬™πå°“√∫√‘À“√ß“π

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë¬“° À√◊Õß“π„À¡à„Àâ ”‡√Á®‡ªìπº≈¥’

1. ¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ ª.3 (NT) ‰¡àµË”°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»„πªï°“√»÷°…“ 2553

2. ¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ ª.6 (O-NET) ‰¡àµË”°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»„πªï°“√»÷°…“ 2553

3. ¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ ¡.3 (O-NET) ‰¡àµË”°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»„πªï°“√»÷°…“ 2553

3.3 „Àâ§«“¡‡ ¡Õ¿“§

·π–π” ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

3.4 °“√‡ªìπºŸâ¡’§«“¡

‡ªìπ∏√√¡∑—ÈßµàÕµπ‡Õß

·≈–µàÕºŸâÕ◊Ëπ

3.5 °“√‡ √‘¡ √â“ß

§«“¡ “¡—§§’·≈–

√à«¡°‘®°√√¡¢ÕßÀ¡Ÿà§≥–

∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

4. °“√§√Õßß“π

4.1 §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

µàÕÀπâ“∑’Ë

4.2 §«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

4.3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

 √â“ß √√§å ·≈–

ª√—∫ª√ÿßß“π

5. º≈ß“π∑’Ë‡°‘¥®“°

°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

°“√»÷°…“

(7) √“ß«—≈ �æ∞. 154-188 ok 17/10/2012, 10:35 AM187
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188 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

5.1 º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

∑“ß°“√‡√’¬π¢Õß

π—°‡√’¬π·≈–‚√ß‡√’¬π

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

„Àâ¥Ÿ·≈√—∫º‘¥™Õ∫

� ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

ª√–∂¡»÷°…“„Àâ‡≈◊Õ°

√“¬°“√∑’Ë 1-2, 5

� ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡—∏¬¡»÷°…“„Àâ‡≈◊Õ°

√“¬°“√∑’Ë 3-5

6 √“ß«—≈¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘

4. ¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ ¡.6 (O-NET) ‰¡àµË”°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»„πªï°“√»÷°…“ 2553

5. ®”π«π‚√ß‡√’¬π∑’Ë¥”‡π‘π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“®π‰¥â√—∫°“√

√—∫√Õßº≈°“√ª√–‡¡‘π¿“¬πÕ°®“°  ¡». (√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π§√—Èß

 ÿ¥∑â“¬) √âÕ¬≈– 80 ¢Õß

®”π«π‚√ß‡√’¬π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„Àâ¥Ÿ·≈ √—∫º‘¥™Õ∫

1. ‰¥â√—∫√“ß«—≈¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘¥â“π°“√π‘‡∑»°“√»÷°…“/°“√æ—≤π“

§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ®“°Àπà«¬ß“π¿“§√—∞ ‡Õ°™π ÷́Ëß‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫

„π«‘™“™’æ·≈– —ß§¡

(7) √“ß«—≈ �æ∞. 154-188 ok 17/10/2012, 10:35 AM188
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189§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)

√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

 æ∑. 4/2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  »÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

2.1  ¡√√∂π–·≈–¡“µ√∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ª√–°Õ∫¥â«¬ 6 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∫ÿ§§≈

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 ª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 ß“π√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂

„π°“√ ◊ËÕ “√ ·≈–

 √â“ß·√ß®Ÿß„®

1.  ◊ËÕ “√‰¥â™—¥‡®π §√Õ∫§≈ÿ¡ ∂Ÿ°°“≈‡∑»–

2. ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®„π°“√ ◊ËÕ “√√–À«à“ßºŸâπ‘‡∑»

°—∫ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

3. ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»‡¢â“„®„π‡√◊ËÕß∑’Ë ◊ËÕ “√·≈– “¡“√∂

π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√æ—≤π“ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

(8)√“ß«—≈ �æ∞. 189-235ok 17/10/2012, 10:35 AM189
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190 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. °“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ

3. °“√∑”ß“π¥â«¬

°√–∫«π°“√°≈ÿà¡

4. ∑—°…–°“√π‘‡∑»

5. °“√§‘¥µ—¥ ‘π„® ·≈–

·°âªí≠À“

6. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

„™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√ ◊ËÕ “√

·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫ß“π „πÀπâ“∑’Ë‰¡àπâÕ¬°«à“

60 ™—Ë«‚¡ß/ªï

2. ¡’°“√»÷°…“§âπ§«â“·≈–‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥®“°

°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß

3. ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ

Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 ‡√◊ËÕß/ªï

1. √Ÿâ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫ºŸâ√à«¡ß“π„π°≈ÿà¡

3. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π°≈ÿà¡∫√√≈ÿµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

1. „™â«‘∏’°“√π‘‡∑»∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å ·≈–ºŸâ√—∫

°“√π‘‡∑»

2. ¡’°“√ –∑âÕπº≈°“√π‘‡∑»‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿß ·≈–

æ—≤π“ß“ππ‘‡∑»

3. ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®„π‡∑§π‘§°“√π‘‡∑»

·≈– “¡“√∂π”‰ªæ—≤π“ß“π

1. ¡’°“√§‘¥µ—¥ ‘π„®‚¥¬„™â∑“ß‡≈◊Õ°∑’Ë‡À¡“– ¡ ·≈–

∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

2. ¡’°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ„π°“√ª√–°Õ∫

°“√µ—¥ ‘π„®

3. ¡’°“√§‘¥µ—¥ ‘π„®‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈∑’Ë‡°‘¥µàÕ à«π√«¡

1.  ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈ºà“π‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡µÕ√å‡πÁµ

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’ª√–°Õ∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑»

3. „™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π

(8)√“ß«—≈ �æ∞. 189-235ok 17/10/2012, 10:35 AM190
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√

∑”ß“π„Àâ ”‡√Á®¡’§ÿ≥¿“æ

2. °“√¡’π‘ —¬°“√„Àâ∫√‘°“√

3. °“√¡’®‘µ “∏“√≥–

4. §«“¡‡ªìπª√–™“∏‘ª‰µ¬

5. °“√¥”‡π‘π™’«‘µ

µ“¡À≈—°ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

6. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß

1. ¡’§«“¡µ—Èß„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. ªØ‘∫—µ‘ß“π∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å

3. ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π®π ”‡√Á®

1. „Àâ∫√‘°“√¥â«¬‰¡µ√’®‘µ·°àºŸâ¡“µ‘¥µàÕÕ¬à“ß‡ ¡Õ¿“§

2. √—∫Õ“ “™à«¬‡À≈◊Õ¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

3. ºŸâ√—∫∫√‘°“√¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

1. Õ“ “∑”ß“π¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®Õ¬à“ß‡µÁ¡§«“¡ “¡“√∂

2. ∑”ß“π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πåµàÕ à«π√«¡

3. ∑”ß“π‚¥¬‰¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢À√◊ÕÀ«—ßº≈µÕ∫·∑π

1. ªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ °µ‘°“Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

2. ¬Õ¡√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°ºŸâÕ◊Ëπ

3. ‰¡à≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

1. ‡≈◊Õ°„™â∑√—æ¬“°√„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

§ÿâ¡§à“·≈–¡’‡Àµÿº≈

2. „™â∑√—æ¬“°√‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈∑’Ë®–‡°‘¥µàÕµπ‡Õß

 —ß§¡ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

3. ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µµ“¡À≈—°ª√—™≠“

¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

1. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

2. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°√

3. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ«‘™“™’æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∫ÿ§§≈

(8)√“ß«—≈ �æ∞. 189-235ok 17/10/2012, 10:35 AM191
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥°“√π‘‡∑»

2. §ÿ≥¿“æ°“√π‘‡∑»

3. ª√‘¡“≥°“√»÷°…“

§âπ§«â“∑“ß«‘™“°“√

‡æ◊ËÕ®—¥∑”‡ªìπ§Ÿà¡◊Õ

·≈–‡Õ° “√

4. §ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

§âπ§«â“∑“ß«‘™“°“√

‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡Õ° “√

·≈–§Ÿà¡◊Õ°“√π‘‡∑»

5. ª√‘¡“≥°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬

‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

6. §ÿ≥¿“æ°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬

‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ¡’°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“   3 «—πµàÕ —ª¥“Àå

2. ¡’°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‡ªÑ“À¡“¬ ∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫‰¥âÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß

3. ¡’°“√∫—π∑÷°º≈°“√π‘‡∑»∑ÿ°§√—Èß∑’Ë∑”°“√π‘‡∑»

1. ¡’·ºπªØ‘∫—µ‘°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

2. ªØ‘∫—µ‘°“√π‘‡∑»µ“¡·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ¡’º≈°“√π‘‡∑»∑’Ë· ¥ß∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæƒµ‘°√√¡

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å°“√π‘‡∑»

1. ¡’°“√»÷°…“§âπ§«â“∑“ß«‘™“°“√ 3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

2. ¡’°“√®—¥∑”§Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√ 3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

3. ¡’°“√‡º¬·æ√à§Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√ 3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

1. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫

§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

2. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“

3. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“ß“π

1. ¡’°“√«“ß·ºπ·≈–®—¥∑”‚§√ß√à“ß°“√«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑» 1 ‡√◊ËÕßµàÕªï

2. ¡’√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑»

1 ‡√◊ËÕßµàÕªï

3. ¡’°“√‡º¬·æ√àº≈ß“π«‘®—¬µàÕ “∏“√≥™π 1 ‡√◊ËÕßµàÕªï

1. °√–∫«π°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬∂Ÿ°µâÕßµ“¡√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬

2. º≈°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬ “¡“√∂π”‰ª„™âæ—≤π“/·°âªí≠À“‰¥â

3 ¡’°“√π”‡ πÕ/‡º¬·æ√àº≈°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬

„πÀπà«¬ß“π∑’Ë‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π«ß«‘™“°“√/«‘™“™’æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 ª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
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193§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥°“√µ‘¥µ“¡

µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘π

º≈°“√®—¥°“√»÷°…“

2. §ÿ≥¿“æ°“√µ‘¥µ“¡

µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

1. ¡’°“√«“ß·ºπ°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“ „πß“π/‚§√ß°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’°“√√“¬ß“πº≈°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“„πß“π/‚§√ß°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ¡’°“√‡º¬·æ√àº≈°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘π

º≈°“√®—¥°“√»÷°…“„πß“π/‚§√ß°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

1. ¡’°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈∂Ÿ°µâÕßµ“¡

À≈—°«‘™“

2. ¡’°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ¡’°“√π”º≈°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

‰ª„™â·°âªí≠À“/æ—≤π“ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥ß“πÕ◊Ëπ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

2. §ÿ≥¿“æß“πÕ◊Ëπ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

1. ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ß“πæ‘‡»… ®”π«π 3 ‡√◊ËÕß/ªï¢÷Èπ‰ª

2. «“ß·ºπ°“√¥”‡π‘π°“√„πß“πæ‘‡»…·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπ∑ÿ°‡√◊ËÕß/∑ÿ°ß“π

3.  √ÿª·≈–√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πæ‘‡»…∑ÿ°‡√◊ËÕß/∑ÿ°ß“π

1. ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–®—¥∑”·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

2. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ”‡√Á®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

3. √“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„ÀâºŸâ¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß

‡æ◊ËÕπ”¡“„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß/æ—≤π“ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬
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194 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 ß“π√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë

1. ª√‘¡“≥ß“π√‘‡√‘Ë¡

 √â“ß √√§å

2. §ÿ≥¿“æß“π√‘‡√‘Ë¡

 √â“ß √√§å

1. ¡’°“√«“ß·ºπªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë

¥â«¬§«“¡√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å ®”π«π 3 ‡√◊ËÕß/ªï

2. ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡·ºπ∑’Ë√–∫ÿ§√∫∑ÿ°°‘®°√√¡

3.  √ÿª·≈–√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

µàÕÀπâ“∑’Ë¥â«¬§«“¡√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

1. º≈ß“π‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ§√Ÿ ºŸâ‡√’¬π

 ∂“π»÷°…“

2. ªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ‡º¬·æ√àº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µàÕ “∏“√≥™π

2.2 º≈ß“π¥’‡¥àπ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ª√–°Õ∫¥â«¬ 3 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πå

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§å
ª√–°Õ∫„πº≈ß“π

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ
2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°
3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ
1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“

§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“
2. ‡π◊ÈÕÀ“ “√–¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å
3. ¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√
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195§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫
„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈
 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“º≈ß“π
„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ
1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“
2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥
3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)
1. ¡’°“√π”‡ πÕ„πß“πª√–™ÿ¡∑“ß«‘™“°“√
2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.
3. ¡’°“√µ’æ‘¡æå‡º¬·æ√à„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√
·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬
∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬
3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π
1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ
2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π
3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“
1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“
2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å
3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à¢Õß

º≈ß“π

1. ¡’°“√ √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ¢Õßµπ‡Õß
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196 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∑. 4/3

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ »÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
2.1  ¡√√∂π–·≈–¡“µ√∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ª√–°Õ∫¥â«¬ 6 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∫ÿ§§≈

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 ª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 ß“π√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

 ◊ËÕ “√·≈– √â“ß·√ß®Ÿß„®

1.  ◊ËÕ “√‰¥â™—¥‡®π §√Õ∫§≈ÿ¡ ∂Ÿ°°“≈‡∑»–

2. ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®„π°“√ ◊ËÕ “√√–À«à“ßºŸâπ‘‡∑»°—∫

ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

3. ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»‡¢â“„®„π‡√◊ËÕß∑’Ë ◊ËÕ “√·≈– “¡“√∂

π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√æ—≤π“ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
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197§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. °“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ

3. °“√∑”ß“π¥â«¬

°√–∫«π°“√°≈ÿà¡

4. ∑—°…–°“√π‘‡∑»

5. °“√§‘¥µ—¥ ‘π„® ·≈–

·°âªí≠À“

6. §«“¡ “¡“√∂„π°“√„™â

‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√ ◊ËÕ “√

·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫ß“π „πÀπâ“∑’Ë‰¡àπâÕ¬°«à“

60 ™—Ë«‚¡ß/ªï

2. ¡’°“√»÷°…“§âπ§«â“·≈–‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥®“°

°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß

3. ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ

Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 ‡√◊ËÕß/ªï

1. √Ÿâ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∫∑∫“∑  Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫ºŸâ√à«¡ß“π„π°≈ÿà¡

3. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π°≈ÿà¡∫√√≈ÿ µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

1. „™â«‘∏’°“√π‘‡∑»∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å·≈–

ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

2. ¡’°“√ –∑âÕπº≈°“√π‘‡∑»‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿß ·≈–

æ—≤π“ß“ππ‘‡∑»

3. ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®„π‡∑§π‘§°“√π‘‡∑»

·≈– “¡“√∂π”‰ªæ—≤π“ß“π

1. ¡’°“√§‘¥µ—¥ ‘π„®‚¥¬„™â∑“ß‡≈◊Õ°∑’Ë‡À¡“– ¡ ·≈–

∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

2. ¡’°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ„π°“√ª√–°Õ∫

°“√µ—¥ ‘π„®

3. ¡’°“√§‘¥µ—¥ ‘π„®‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈∑’Ë‡°‘¥µàÕ à«π√«¡

1.  ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈ºà“π‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡µÕ√å‡πÁµ

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’ª√–°Õ∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑»

3. „™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√∑”ß“π

„Àâ ”‡√Á®¡’§ÿ≥¿“æ

2. °“√¡’π‘ —¬°“√„Àâ∫√‘°“√

3. °“√¡’®‘µ “∏“√≥–

4. §«“¡‡ªìπª√–™“∏‘ª‰µ¬

5. °“√¥”‡π‘π™’«‘µµ“¡À≈—°

ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®

æÕ‡æ’¬ß

6. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß

1. ¡’§«“¡µ—Èß„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. ªØ‘∫—µ‘ß“π∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å

3. ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π®π ”‡√Á®

1. „Àâ∫√‘°“√¥â«¬‰¡µ√’®‘µ·°àºŸâ¡“µ‘¥µàÕÕ¬à“ß‡ ¡Õ¿“§

2. √—∫Õ“ “™à«¬‡À≈◊Õ¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

3. ºŸâ√—∫∫√‘°“√¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

1. Õ“ “∑”ß“π¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®Õ¬à“ß‡µÁ¡§«“¡ “¡“√∂

2. ∑”ß“π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πåµàÕ à«π√«¡

3. ∑”ß“π‚¥¬‰¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢À√◊ÕÀ«—ßº≈µÕ∫·∑π

1. ªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ °µ‘°“Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

2. ¬Õ¡√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°ºŸâÕ◊Ëπ

3. ‰¡à≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

1. ‡≈◊Õ°„™â∑√—æ¬“°√„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

§ÿâ¡§à“·≈–¡’‡Àµÿº≈

2. „™â∑√—æ¬“°√‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈∑’Ë®–‡°‘¥µàÕµπ‡Õß

 —ß§¡·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

3. ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µµ“¡À≈—°ª√—™≠“

¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

1. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

2. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°√

3. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ«‘™“™’æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∫ÿ§§≈
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199§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 ª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥°“√π‘‡∑»

2. §ÿ≥¿“æ°“√π‘‡∑»

3. ª√‘¡“≥°“√»÷°…“

§âπ§«â“∑“ß«‘™“°“√

‡æ◊ËÕ®—¥∑”‡ªìπ§Ÿà¡◊Õ

·≈–‡Õ° “√

4. §ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

§âπ§«â“∑“ß«‘™“°“√

‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡Õ° “√

·≈–§Ÿà¡◊Õ°“√π‘‡∑»

5. ª√‘¡“≥°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬

‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

6. §ÿ≥¿“æ°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬

‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ¡’°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 «—πµàÕ —ª¥“Àå

2. ¡’°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‡ªÑ“À¡“¬ ∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫‰¥âÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß

3. ¡’°“√∫—π∑÷°º≈°“√π‘‡∑»∑ÿ°§√—Èß∑’Ë∑”°“√π‘‡∑»

1. ¡’·ºπªØ‘∫—µ‘°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

2. ªØ‘∫—µ‘°“√π‘‡∑»µ“¡·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ¡’º≈°“√π‘‡∑»∑’Ë· ¥ß∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæƒµ‘°√√¡

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å°“√π‘‡∑»

1. ¡’°“√»÷°…“§âπ§«â“∑“ß«‘™“°“√3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

2. ¡’°“√®—¥∑”§Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

3. ¡’°“√‡º¬·æ√à§Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√ 3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

1. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫

§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

2. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“

3. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“ß“π

1. ¡’°“√«“ß·ºπ·≈–®—¥∑”‚§√ß√à“ß°“√«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑» 1 ‡√◊ËÕßµàÕªï

2. ¡’√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑» 1 ‡√◊ËÕß

µàÕªï

3. ¡’°“√‡º¬·æ√àº≈ß“π«‘®—¬µàÕ “∏“√≥™π 1 ‡√◊ËÕßµàÕªï

1. °√–∫«π°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬∂Ÿ°µâÕßµ“¡√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬

2. º≈°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬ “¡“√∂π”‰ª„™âæ—≤π“/·°âªí≠À“‰¥â

3. ¡’°“√π”‡ πÕ/‡º¬·æ√àº≈°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬

„πÀπà«¬ß“π∑’Ë‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π«ß«‘™“°“√/«‘™“™’æ
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200 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥°“√µ‘¥µ“¡

µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“

2. §ÿ≥¿“æ°“√µ‘¥µ“¡

µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

1. ¡’°“√«“ß·ºπ°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“ „πß“π/‚§√ß°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’°“√√“¬ß“πº≈°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“„πß“π/‚§√ß°“√ ∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ¡’°“√‡º¬·æ√àº≈°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“„πß“π/‚§√ß°“√ ∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

1. ¡’°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈∂Ÿ°µâÕßµ“¡

À≈—°«‘™“

2. ¡’°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ¡’°“√π”º≈°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

‰ª„™â·°âªí≠À“/æ—≤π“ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥ß“πÕ◊Ëπ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

2. §ÿ≥¿“æß“πÕ◊Ëπ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

1. ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ß“πæ‘‡»… ®”π«π 3 ‡√◊ËÕß/ªï¢÷Èπ‰ª

2. «“ß·ºπ°“√¥”‡π‘π°“√„πß“πæ‘‡»…·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπ∑ÿ°‡√◊ËÕß/∑ÿ°ß“π

3.  √ÿª·≈–√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πæ‘‡»…∑ÿ°‡√◊ËÕß/∑ÿ°ß“π

1. ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–®—¥∑”·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

2. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ”‡√Á®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

3. √“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„ÀâºŸâ¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß

‡æ◊ËÕπ”¡“„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß/æ—≤π“ß“π
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 ß“π√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥ß“π

√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

2. §ÿ≥¿“æß“π

√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

1. ¡’°“√«“ß·ºπªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë

¥â«¬§«“¡√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å ®”π«π 3 ‡√◊ËÕß/ªï

2. ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡·ºπ∑’Ë√–∫ÿ§√∫∑ÿ°°‘®°√√¡

3.  √ÿª·≈–√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

µàÕÀπâ“∑’Ë¥â«¬§«“¡√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

1. º≈ß“π‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ§√Ÿ ºŸâ‡√’¬π

 ∂“π»÷°…“

2. ªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ‡º¬·æ√àº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µàÕ “∏“√≥™π

2.2 º≈ß“π¥’‡¥àπ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ª√–°Õ∫¥â«¬ 3 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πå

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§å
ª√–°Õ∫„πº≈ß“π

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ
2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°
3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ
1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“

§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“
2. ‡π◊ÈÕÀ“ “√–¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å
3. ¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√
·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬
∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬
3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π
1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ
2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π
3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“
1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“
2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å
3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫
„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈
 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“º≈ß“π
„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ
1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“
2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥
3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)
1. ¡’°“√π”‡ πÕ„πß“πª√–™ÿ¡∑“ß«‘™“°“√
2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.
3. ¡’°“√µ’æ‘¡æå‡º¬·æ√à„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à¢Õß

º≈ß“π

1. ¡’°“√ √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ¢Õßµπ‡Õß

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

 æ∑. 4/4

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ »÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
2.1  ¡√√∂π–·≈–¡“µ√∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ª√–°Õ∫¥â«¬ 6 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∫ÿ§§≈

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 ª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 ß“π√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂

„π°“√ ◊ËÕ “√ ·≈–

 √â“ß·√ß®Ÿß„®

1.  ◊ËÕ “√‰¥â™—¥‡®π §√Õ∫§≈ÿ¡ ∂Ÿ°°“≈‡∑»–

2. ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®„π°“√ ◊ËÕ “√√–À«à“ßºŸâπ‘‡∑»

°—∫ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

3. ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»‡¢â“„®„π‡√◊ËÕß∑’Ë ◊ËÕ “√ ·≈– “¡“√∂

π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√æ—≤π“ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. °“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ

3. °“√∑”ß“π

¥â«¬°√–∫«π°“√°≈ÿà¡

4. ∑—°…–°“√π‘‡∑»

5. °“√§‘¥µ—¥ ‘π„® ·≈–

·°âªí≠À“

6. §«“¡ “¡“√∂„π°“√„™â

‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√ ◊ËÕ “√

·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫ß“π„πÀπâ“∑’Ë‰¡àπâÕ¬°«à“

60 ™—Ë«‚¡ß/ªï

2. ¡’°“√»÷°…“§âπ§«â“·≈–‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥®“°

°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß

3. ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ

Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 ‡√◊ËÕß/ªï

1. √Ÿâ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫ºŸâ√à«¡ß“π„π°≈ÿà¡

3. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π°≈ÿà¡∫√√≈ÿµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

1. „™â«‘∏’°“√π‘‡∑»∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å·≈–

ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

2. ¡’°“√ –∑âÕπº≈°“√π‘‡∑»‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿß ·≈–æ—≤π“

ß“ππ‘‡∑»

3. ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®„π‡∑§π‘§°“√π‘‡∑»

·≈– “¡“√∂π”‰ªæ—≤π“ß“π

1. ¡’°“√§‘¥µ—¥ ‘π„®‚¥¬„™â∑“ß‡≈◊Õ°∑’Ë‡À¡“– ¡ ·≈–

∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

2. ¡’°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ„π°“√ª√–°Õ∫°“√

µ—¥ ‘π„®

3. ¡’°“√§‘¥µ—¥ ‘π„®‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈∑’Ë‡°‘¥µàÕ à«π√«¡

1.  ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈ºà“π‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡µÕ√å‡πÁµ

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’ª√–°Õ∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑»

3. „™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√ ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√∑”ß“π

„Àâ ”‡√Á®¡’§ÿ≥¿“æ

2. °“√¡’π‘ —¬°“√„Àâ∫√‘°“√

3. °“√¡’®‘µ “∏“√≥–

4. §«“¡‡ªìπª√–™“∏‘ª‰µ¬

5. °“√¥”‡π‘π™’«‘µµ“¡

À≈—°ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

6. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß

1. ¡’§«“¡µ—Èß„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. ªØ‘∫—µ‘ß“π∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å

3. ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π®π ”‡√Á®

1. „Àâ∫√‘°“√¥â«¬‰¡µ√’®‘µ·°àºŸâ¡“µ‘¥µàÕÕ¬à“ß‡ ¡Õ¿“§

2. √—∫Õ“ “™à«¬‡À≈◊Õ¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

3. ºŸâ√—∫∫√‘°“√¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

1. Õ“ “∑”ß“π¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®Õ¬à“ß‡µÁ¡§«“¡ “¡“√∂

2. ∑”ß“π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πåµàÕ à«π√«¡

3. ∑”ß“π‚¥¬‰¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢À√◊ÕÀ«—ßº≈µÕ∫·∑π

1. ªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ °µ‘°“Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

2. ¬Õ¡√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°ºŸâÕ◊Ëπ

3. ‰¡à≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

1. ‡≈◊Õ°„™â∑√—æ¬“°√„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

§ÿâ¡§à“·≈–¡’‡Àµÿº≈

2. „™â∑√—æ¬“°√‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈∑’Ë®–‡°‘¥µàÕµπ‡Õß

 —ß§¡·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

3. ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µµ“¡À≈—°ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

1. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

2. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°√

3. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ«‘™“™’æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∫ÿ§§≈
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥°“√π‘‡∑»

2. §ÿ≥¿“æ°“√π‘‡∑»

3. ª√‘¡“≥°“√»÷°…“§âπ§«â“

∑“ß«‘™“°“√‡æ◊ËÕ®—¥∑”

‡ªìπ§Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√

4. §ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

§âπ§«â“∑“ß«‘™“°“√

‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡Õ° “√

·≈–§Ÿà¡◊Õ°“√π‘‡∑»

5. ª√‘¡“≥°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬

‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

6. §ÿ≥¿“æ°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬

‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ¡’°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 «—πµàÕ —ª¥“Àå

2. ¡’°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫‰¥âÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß

3. ¡’°“√∫—π∑÷°º≈°“√π‘‡∑»∑ÿ°§√—Èß∑’Ë∑”°“√π‘‡∑»

1. ¡’·ºπªØ‘∫—µ‘°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

2. ªØ‘∫—µ‘°“√π‘‡∑»µ“¡·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ¡’º≈°“√π‘‡∑»∑’Ë· ¥ß∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæƒµ‘°√√¡

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å°“√π‘‡∑»

1. ¡’°“√»÷°…“§âπ§«â“∑“ß«‘™“°“√ 3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

2. ¡’°“√®—¥∑”§Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√ 3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

3. ¡’°“√‡º¬·æ√à§Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√ 3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

1. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫

§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

2. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“

3. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“ß“π

1. ¡’°“√«“ß·ºπ·≈–®—¥∑”‚§√ß√à“ß°“√«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑» 1 ‡√◊ËÕßµàÕªï

2. ¡’√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑» 1 ‡√◊ËÕß

µàÕªï

3. ¡’°“√‡º¬·æ√àº≈ß“π«‘®—¬µàÕ “∏“√≥™π 1 ‡√◊ËÕßµàÕªï

1. °√–∫«π°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬∂Ÿ°µâÕßµ“¡√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬

2. º≈°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬ “¡“√∂π”‰ª„™âæ—≤π“/·°âªí≠À“‰¥â

3. ¡’°“√π”‡ πÕ/‡º¬·æ√àº≈°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬„πÀπà«¬ß“π

∑’Ë‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π«ß«‘™“°“√/«‘™“™’æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 ª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥°“√µ‘¥µ“¡

µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“

2. §ÿ≥¿“æ°“√µ‘¥µ“¡

µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

1. ¡’°“√«“ß·ºπ°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“ „πß“π/‚§√ß°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’°“√√“¬ß“πº≈°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“„πß“π/‚§√ß°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ¡’°“√‡º¬·æ√àº≈°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“„πß“π/‚§√ß°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

1. ¡’°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. ¡’°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ¡’°“√π”º≈°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

‰ª„™â·°âªí≠À“/æ—≤π“ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥ß“πÕ◊Ëπ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

2. §ÿ≥¿“æß“πÕ◊Ëπ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

1. ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ß“πæ‘‡»… ®”π«π 3 ‡√◊ËÕß/ªï¢÷Èπ‰ª

2. «“ß·ºπ°“√¥”‡π‘π°“√„πß“πæ‘‡»…·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπ∑ÿ°‡√◊ËÕß/∑ÿ°ß“π

3.  √ÿª·≈–√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πæ‘‡»…∑ÿ°‡√◊ËÕß/∑ÿ°ß“π

1. ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–®—¥∑”·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

2. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ”‡√Á®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

3. √“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„ÀâºŸâ¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß ‡æ◊ËÕ

π”¡“„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß/æ—≤π“ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬
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209§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥ß“π

√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

2. §ÿ≥¿“æß“π

√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

1. ¡’°“√«“ß·ºπªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë¥â«¬

§«“¡√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å ®”π«π 3 ‡√◊ËÕß/ªï

2. ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡·ºπ∑’Ë√–∫ÿ§√∫∑ÿ°°‘®°√√¡

3.  √ÿª·≈–√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

µàÕÀπâ“∑’Ë¥â«¬§«“¡√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

1. º≈ß“π‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ§√Ÿ ºŸâ‡√’¬π

 ∂“π»÷°…“

2. ªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ‡º¬·æ√àº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µàÕ “∏“√≥™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 ß“π√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë

2.2 º≈ß“π¥’‡¥àπ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ª√–°Õ∫¥â«¬ 3 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πå

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕ πà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

(8)√“ß«—≈ �æ∞. 189-235ok 17/10/2012, 10:35 AM209

411 



210 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. °“√ÕÕ°·∫∫

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

6. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

‚¥¬„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß

µ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“

2. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ¡’°“√π”‡ πÕ„πß“πª√–™ÿ¡∑“ß«‘™“°“√

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.

3. ¡’°“√µ’æ‘¡æå‡º¬·æ√à„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

2. „™â¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“ß“π

3. ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
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211§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

4. °“√„™â∑√—æ¬“°√

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

1. ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

§ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ßª√–À¬—¥

3. „™â∑√—æ¬“°√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ¡’°“√ √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ¢Õßµπ‡Õß

2. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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212 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∑. 4/5

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ »÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
2.1  ¡√√∂π–·≈–¡“µ√∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ª√–°Õ∫¥â«¬ 6 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∫ÿ§§≈

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 ª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 ß“π√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂

„π°“√ ◊ËÕ “√ ·≈–

 √â“ß·√ß®Ÿß„®

1.  ◊ËÕ “√‰¥â™—¥‡®π §√Õ∫§≈ÿ¡ ∂Ÿ°°“≈‡∑»–

2. ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®„π°“√ ◊ËÕ “√√–À«à“ßºŸâπ‘‡∑»

°—∫ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

3. ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»‡¢â“„®„π‡√◊ËÕß∑’Ë ◊ËÕ “√ ·≈– “¡“√∂

π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√æ—≤π“ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
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213§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. °“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ

3. °“√∑”ß“π

¥â«¬°√–∫«π°“√°≈ÿà¡

4. ∑—°…–°“√π‘‡∑»

5. °“√§‘¥µ—¥ ‘π„® ·≈–

·°âªí≠À“

6. §«“¡ “¡“√∂„π°“√„™â

‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√ ◊ËÕ “√

·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫ß“π„πÀπâ“∑’Ë‰¡àπâÕ¬°«à“

60 ™—Ë«‚¡ß/ªï

2. ¡’°“√»÷°…“§âπ§«â“·≈–‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥®“°

°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß

3. ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ

Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 ‡√◊ËÕß/ªï

1. √Ÿâ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫ºŸâ√à«¡ß“π„π°≈ÿà¡

3. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π°≈ÿà¡∫√√≈ÿµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

1. „™â«‘∏’°“√π‘‡∑»∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å·≈–

ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

2. ¡’°“√ –∑âÕπº≈°“√π‘‡∑»‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿß ·≈–æ—≤π“

ß“ππ‘‡∑»

3. ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®„π‡∑§π‘§°“√π‘‡∑»

·≈– “¡“√∂π”‰ªæ—≤π“ß“π

1. ¡’°“√§‘¥µ—¥ ‘π„®‚¥¬„™â∑“ß‡≈◊Õ°∑’Ë‡À¡“– ¡ ·≈–

∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

2. ¡’°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ„π°“√ª√–°Õ∫°“√

µ—¥ ‘π„®

3. ¡’°“√§‘¥µ—¥ ‘π„®‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈∑’Ë‡°‘¥µàÕ à«π√«¡

1.  ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈ºà“π‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡µÕ√å‡πÁµ

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’ª√–°Õ∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑»

3. „™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√ ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√∑”ß“π

„Àâ ”‡√Á®¡’§ÿ≥¿“æ

2. °“√¡’π‘ —¬°“√„Àâ∫√‘°“√

3. °“√¡’®‘µ “∏“√≥–

4. §«“¡‡ªìπª√–™“∏‘ª‰µ¬

5. °“√¥”‡π‘π™’«‘µµ“¡

À≈—°ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

6. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß

1. ¡’§«“¡µ—Èß„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. ªØ‘∫—µ‘ß“π∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å

3. ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π®π ”‡√Á®

1. „Àâ∫√‘°“√¥â«¬‰¡µ√’®‘µ·°àºŸâ¡“µ‘¥µàÕÕ¬à“ß‡ ¡Õ¿“§

2. √—∫Õ“ “™à«¬‡À≈◊Õ¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

3. ºŸâ√—∫∫√‘°“√¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

1. Õ“ “∑”ß“π¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®Õ¬à“ß‡µÁ¡§«“¡ “¡“√∂

2. ∑”ß“π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πåµàÕ à«π√«¡

3. ∑”ß“π‚¥¬‰¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢À√◊ÕÀ«—ßº≈µÕ∫·∑π

1. ªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ °µ‘°“Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

2. ¬Õ¡√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°ºŸâÕ◊Ëπ

3. ‰¡à≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

1. ‡≈◊Õ°„™â∑√—æ¬“°√„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

§ÿâ¡§à“·≈–¡’‡Àµÿº≈

2. „™â∑√—æ¬“°√‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈∑’Ë®–‡°‘¥µàÕµπ‡Õß

 —ß§¡·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

3. ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µµ“¡À≈—°ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

1. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

2. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°√

3. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ«‘™“™’æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∫ÿ§§≈
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥°“√π‘‡∑»

2. §ÿ≥¿“æ°“√π‘‡∑»

3. ª√‘¡“≥°“√»÷°…“§âπ§«â“

∑“ß«‘™“°“√‡æ◊ËÕ®—¥∑”

‡ªìπ§Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√

4. §ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

§âπ§«â“∑“ß«‘™“°“√

‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡Õ° “√

·≈–§Ÿà¡◊Õ°“√π‘‡∑»

5. ª√‘¡“≥°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬

‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

6. §ÿ≥¿“æ°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬

‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ¡’°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 «—πµàÕ —ª¥“Àå

2. ¡’°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫‰¥âÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß

3. ¡’°“√∫—π∑÷°º≈°“√π‘‡∑»∑ÿ°§√—Èß∑’Ë∑”°“√π‘‡∑»

1. ¡’·ºπªØ‘∫—µ‘°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

2. ªØ‘∫—µ‘°“√π‘‡∑»µ“¡·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ¡’º≈°“√π‘‡∑»∑’Ë· ¥ß∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæƒµ‘°√√¡

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å°“√π‘‡∑»

1. ¡’°“√»÷°…“§âπ§«â“∑“ß«‘™“°“√ 3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

2. ¡’°“√®—¥∑”§Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√ 3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

3. ¡’°“√‡º¬·æ√à§Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√ 3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

1. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫

§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

2. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“

3. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“ß“π

1. ¡’°“√«“ß·ºπ·≈–®—¥∑”‚§√ß√à“ß°“√«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑» 1 ‡√◊ËÕßµàÕªï

2. ¡’√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑» 1 ‡√◊ËÕß

µàÕªï

3. ¡’°“√‡º¬·æ√àº≈ß“π«‘®—¬µàÕ “∏“√≥™π 1 ‡√◊ËÕßµàÕªï

1. °√–∫«π°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬∂Ÿ°µâÕßµ“¡√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬

2. º≈°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬ “¡“√∂π”‰ª„™âæ—≤π“/·°âªí≠À“‰¥â

3. ¡’°“√π”‡ πÕ/‡º¬·æ√àº≈°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬„πÀπà«¬ß“π

∑’Ë‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π«ß«‘™“°“√/«‘™“™’æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 ª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

(8)√“ß«—≈ �æ∞. 189-235ok 17/10/2012, 10:35 AM215

417 



216 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥°“√µ‘¥µ“¡

µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“

2. §ÿ≥¿“æ°“√µ‘¥µ“¡

µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

1. ¡’°“√«“ß·ºπ°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“ „πß“π/‚§√ß°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’°“√√“¬ß“πº≈°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“„πß“π/‚§√ß°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ¡’°“√‡º¬·æ√àº≈°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“„πß“π/‚§√ß°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

1. ¡’°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. ¡’°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ¡’°“√π”º≈°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

‰ª„™â·°âªí≠À“/æ—≤π“ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥ß“πÕ◊Ëπ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

2. §ÿ≥¿“æß“πÕ◊Ëπ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

1. ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ß“πæ‘‡»… ®”π«π 3 ‡√◊ËÕß/ªï¢÷Èπ‰ª

2. «“ß·ºπ°“√¥”‡π‘π°“√„πß“πæ‘‡»… ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπ∑ÿ°‡√◊ËÕß/∑ÿ°ß“π

3.  √ÿª·≈–√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πæ‘‡»…∑ÿ°‡√◊ËÕß/∑ÿ°ß“π

1. ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–®—¥∑”·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

2. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ”‡√Á®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

3. √“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„ÀâºŸâ¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß

‡æ◊ËÕπ”¡“„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß/æ—≤π“ß“π
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 ß“π√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥ß“π

√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

2. §ÿ≥¿“æß“π

√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

1. ¡’°“√«“ß·ºπªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë

¥â«¬§«“¡√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å ®”π«π 3 ‡√◊ËÕß/ªï

2. ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡·ºπ∑’Ë√–∫ÿ§√∫∑ÿ°°‘®°√√¡

3.  √ÿª·≈–√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

µàÕÀπâ“∑’Ë¥â«¬§«“¡√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

1. º≈ß“π‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ§√Ÿ ºŸâ‡√’¬π

 ∂“π»÷°…“

2. ªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ‡º¬·æ√àº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µàÕ “∏“√≥™π

2.2 º≈ß“π¥’‡¥àπ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ª√–°Õ∫¥â«¬ 3 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πå

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. °“√ÕÕ°·∫∫°√–∫«π°“√

∫√‘À“√®—¥°“√

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π

°“√∫√‘À“√®—¥°“√

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

6. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

‚¥¬„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß

µ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“

2. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ¡’°“√π”‡ πÕ„πß“πª√–™ÿ¡∑“ß«‘™“°“√

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.

3. ¡’°“√µ’æ‘¡æå‡º¬·æ√à„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

2. „™â¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“ß“π

3. ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πå
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

4. °“√„™â∑√—æ¬“°√

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

1. ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

§ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ßª√–À¬—¥

3. „™â∑√—æ¬“°√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ¡’°“√ √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ¢Õßµπ‡Õß

2. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡
(OBEC AWARDS)

√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

 æ∑. 4/6

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ »÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
2.1  ¡√√∂π–·≈–¡“µ√∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ª√–°Õ∫¥â«¬ 6 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∫ÿ§§≈

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 ª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 ß“π√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂

„π°“√ ◊ËÕ “√ ·≈–

 √â“ß·√ß®Ÿß„®

1.  ◊ËÕ “√‰¥â™—¥‡®π §√Õ∫§≈ÿ¡ ∂Ÿ°°“≈‡∑»–

2. ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®„π°“√ ◊ËÕ “√√–À«à“ßºŸâπ‘‡∑»

°—∫ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

3. ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»‡¢â“„®„π‡√◊ËÕß∑’Ë ◊ËÕ “√ ·≈– “¡“√∂

π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√æ—≤π“ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. °“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ

3. °“√∑”ß“π

¥â«¬°√–∫«π°“√°≈ÿà¡

4. ∑—°…–°“√π‘‡∑»

5. °“√§‘¥µ—¥ ‘π„® ·≈–

·°âªí≠À“

6. §«“¡ “¡“√∂„π°“√„™â

‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√ ◊ËÕ “√

·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫ß“π„πÀπâ“∑’Ë‰¡àπâÕ¬°«à“

60 ™—Ë«‚¡ß/ªï

2. ¡’°“√»÷°…“§âπ§«â“·≈–‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥®“°

°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß

3. ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ

Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 ‡√◊ËÕß/ªï

1. √Ÿâ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫ºŸâ√à«¡ß“π„π°≈ÿà¡

3. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π°≈ÿà¡∫√√≈ÿµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

1. „™â«‘∏’°“√π‘‡∑»∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å·≈–

ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

2. ¡’°“√ –∑âÕπº≈°“√π‘‡∑»‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿß·≈–

æ—≤π“ß“ππ‘‡∑»

3. ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®„π‡∑§π‘§°“√π‘‡∑»

·≈– “¡“√∂π”‰ªæ—≤π“ß“π

1. ¡’°“√§‘¥µ—¥ ‘π„®‚¥¬„™â∑“ß‡≈◊Õ°∑’Ë‡À¡“– ¡ ·≈–

∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

2. ¡’°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ

„π°“√ª√–°Õ∫°“√µ—¥ ‘π„®

3. ¡’°“√§‘¥µ—¥ ‘π„®‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈∑’Ë‡°‘¥µàÕ à«π√«¡

1.  ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈ºà“π‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡µÕ√å‡πÁµ

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’ª√–°Õ∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑»

3. „™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√ ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√∑”ß“π

„Àâ ”‡√Á®¡’§ÿ≥¿“æ

2. °“√¡’π‘ —¬°“√„Àâ∫√‘°“√

3. °“√¡’®‘µ “∏“√≥–

4. §«“¡‡ªìπª√–™“∏‘ª‰µ¬

5. °“√¥”‡π‘π™’«‘µµ“¡

À≈—°ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

6. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß

1. ¡’§«“¡µ—Èß„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. ªØ‘∫—µ‘ß“π∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å

3. ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π®π ”‡√Á®

1. „Àâ∫√‘°“√¥â«¬‰¡µ√’®‘µ·°àºŸâ¡“µ‘¥µàÕÕ¬à“ß‡ ¡Õ¿“§

2. √—∫Õ“ “™à«¬‡À≈◊Õ¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

3. ºŸâ√—∫∫√‘°“√¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

1. Õ“ “∑”ß“π¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®Õ¬à“ß‡µÁ¡§«“¡ “¡“√∂

2. ∑”ß“π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πåµàÕ à«π√«¡

3. ∑”ß“π‚¥¬‰¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢À√◊ÕÀ«—ßº≈µÕ∫·∑π

1. ªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ °µ‘°“Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

2. ¬Õ¡√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°ºŸâÕ◊Ëπ

3. ‰¡à≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

1. ‡≈◊Õ°„™â∑√—æ¬“°√„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

§ÿâ¡§à“·≈–¡’‡Àµÿº≈

2. „™â∑√—æ¬“°√‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈∑’Ë®–‡°‘¥µàÕµπ‡Õß  —ß§¡

·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

3. ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µµ“¡À≈—°ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

1. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

2. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°√

3. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ«‘™“™’æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∫ÿ§§≈
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥°“√π‘‡∑»

2. §ÿ≥¿“æ°“√π‘‡∑»

3. ª√‘¡“≥°“√»÷°…“§âπ§«â“

∑“ß«‘™“°“√‡æ◊ËÕ®—¥∑”

‡ªìπ§Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√

4. §ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

§âπ§«â“∑“ß«‘™“°“√

‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡Õ° “√

·≈–§Ÿà¡◊Õ°“√π‘‡∑»

5. ª√‘¡“≥°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬

‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

6. §ÿ≥¿“æ°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬

‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ¡’°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 «—πµàÕ —ª¥“Àå

2. ¡’°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫‰¥âÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß

3. ¡’°“√∫—π∑÷°º≈°“√π‘‡∑»∑ÿ°§√—Èß∑’Ë∑”°“√π‘‡∑»

1. ¡’·ºπªØ‘∫—µ‘°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

2. ªØ‘∫—µ‘°“√π‘‡∑»µ“¡·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ¡’º≈°“√π‘‡∑»∑’Ë· ¥ß∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæƒµ‘°√√¡

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å°“√π‘‡∑»

1. ¡’°“√»÷°…“§âπ§«â“∑“ß«‘™“°“√ 3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

2. ¡’°“√®—¥∑”§Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√ 3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

3. ¡’°“√‡º¬·æ√à§Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√ 3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

1. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫

§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

2. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“

3. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“ß“π

1. ¡’°“√«“ß·ºπ·≈–®—¥∑”‚§√ß√à“ß°“√«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑» 1 ‡√◊ËÕßµàÕªï

2. ¡’√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑»

1 ‡√◊ËÕßµàÕªï

3. ¡’°“√‡º¬·æ√àº≈ß“π«‘®—¬µàÕ “∏“√≥™π 1 ‡√◊ËÕßµàÕªï

1. °√–∫«π°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬∂Ÿ°µâÕßµ“¡√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬

2. º≈°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬ “¡“√∂π”‰ª„™âæ—≤π“/·°âªí≠À“‰¥â

3. ¡’°“√π”‡ πÕ/‡º¬·æ√àº≈°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬„πÀπà«¬ß“π

∑’Ë‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π«ß«‘™“°“√/«‘™“™’æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 ª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥°“√µ‘¥µ“¡

µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“

2. §ÿ≥¿“æ°“√µ‘¥µ“¡

µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

1. ¡’°“√«“ß·ºπ°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“ „πß“π/‚§√ß°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’°“√√“¬ß“πº≈°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“„πß“π/‚§√ß°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ¡’°“√‡º¬·æ√àº≈°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“„πß“π/‚§√ß°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

1. ¡’°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. ¡’°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ¡’°“√π”º≈°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

‰ª„™â·°âªí≠À“/æ—≤π“ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥ß“πÕ◊Ëπ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

2. §ÿ≥¿“æß“πÕ◊Ëπ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

1. ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ß“πæ‘‡»… ®”π«π 3 ‡√◊ËÕß/ªï¢÷Èπ‰ª

2. «“ß·ºπ°“√¥”‡π‘π°“√„πß“πæ‘‡»…·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπ∑ÿ°‡√◊ËÕß/∑ÿ°ß“π

3.  √ÿª·≈–√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πæ‘‡»…∑ÿ°‡√◊ËÕß/∑ÿ°ß“π

1. ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–®—¥∑”·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

2. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ”‡√Á®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

3. √“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„ÀâºŸâ¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß ‡æ◊ËÕ

π”¡“„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß/æ—≤π“ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(8)√“ß«—≈ �æ∞. 189-235ok 17/10/2012, 10:35 AM224
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225§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥ß“π

√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

2. §ÿ≥¿“æß“π

√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

1. ¡’°“√«“ß·ºπªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë¥â«¬

§«“¡√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å ®”π«π 3 ‡√◊ËÕß/ªï

2. ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡·ºπ∑’Ë√–∫ÿ§√∫∑ÿ°°‘®°√√¡

3.  √ÿª·≈–√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

µàÕÀπâ“∑’Ë¥â«¬§«“¡√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

1. º≈ß“π‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ§√Ÿ ºŸâ‡√’¬π

 ∂“π»÷°…“

2. ªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ‡º¬·æ√àº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µàÕ “∏“√≥™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 ß“π√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë

2.2 º≈ß“π¥’‡¥àπ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–°Õ∫¥â«¬ 3 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πå

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß

π«—µ°√√¡

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑

¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡ °“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

(8)√“ß«—≈ �æ∞. 189-235ok 17/10/2012, 10:35 AM225
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226 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

π«—µ°√√¡

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

1.  ¡’°“√π”‡ πÕ„πß“πª√–™ÿ¡∑“ß«‘™“°“√

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.

3. ¡’°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πå
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227§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π 1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

3. °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«° §≈àÕß·§≈à«

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π‡Àµÿ°“√≥å

3. π«—µ°√√¡∑’Ëæ—≤π“‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

(8)√“ß«—≈ �æ∞. 189-235ok 17/10/2012, 10:35 AM227
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228 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡
(OBEC AWARDS)

√–¥—∫™“µ‘

 æ∑. 4/7

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ »÷°…“π‘‡∑»°å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
2.1  ¡√√∂π–·≈–¡“µ√∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ª√–°Õ∫¥â«¬ 6 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∫ÿ§§≈

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 ª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 ß“π√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂

„π°“√ ◊ËÕ “√

·≈– √â“ß·√ß®Ÿß„®

1.  ◊ËÕ “√‰¥â™—¥‡®π §√Õ∫§≈ÿ¡ ∂Ÿ°°“≈‡∑»–

2. ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®„π°“√ ◊ËÕ “√√–À«à“ßºŸâπ‘‡∑»

°—∫ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

3. ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»‡¢â“„®„π‡√◊ËÕß∑’Ë ◊ËÕ “√ ·≈– “¡“√∂

π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√æ—≤π“ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

(8)√“ß«—≈ �æ∞. 189-235ok 17/10/2012, 10:35 AM228
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229§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. °“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ

3. °“√∑”ß“π

¥â«¬°√–∫«π°“√°≈ÿà¡

4. ∑—°…–°“√π‘‡∑»

5. °“√§‘¥µ—¥ ‘π„® ·≈–

·°âªí≠À“

6. §«“¡ “¡“√∂„π°“√„™â

‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√ ◊ËÕ “√

·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫ß“π„πÀπâ“∑’Ë‰¡àπâÕ¬°«à“

60 ™—Ë«‚¡ß/ªï

2. ¡’°“√»÷°…“§âπ§«â“·≈–‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥®“°

°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß

3. ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ

Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 ‡√◊ËÕß/ªï

1. √Ÿâ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫ºŸâ√à«¡ß“π„π°≈ÿà¡

3. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π°≈ÿà¡∫√√≈ÿµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

1. „™â«‘∏’°“√π‘‡∑»∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å·≈–

ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

2. ¡’°“√ –∑âÕπº≈°“√π‘‡∑»‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿß·≈–

æ—≤π“ß“ππ‘‡∑»

3. ºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®„π‡∑§π‘§°“√π‘‡∑»

·≈– “¡“√∂π”‰ªæ—≤π“ß“π

1. ¡’°“√§‘¥µ—¥ ‘π„®‚¥¬„™â∑“ß‡≈◊Õ°∑’Ë‡À¡“– ¡ ·≈–

∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å

2. ¡’°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ

„π°“√ª√–°Õ∫°“√µ—¥ ‘π„®

3. ¡’°“√§‘¥µ—¥ ‘π„®‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈∑’Ë‡°‘¥µàÕ à«π√«¡

1.  ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈ºà“π‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡µÕ√å‡πÁµ

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’ª√–°Õ∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑»

3. „™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√ ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π

(8)√“ß«—≈ �æ∞. 189-235ok 17/10/2012, 10:35 AM229
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230 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√∑”ß“π

„Àâ ”‡√Á®¡’§ÿ≥¿“æ

2. °“√¡’π‘ —¬°“√„Àâ∫√‘°“√

3. °“√¡’®‘µ “∏“√≥–

4. §«“¡‡ªìπª√–™“∏‘ª‰µ¬

5. °“√¥”‡π‘π™’«‘µµ“¡

À≈—°ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

6. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß

1. ¡’§«“¡µ—Èß„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. ªØ‘∫—µ‘ß“π∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å

3. ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π®π ”‡√Á®

1. „Àâ∫√‘°“√¥â«¬‰¡µ√’®‘µ·°àºŸâ¡“µ‘¥µàÕÕ¬à“ß‡ ¡Õ¿“§

2. √—∫Õ“ “™à«¬‡À≈◊Õ¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

3. ºŸâ√—∫∫√‘°“√¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

1. Õ“ “∑”ß“π¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®Õ¬à“ß‡µÁ¡§«“¡ “¡“√∂

2. ∑”ß“π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πåµàÕ à«π√«¡

3. ∑”ß“π‚¥¬‰¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢À√◊ÕÀ«—ßº≈µÕ∫·∑π

1. ªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ °µ‘°“Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

2. ¬Õ¡√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°ºŸâÕ◊Ëπ

3. ‰¡à≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

1. ‡≈◊Õ°„™â∑√—æ¬“°√„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

§ÿâ¡§à“·≈–¡’‡Àµÿº≈

2. „™â∑√—æ¬“°√‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈∑’Ë®–‡°‘¥µàÕµπ‡Õß  —ß§¡

·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

3. ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µµ“¡À≈—°ª√—™≠“

¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

1. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

2. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÕß§å°√

3. ¡’°“√æŸ¥·≈–∑”‚¥¬§‘¥‰µ√àµ√ÕßÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

„π ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ«‘™“™’æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß∫ÿ§§≈

(8)√“ß«—≈ �æ∞. 189-235ok 17/10/2012, 10:35 AM230
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231§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥°“√π‘‡∑»

2. §ÿ≥¿“æ°“√π‘‡∑»

3. ª√‘¡“≥°“√»÷°…“§âπ§«â“

∑“ß«‘™“°“√‡æ◊ËÕ®—¥∑”

‡ªìπ§Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√

4. §ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

§âπ§«â“∑“ß«‘™“°“√

‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡Õ° “√

·≈–§Ÿà¡◊Õ°“√π‘‡∑»

5. ª√‘¡“≥°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬

‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

6. §ÿ≥¿“æ°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬

‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ¡’°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 «—πµàÕ —ª¥“Àå

2. ¡’°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫‰¥âÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß

3. ¡’°“√∫—π∑÷°º≈°“√π‘‡∑»∑ÿ°§√—Èß∑’Ë∑”°“√π‘‡∑»

1. ¡’·ºπªØ‘∫—µ‘°“√π‘‡∑»‚√ß‡√’¬π‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

2. ªØ‘∫—µ‘°“√π‘‡∑»µ“¡·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ¡’º≈°“√π‘‡∑»∑’Ë· ¥ß∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæƒµ‘°√√¡

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å°“√π‘‡∑»

1. ¡’°“√»÷°…“§âπ§«â“∑“ß«‘™“°“√ 3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

2. ¡’°“√®—¥∑”§Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√ 3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

3. ¡’°“√‡º¬·æ√à§Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√ 3 ‡√◊ËÕß¢÷Èπ‰ª/ªï

1. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫

§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫°“√π‘‡∑»

2. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“

3. §Ÿà¡◊Õ·≈–‡Õ° “√∑’Ë®—¥∑”‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“ß“π

1. ¡’°“√«“ß·ºπ·≈–®—¥∑”‚§√ß√à“ß°“√«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑» 1 ‡√◊ËÕßµàÕªï

2. ¡’√“¬ß“πº≈°“√«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“ππ‘‡∑»

1 ‡√◊ËÕßµàÕªï

3. ¡’°“√‡º¬·æ√àº≈ß“π«‘®—¬µàÕ “∏“√≥™π 1 ‡√◊ËÕßµàÕªï

1. °√–∫«π°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬∂Ÿ°µâÕßµ“¡√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬

2. º≈°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬ “¡“√∂π”‰ª„™âæ—≤π“/·°âªí≠À“‰¥â

3. ¡’°“√π”‡ πÕ/‡º¬·æ√àº≈°“√«‘‡§√“–Àå«‘®—¬„πÀπà«¬ß“π

∑’Ë‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π«ß«‘™“°“√/«‘™“™’æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 ª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

(8)√“ß«—≈ �æ∞. 189-235ok 17/10/2012, 10:35 AM231
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232 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥°“√µ‘¥µ“¡

µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“

2. §ÿ≥¿“æ°“√µ‘¥µ“¡

µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

1. ¡’°“√«“ß·ºπ°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“ „πß“π/‚§√ß°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’°“√√“¬ß“πº≈°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“„πß“π/‚§√ß°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ¡’°“√‡º¬·æ√àº≈°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“„πß“π/‚§√ß°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

1. ¡’°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. ¡’°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ¡’°“√π”º≈°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

‰ª„™â·°âªí≠À“/æ—≤π“ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 °“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥ß“πÕ◊Ëπ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

2. §ÿ≥¿“æß“πÕ◊Ëπ

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

1. ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ß“πæ‘‡»… ®”π«π 3 ‡√◊ËÕß/ªï¢÷Èπ‰ª

2. «“ß·ºπ°“√¥”‡π‘π°“√„πß“πæ‘‡»…·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπ∑ÿ°‡√◊ËÕß/∑ÿ°ß“π

3.  √ÿª·≈–√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πæ‘‡»…∑ÿ°‡√◊ËÕß/∑ÿ°ß“π

1. ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–®—¥∑”·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

2. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ”‡√Á®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

3. √“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„ÀâºŸâ¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß ‡æ◊ËÕ

π”¡“„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß/æ—≤π“ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 ß“πÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

(8)√“ß«—≈ �æ∞. 189-235ok 17/10/2012, 10:35 AM232
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233§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√‘¡“≥ß“π

√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

2. §ÿ≥¿“æß“π

√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

1. ¡’°“√«“ß·ºπªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë¥â«¬

§«“¡√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å ®”π«π 3 ‡√◊ËÕß/ªï

2. ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡·ºπ∑’Ë√–∫ÿ§√∫∑ÿ°°‘®°√√¡

3.  √ÿª·≈–√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

µàÕÀπâ“∑’Ë¥â«¬§«“¡√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

1. º≈ß“π‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ§√Ÿ ºŸâ‡√’¬π

 ∂“π»÷°…“

2. ªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

3. ‡º¬·æ√àº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µàÕ “∏“√≥™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 ß“π√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕÀπâ“∑’Ë

2.2 º≈ß“π¥’‡¥àπ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–°Õ∫¥â«¬ 3 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πå

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß

π«—µ°√√¡

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑

¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡ °“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

(8)√“ß«—≈ �æ∞. 189-235ok 17/10/2012, 10:35 AM233
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234 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

π«—µ°√√¡

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

1.  ¡’°“√π”‡ πÕ„πß“πª√–™ÿ¡∑“ß«‘™“°“√

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.

3. ¡’°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §«“¡¡’§ÿ≥ª√–‚¬™πå
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π 1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

3. °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«° §≈àÕß·§≈à«

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π‡Àµÿ°“√≥å

3. π«—µ°√√¡∑’Ëæ—≤π“‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“π

√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ‡ πÕ¢Õ√—∫√“ß«—≈ ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π (OBEC

AWARDS) µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

2.1 ¥”√ßµ”·Àπàß∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“À√◊Õ

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

2.2 ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.3 ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.4 ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√§√Õßµπ §√Õß§π §√Õßß“π ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·≈–¬Õ¡√—∫¢Õß∫ÿ§§≈„π«‘™“™’æ

·≈– —ß§¡ª√–°Õ∫¥â«¬

2.4.1 °“√§√Õßµπ

1) °“√æ÷Ëßµπ‡Õß ¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√„πß“πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2) °“√ª√–À¬—¥·≈–‡°Á∫ÕÕ¡

3) √—°…“√–‡∫’¬∫«‘π—¬·≈–‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

4) °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡§ÿ≥∏√√¡¢Õß»“ π“

5) °“√¡’§«“¡®ß√—°¿—°¥’ µàÕ™“µ‘ »“ π“·≈–æ√–¡À“°…—µ√‘¬å
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2.4.2 °“√§√Õß§π

1) §«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√–‡¡‘π —¡æ—π∏å ·≈– √â“ß§«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’°—∫ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π

ºŸâ„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ·≈–ºŸâ¡“µ‘¥µàÕß“π

2) §«“¡ “¡“√∂„π°“√√à«¡∑”ß“π‡ªìπ°≈ÿà¡  “¡“√∂®Ÿß„®„Àâ‡°‘¥°“√¬Õ¡√—∫ ·≈–„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ

3) „Àâ§«“¡‡ ¡Õ¿“§·π–π” ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

4) °“√‡ªìπºŸâ¡’§«“¡‡ªìπ∏√√¡∑—ÈßµàÕµπ‡Õß·≈–µàÕºŸâÕ◊Ëπ

5) °“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡ “¡—§§’·≈–√à«¡°‘®°√√¡¢ÕßÀ¡Ÿà§≥–∑—Èß„π ·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

2.4.3 °“√§√Õßß“π

1) §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕÀπâ“∑’Ë

2) §«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å·≈–ª√—∫ª√ÿßß“π

3. À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

3.1 °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘π —ß‡°µ  Õ∫∂“¡ —¡¿“…≥å

µ√«® Õ∫√àÕß√Õ¬ ‡Õ° “√ À≈—°∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ®÷ß®–‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“πµàÕ‰ª

3.2 °“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π “¡“√∂‡ πÕº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√ ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ À√◊Õ¥â“ππ«—µ°√√¡ ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¥â“π„¥¥â“πÀπ÷Ëß ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘π —ß‡°µ  Õ∫∂“¡  —¡¿“…≥å µ√«® Õ∫√àÕß√Õ¬ ‡Õ° “√ À≈—°∞“π

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¥—ßπ’È

3.2.1 ¥â“π«‘™“°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß ¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å

∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)

1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering others)

∑”‰¥â

5-6

√“¬°“√

∑”‰¥â

5-6

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-2

√“¬°“√

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π 1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ
2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°
3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

∑”‰¥â
3

√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√

∑”‰¥â
1

√“¬°“√

1.  ¡√√∂π–À≈—°

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√
1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫
„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫
„π«ß√“™°“√

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ
ªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–
3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√
1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â
2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈
3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ
1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“
2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥
3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)
1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘
2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.
3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

∑”‰¥â
3

√“¬°“√

∑”‰¥â
3

√“¬°“√

∑”‰¥â
3

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â
2

√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â
1

√“¬°“√

∑”‰¥â
1

√“¬°“√

∑”‰¥â
1

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 3

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√
·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ
‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬
3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π
1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ
2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π
3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“
1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“
2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ°≈ÿà¡ß“π/Àπà«¬ß“π/

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

∑”‰¥â
3

√“¬°“√

∑”‰¥â
3

√“¬°“√
∑”‰¥â

3
√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√
∑”‰¥â

2
√“¬°“√

∑”‰¥â
1

√“¬°“√

∑”‰¥â
1

√“¬°“√
∑”‰¥â

1
√“¬°“√

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå
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240 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 3

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

3.2.1 ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß ¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å

∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)

1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering others)

∑”‰¥â

5-6

√“¬°“√

∑”‰¥â

5-6

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-2

√“¬°“√

1.  ¡√√∂π–À≈—°

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π
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241§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫°√–∫«π°“√

∫√‘À“√®—¥°“√

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

6. °“√∫√‘À“√®—¥°“√‚¥¬

„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß

µ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“

2. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

2. „™â¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“ß“π

3. ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√
1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ
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242 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

4. °“√„™â∑√—æ¬“°√

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ

‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

1. ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“

 Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ßª√–À¬—¥

3. „™â∑√—æ¬“°√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 3

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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243§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

 3.2.1 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„® „®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß ¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å

∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)

1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering others)

∑”‰¥â

5-6

√“¬°“√

∑”‰¥â

5-6

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-2

√“¬°“√

1.  ¡√√∂π–À≈—°

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π
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244 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß

π«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ

¢Õßπ«—µ°√√¡

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑

¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡ °“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√
1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ

‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

3. °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«° §≈àÕß·§≈à«

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π‡Àµÿ°“√≥å

3. π«—µ°√√¡∑’Ëæ—≤π“‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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4. «‘∏’°“√ª√–‡¡‘π

°“√ª√–‡¡‘π∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“ ·≈–

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“ ¡’«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π 3 √–¥—∫ ¥—ßπ’È

4.1 √–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

1)  æª./ æ¡. ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2) ºŸâ ¡—§√√—∫°“√ª√–‡¡‘π¬◊Ëπ§”¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµ“¡·∫∫øÕ√å¡∑’Ë°”Àπ¥ ·≈â«π”‡ πÕ‡®â“Àπâ“ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫

¢Õß  æª./ æ¡. ∑’Ë —ß°—¥ µ“¡«—π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥

3) ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ‡ πÕ§”¢ÕµàÕ§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ¢Õß

ºŸâ ¡—§√µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ¢âÕ 2.1-2.6 ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π°“√¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π °“√µ√«® Õ∫

‡Õ° “√µà“ß Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß °“√ —ß‡°µ ´—°∂“¡ ·≈–Õ◊Ëπ Ê ‡æ◊ËÕ„Àâº≈°“√ª√–‡¡‘π¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–‡∑’Ë¬ßµ√ß

4) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–µ—¥ ‘πµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥

5)  æª./ æ¡. ª√–°“»º≈ºŸâºà“π°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

6) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

∑’ËºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π¡’§«“¡ª√– ß§å¢Õ√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“‡æ’¬ß¥â“π„¥¥â“πÀπ÷Ëß ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ

°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ „π≈—°…≥–

‡ªî¥‡«∑’°“√π”‡ πÕº≈ß“πµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

7) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬æ‘®“√≥“µ—¥ ‘πµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥·≈–ª√–°“»º≈

ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡„π√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ®– àß‰ª¢Õ√—∫°“√

ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫¿“§µàÕ‰ª

4.2 √–¥—∫¿“§

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π∑”°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‚¥¬

æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ „π≈—°…≥–‡ªî¥‡«∑’°“√π”‡ πÕº≈ß“πµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°

ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§‡æ◊ËÕ‡¢â“√—∫°“√ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫™“µ‘µàÕ‰ª

4.3 √–¥—∫™“µ‘

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ §≥–°√√¡°“√

ª√–‡¡‘π‚¥¬°“√„ÀâºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ

°“√π”‡ πÕ √“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈– —́°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π≈—°…≥–‡ªî¥‡«∑’°“√π”‡ πÕº≈ß“π

µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√
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2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–µ—¥ ‘πº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

∑’Ë°”Àπ¥

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈ OBEC AWARDS

„π√–¥—∫™“µ‘ ·≈–∑”æ‘∏’¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·≈–√“ß«—≈

5. ‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

5.1 √–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ¡’‡°≥±å

°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ºà“π‡°≥±å ¢âÕ 2.1-2.4,2.5 ∑ÿ°√“¬°“√

2) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡ ¢âÕ 2.5 ‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π çºà“πé √âÕ¬≈– 80 ¢Õß√“¬°“√

ª√–‡¡‘π∑—ÈßÀ¡¥ ¢÷Èπ‰ª

3) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π„π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õßµ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π√âÕ¬≈– 80 ¢÷Èπ‰ª

5.2 √–¥—∫¿“§

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

5.3 √–¥—∫™“µ‘

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 90 ¢÷Èπ‰ª

2) ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å
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·∫∫ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ (OBEC AWARDS)

 æ∑. 5/1

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ �  ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

1. ¥”√ßµ”·Àπàß∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“ À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

2. ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï

π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

3. ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫

°“√ª√–‡¡‘π

1. ¡’§«“¡«‘√‘¬– Õÿµ “À– „πß“πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’§«“¡µ—Èß„®∑’Ë®–∑”ß“π„πÀπâ“∑’Ë„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®¥â«¬µπ‡Õß

3. ¡’§«“¡Õ¥∑π‰¡à¬àÕ∑âÕµàÕªí≠À“ Õÿª √√§

4. ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕµπ‡Õß §√Õ∫§√—«·≈–ºŸâÕ◊Ëπ

1. √Ÿâ®—°„™â®à“¬µ“¡§«√·Ààß∞“π–

2. √Ÿâ®—°„™â∑√—æ¬å ‘π¢Õß∑“ß√“™°“√„Àâ‡ªìπª√–‚¬™πå·≈–ª√–À¬—¥

3. √Ÿâ®—°¡—∏¬— ∂å·≈–‡°Á∫ÕÕ¡ ‡æ◊ËÕ √â“ß∞“π–µπ‡Õß·≈–§√Õ∫§√—«

4. √Ÿâ®—°¥Ÿ·≈ ∫”√ÿß·≈–√—°…“∑√—æ¬å ‘π¢Õßµπ‡Õß·≈– à«π√«¡

1. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

‡™‘ßª√–®—°…å

2. °“√§√Õßµπ

2.1 °“√æ÷Ëßµπ‡Õß

¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√„πß“π

Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2.2 °“√ª√–À¬—¥·≈–

‡°Á∫ÕÕ¡
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

2.3 √—°…“√–‡∫’¬∫«‘π—¬

·≈–‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

2.4 °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡

§ÿ≥∏√√¡¢Õß»“ π“

2.5 °“√¡’§«“¡®ß√—°¿—°¥’

µàÕ™“µ‘ »“ π“·≈–

æ√–¡À“°…—µ√‘¬å

3. °“√§√Õß§π

3.1 §«“¡ “¡“√∂„π

°“√ª√–‡¡‘π —¡æ—π∏å

·≈– √â“ß§«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’

°—∫ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π

ºŸâ„µâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ·≈–

ºŸâ¡“µ‘¥µàÕß“π

3.2 §«“¡ “¡“√∂

„π°“√√à«¡∑”ß“π

‡ªìπ°≈ÿà¡  “¡“√∂®Ÿß„®

„Àâ‡°‘¥°“√¬Õ¡√—∫·≈–

„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ

1. ‡ªìπºŸâ√—°…“·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

2. ª√–æƒµ‘·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ Õ—πÕ“®‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈‚¥¬∑—Ë«‰ª

3. ‡™◊ËÕøíß ·≈–„Àâ§«“¡‡§“√æµàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

4. ‡ªìπºŸâµ√ßµàÕ‡«≈“

1. ≈–‡«âπµàÕ°“√ª√–æƒµ‘™—Ë«·≈–‰¡à≈ÿà¡À≈ßÕ∫“¬¡ÿ¢

2. ‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà ‡ ’¬ ≈– ‡ÀÁπ·°àª√–‚¬™πå à«π√«¡

3. ¡’§«“¡ ◊́ËÕ —µ¬å  ÿ®√‘µµàÕµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ

4. ¡’§«“¡‡¡µµ“ °√ÿ≥“ ‚Õ∫ÕâÕ¡Õ“√’µàÕ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‚¥¬∑—Ë«‰ª

1.  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡π‚¬∫“¬

¢Õß∑“ß√“™°“√·≈–√—∞∫“≈

2. ‡¢â“√à«¡„π»“ π°‘®·≈–∑”πÿ∫”√ÿß»“ π“

3. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’ ‡™àπ ªÑÕß°—πª√–‡∑» ‡ ’¬¿“…’ ‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

‡ªìπµâπ

4. ¡’§«“¡®ß√—°¿—°¥’·≈–‡∑‘¥∑Ÿπ„π ∂“∫—πæ√–¡À“°…—µ√‘¬å ‡™àπ ªØ‘∫—µ‘

µπ‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’µ“¡æ√–∫√¡√“‚™«“∑ À√◊Õ‡¢â“√à«¡æ‘∏’„π‚Õ°“ 

 ”§—≠Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‡ªìπ°‘®«—µ√ª°µ‘ ‡ªìπµâπ

1. ‡ªìπºŸâ¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å¥’

2. ¬Õ¡√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

3. °≈â“·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π ‘Ëß∑’Ë‰¥â°√–∑”

4. ¡’πÈ”„®™à«¬‡À≈◊Õ·≈–„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. „Àâ§«“¡‡ÀÁπ ª√÷°…“·≈–‡ πÕ·π–„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. °“√¡’ à«π√à«¡„πß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ¬Õ¡√—∫ ·≈–øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâ√à«¡ß“π

4. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥·≈–‡ πÕ‡Àµÿº≈

5. ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ∑ÿ°§π√à«¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ

6.  “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘ß“π‡µÁ¡§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

3.3 „Àâ§«“¡‡ ¡Õ¿“§

·π–π” ‘Ëß∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

3.4 °“√‡ªìπºŸâ¡’§«“¡

‡ªìπ∏√√¡∑—ÈßµàÕµπ‡Õß

·≈–µàÕºŸâÕ◊Ëπ

3.5 °“√‡ √‘¡ √â“ß

§«“¡ “¡—§§’ ·≈–

√à«¡°‘®°√√¡¢ÕßÀ¡Ÿà§≥–

∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

4. °“√§√Õßß“π

4.1 §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

µàÕÀπâ“∑’Ë

4.2 §«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂

·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

4.3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡

 √â“ß √√§å ·≈–

ª√—∫ª√ÿßß“π

1. ¡’§«“¡ ”π÷°·≈–∂◊Õ‡ªìπÀπâ“∑’Ë

2. ™à«¬‡À≈◊Õ ·π–π”„π ‘Ëß∑’Ë¥’ µ≈Õ¥®π„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

3. „Àâ°“√™à«¬‡À≈◊Õ ·π–π”¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„® ·≈–‡ ¡Õ¿“§°—π

4. ¡’Õ—∏¬“»—¬¥’ ‡ªìπ°—π‡Õß ·≈– ÿ¿“æµàÕ∑ÿ°§π

1. ª√–æƒµ‘·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å °Æ √–‡∫’¬∫ «‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥

2. ∂◊Õª√–‚¬™πå¢Õß∑“ß√“™°“√À√◊Õ à«π√«¡‡ªìπ∑’Ëµ—Èß

3. µ—¥ ‘π «‘π‘®©—¬ À√◊Õ·°âªí≠À“ ‚¥¬„™â‡Àµÿº≈/·≈–À√◊Õ¬Õ¡√—∫

°“√µ—¥ ‘π‚¥¬‡Àµÿº≈

1. °“√„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫∑ÿ°ΩÉ“¬

2. ‡ πÕ·π–¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕß“π

3. „Àâ§«“¡ ”§—≠ ¬°¬àÕß À√◊Õ„Àâ‡°’¬√µ‘·°àºŸâ√à«¡ß“π

1. »÷°…“ §âπ§«â“ À“§«“¡√Ÿâ∑’Ë®”‡ªìπµâÕß„™â„π°“√∫√‘À“√ß“πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ

2. ¡’§«“¡µ—Èß„®ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®

3.  π„®·≈–‡Õ“„®„ à µ‘¥µ“¡ß“π∑’Ë¡Õ∫À¡“¬‰ª

4. ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

5. „Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. √Ÿâ·≈–‡¢â“„®À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √–‡∫’¬∫ °Æ ¢âÕ∫—ß§—∫ ¡µ‘ °ÆÀ¡“¬

·≈–π‚¬∫“¬

2. ¡’°“√π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰ª„™â„π°“√∫√‘À“√ß“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·°âªí≠À“·≈–¡’ªØ‘¿“≥ ‰À«æ√‘∫„π°“√∫√‘À“√ß“π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡ À“À≈—°°“√ ·π«∑“ß«‘∏’°“√„À¡à Ê

¡“„™âª√–‚¬™πå°“√∫√‘À“√ß“π

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë¬“° À√◊Õß“π„À¡à„Àâ ”‡√Á®‡ªìπº≈¥’
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

 æ∑. 5/2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ �  ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering Others)

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π«‘™“°“√
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫ °“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫ æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ°≈ÿà¡ß“π/Àπà«¬ß“π/

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ
2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡
3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

(9)√“ß«—≈ �æ∞. 236-273ok 17/10/2012, 10:35 AM253

455 



254 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∑. 5/3

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ �  ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π«‘™“°“√
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering Others)
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫ °“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ°≈ÿà¡ß“π/Àπà«¬ß“π/

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ
2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡
3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

 æ∑. 5/4

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ �  ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering Others)
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫
„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫
°√–∫«π°“√∫√‘À“√
®—¥°“√

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß
°√–∫«π°“√∫√‘À“√
®—¥°“√

5. °“√‰¥â√—∫ °“√¬Õ¡√—∫
„π«ß«‘™“°“√

6. °“√∫√‘À“√®—¥°“√
‚¥¬„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ
2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°
3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ
1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√  Õ¥§≈âÕß

°—∫ ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“
2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–
3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√
1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â
2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈
3. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß

µ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ
1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“
2. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥
3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)
1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘
2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.
3. ‰¥â√—∫°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√
1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
2. „™â¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“ß“π
3. ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ
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2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

4. °“√„™â∑√—æ¬“°√

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

1. ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß

°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ßª√–À¬—¥

3. „™â∑√—æ¬“°√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ
2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡
3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∑. 5/5

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ �  ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering Others)
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫
„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫
°√–∫«π°“√∫√‘À“√
®—¥°“√

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß
°√–∫«π°“√∫√‘À“√
®—¥°“√

5. °“√‰¥â√—∫ °“√¬Õ¡√—∫
„π«ß«‘™“°“√

6. °“√∫√‘À“√®—¥°“√
‚¥¬„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ
2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°
3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ
1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√  Õ¥§≈âÕß

°—∫ ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“
2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–
3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√
1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â
2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈
3. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß

µ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ
1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“
2. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥
3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)
1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘
2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.
3. ‰¥â√—∫°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√
1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
2. „™â¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“ß“π
3. ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ
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2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

4. °“√„™â∑√—æ¬“°√

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

1. ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß

°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ßª√–À¬—¥

3. „™â∑√—æ¬“°√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ
2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡
3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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266 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

 æ∑. 5/6

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ �  ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
2.1 Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)
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267§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering Others)
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268 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈ß“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ
1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1 .§ÿ≥≈—°…≥–¢Õß

π«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

π«—µ°√√¡

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õß

π«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡ °“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√
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269§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

3. °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«° §≈àÕß·§≈à«

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π‡Àµÿ°“√≥å

3. π«—µ°√√¡∑’Ëæ—≤π“‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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270 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∑. 5/7

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ �  ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 ¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
2.1 Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1  ¡√√∂π–

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 5-6 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 3-4 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1-2 √“¬°“√

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¡√√∂π–À≈—° 1. °“√¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡∂Ÿ°µâÕß™Õ∫∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡

(Integrity)

2. ∫√‘°“√∑’Ë¥’ (Service Mind)

3. °“√ —Ëß ¡§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„πß“πÕ“™’æ

(Mastery/Expertise)

4. °“√¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï (Achievement)

5. °“√¡’πÈ”„®„®‡ªî¥°«â“ß ‡ªìπæ’Ë‡ªìππâÕß

¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ (Relationship)

6. °“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ (Team Work)
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271§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2.  ¡√√∂π–ª√–®” “¬ß“π 1.  ¿“«–ºŸâπ” (Leadership)

2. «‘ —¬∑—»πå (Visioning)

3. °“√«“ß°≈¬ÿ∑∏å¿“§√—∞ (Strategic Orientation)

4. »—°¬¿“æ‡æ◊ËÕπ”°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π (Change Leadership)

5. °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß (Self Control)

6. °“√ Õπß“π·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π (Coaching and

Empowering Others)

Õß§åª√–°Õ∫ 2 º≈ß“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ
1) §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1 .§ÿ≥≈—°…≥–¢Õß

π«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õß

π«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡ °“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ
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272 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

π«—µ°√√¡

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

2) §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π
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µ—«™’È«—¥

1. §«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

3. °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

3) §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«° §≈àÕß·§≈à«

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π‡Àµÿ°“√≥å

3. π«—µ°√√¡∑’Ëæ—≤π“‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“π

√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ    ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

2. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ‡ πÕ¢Õ√—∫√“ß«—≈≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π (OBEC AWARDS)

µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

2.1 ¥”√ßµ”·Àπàß≈Ÿ°®â“ßªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“ À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡—∏¬¡»÷°…“

2.2 ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß≈Ÿ°®â“ß ¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.3 ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.4 ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√§√Õßµπ §√Õß§π §√Õßß“π ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·≈–¬Õ¡√—∫¢Õß∫ÿ§§≈„π«‘™“™’æ

·≈– —ß§¡ª√–°Õ∫¥â«¬

2.4.1 °“√§√Õßµπ

1) ‡ªìπºŸâªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ √–‡∫’¬∫‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈‚¥¬∑—Ë«‰ª

2) ‡ªìπºŸâ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õß‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π„π«ß°“√«‘™“™’æ

3) ‡ªìπºŸâµ√ßµàÕ‡«≈“·≈–¡’«‘π—¬„πµπ‡Õß

2.4.2 °“√§√Õß§π

1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â¥’·≈–‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢ÕßºŸâ√à«¡ß“π

2) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡‡Õ◊ÈÕ‡øóòÕ‡º◊ËÕ·ºà ‡ ’¬ ≈– ‡ÀÁπ·°àª√–‚¬™πå à«π√«¡

3) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ÕàÕππâÕ¡∂àÕ¡µπ ‡§“√æ„π§«“¡Õ“«ÿ‚ ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

2.4.3 °“√§√Õßß“π

1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë√Ÿâ®—°„™â∑√—æ¬å ‘π¢Õß∑“ß√“™°“√„Àâ‡ªìπª√–‚¬™πå ª√–À¬—¥ ·≈–§ÿâ¡§à“

2) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡Õ¥∑π‰¡à¬àÕ∑âÕµàÕªí≠À“ Õÿª √√§„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂·≈–¡’ªØ‘¿“≥‰À«æ√‘∫„π°“√·°âªí≠À“
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3. À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

3.1 °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘π —ß‡°µ  Õ∫∂“¡  —¡¿“…≥å µ√«®

 Õ∫√àÕß√Õ¬ ‡Õ° “√ À≈—°∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ®÷ß®–‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“πµàÕ‰ª

3.2 °“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π 2  à«π §◊Õ  ¡√√∂π–„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–º≈ß“π

¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘π —ß‡°µ  Õ∫∂“¡  —¡¿“…≥å µ√«® Õ∫√àÕß√Õ¬ ‡Õ° “√ À≈—°∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫

°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√“¬°“√¢Õß∑—Èß 2  à«π ·≈â« √ÿªº≈µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¥—ßπ’È

3.2.1 °“√ª√–‡¡‘π ¡√√∂π–„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ¡’§«“¡µ—Èß„®ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®
2. ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫·≈–∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
3. „Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰ª„™â

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’
2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·°âªí≠À“ ·≈–¡’ªØ‘¿“≥ ‰À«æ√‘∫

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
3. √—°·≈–™Õ∫∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

À√◊Õß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®
1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡ À“À≈—°°“√ ·π«∑“ß

«‘∏’°“√„À¡à Ê ¡“„™âª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ
3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π∑’Ë¬“°À√◊Õß“π„À¡à

„Àâ ”‡√Á®‡ªìπº≈¥’
1. ¡’§«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ µâÕß°“√∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π

∑’Ë√—∫¡Õ∫À¡“¬®π ”‡√Á®
2. ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ‡ ’¬ ≈– ·≈–Õÿ∑‘»‡«≈“„Àâ·°à

√“™°“√À√◊Õß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
3. ‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß„π§«“¡ ”‡√Á®¢Õßß“π
1. °“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¬÷¥À≈—°º≈ª√–‚¬™πå¢Õß à«π√«¡·≈–

ª√–™“™π
2. „™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å·≈– “∏“√≥Ÿª‚¿§‰¥âÕ¬à“ßª√–À¬—¥

·≈–‡À¡“– ¡
3. √à«¡¡◊Õ ™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–ª√– “πß“π√–À«à“ß√“™°“√

°—∫ª√–™“™π

∑”‰¥â
3

√“¬°“√

∑”‰¥â
3

√“¬°“√

∑”‰¥â
3

√“¬°“√

∑”‰¥â
3

√“¬°“√

∑”‰¥â
3

√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√

∑”‰¥â
1

√“¬°“√

∑”‰¥â
1

√“¬°“√

∑”‰¥â
1

√“¬°“√

∑”‰¥â
1

√“¬°“√

∑”‰¥â
1

√“¬°“√

1. §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕÀπâ“∑’Ë

2. §«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂
·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®
„π°“√ªØ‘∫—µ‘µπ

3. §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
·≈–ª√—∫ª√ÿßß“π

4. §«“¡æ“°‡æ’¬√„π°“√
∑”ß“π·≈–º≈ß“π
‡ªìπ∑’ËæÕ„®

5. °“√§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå
 à«π√«¡¢Õßª√–™“™π
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫

Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. º≈ß“π¥—ß°≈à“«‡ªìπ

ª√–‚¬™πåµàÕ√“™°“√

·≈– —ß§¡

3. ‡ªìπº≈ß“π°“√∫√‘°“√

ª√–™“™π∑’Ë “¡“√∂

„™â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈

Õ◊Ëπ Ê ‰¥â

4. ‡ªìπº≈ß“π∑’Ë‡°‘¥®“°

§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

5. ‡ªìπº≈ß“π∑’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘

¥â«¬§«“¡‡ ’¬ ≈– «‘√‘¬–

Õÿµ “À–

1. ‡Õ“„®„ à ¥Ÿ·≈ °“√∫√‘°“√ª√–™“™π

2. ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ ”‡√Á®¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬

3. ªÆ‘∫—µ‘¥â«¬§«“¡√«¥‡√Á« ‰¡à≈à“™â“ ∑—πµ“¡°”Àπ¥

1. ‡ªìπº≈ß“π∑’Ë∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå

2. ª√–™“™π‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå®“°º≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π

3. „™âß∫ª√–¡“≥¢Õß∑“ß√“™°“√πâÕ¬·µà‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå¡“°

1. º≈ß“π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫π—∫∂◊Õ·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

2. ‡ªìπ≈—°…≥–º≈ß“π∑’Ëª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ™—¥‡®π

3. ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ “¡“√∂π”‰ª„™â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß‰¥â

1. ¡’§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡°“√æ—≤π“ß“π

2. π”‡∑§π‘§«‘∏’°“√„À¡à Ê ¡“„™â „π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥°“√æ—≤π“∑’Ë¥’¢÷Èπ

1. ªØ‘∫—µ‘ß“π„π‡«≈“√“™°“√ ‚¥¬‰¡à∫°æ√àÕß

2. Õÿ∑‘»µπªØ‘∫—µ‘ß“ππÕ°‡Àπ◊Õ‡«≈“√“™°“√

3. ¡’§«“¡æ“°‡æ’¬√æ¬“¬“¡„π°“√∑”ß“π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

3.2.2 °“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡
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4. «‘∏’°“√ª√–‡¡‘π

°“√ª√–‡¡‘π≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π„π ∂“π»÷°…“ —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“
·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“ ¡’«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π 3 √–¥—∫ ¥—ßπ’È

4.1 √–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
1)  æª./ æ¡. ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“
2) ºŸâ ¡—§√√—∫°“√ª√–‡¡‘π¬◊Ëπ§”¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµ“¡·∫∫øÕ√å¡∑’Ë°”Àπ¥ ·≈â«π”‡ πÕ‡®â“Àπâ“ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫

¢Õß  æª./ æ¡. ∑’Ë —ß°—¥ µ“¡«—π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥
3) ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ‡ πÕ§”¢ÕµàÕ§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

¢ÕßºŸâ ¡—§√µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ¢âÕ 2.1-2.4 ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π°“√¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π
°“√µ√«® Õ∫‡Õ° “√µà“ß Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß °“√ —ß‡°µ —́°∂“¡ ·≈–Õ◊Ëπ Ê ‡æ◊ËÕ„Àâº≈°“√ª√–‡¡‘π¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–‡∑’Ë¬ßµ√ß

4) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥ ·≈–µ—¥ ‘πµ“¡‡°≥±å
∑’Ë°”Àπ¥

5)  æª./ æ¡.ª√–°“»º≈ºŸâºà“π°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ
6) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

∑’ËºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π¡’§«“¡ª√– ß§å¢Õ√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“‡æ’¬ß¥â“π„¥¥â“πÀπ÷Ëß ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ
°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈– —́°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡µ“¡∑’Ë
§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

7) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬æ‘®“√≥“µ—¥ ‘πµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥ ·≈–ª√–°“»º≈
ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡„π ∂“π»÷°…“√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ®– àß‰ª¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π
„π√–¥—∫¿“§µàÕ‰ª

4.2 √–¥—∫¿“§
1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§
2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π∑”°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‚¥¬

æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π
·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°
ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§‡æ◊ËÕ‡¢â“√—∫°“√ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫™“µ‘µàÕ‰ª

4.3 √–¥—∫™“µ‘
1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π ·≈–§—¥‡≈◊Õ°≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π

‚¥¬°“√„ÀâºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ
√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π≈—°…≥–‡ªî¥‡«∑’°“√π”‡ πÕº≈ß“πµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√
‡ÀÁπ ¡§«√

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–µ—¥ ‘πº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π
∑’Ë°”Àπ¥

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈ OBEC AWARDS
„π√–¥—∫™“µ‘ ·≈–∑”æ‘∏’¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·≈–√“ß«—≈
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5.‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

5.1 √–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ºà“π‡°≥±å¢âÕ 2.1-2.4 ∑ÿ°√“¬°“√

2) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π„π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õßµ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π√âÕ¬≈– 80 ¢÷Èπ‰ª

5.2 √–¥—∫¿“§

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

5.3 √–¥—∫™“µ‘

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 90 ¢÷Èπ‰ª

2) ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å
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·∫∫ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ (OBEC AWARDS)

 æ∑. 6/1

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ �  ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

1. ¥”√ßµ”·Àπàß≈Ÿ°®â“ßªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

ª√–∂¡»÷°…“ À√◊Õ ”π—°ß“πæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

2. ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß≈Ÿ°®â“ß¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï

π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

3. ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫

°“√ª√–‡¡‘π

1. ‡ªìπºŸâªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ √–‡∫’¬∫‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈‚¥¬∑—Ë«‰ª

2. ‡ªìπºŸâ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õß‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π

„π«ß°“√«‘™“™’æ

3. ‡ªìπºŸâµ√ßµàÕ‡«≈“·≈–¡’«‘π—¬„πµπ‡Õß

1. ‡ªìπºŸâ∑’Ë∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â¥’·≈–‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢ÕßºŸâ√à«¡ß“π

2. ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡‡Õ◊ÈÕ‡øóòÕ‡º◊ËÕ·ºà ‡ ’¬ ≈– ‡ÀÁπ·°àª√–‚¬™πå à«π√«¡

3. ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ÕàÕππâÕ¡∂àÕ¡µπ ‡§“√æ„π§«“¡Õ“«ÿ‚ ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

1. ‡ªìπºŸâ∑’Ë√Ÿâ®—°„™â∑√—æ¬å ‘π¢Õß∑“ß√“™°“√„Àâ‡ªìπª√–‚¬™πå ª√–À¬—¥

·≈–§ÿâ¡§à“

2. ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡Õ¥∑π‰¡à¬àÕ∑âÕµàÕªí≠À“ Õÿª √√§„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂·≈–¡’ªØ‘¿“≥‰À«æ√‘∫„π°“√·°âªí≠À“

1. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

‡™‘ßª√–®—°…å

2. °“√§√Õßµπ

3. °“√§√Õß§π

4. °“√§√Õßß“π
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π (OBEC AWARDS)
√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

 æ∑. 6/2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ �  ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

2.1 °“√ª√–‡¡‘π ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕÀπâ“∑’Ë

2. §«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®

„π°“√ªØ‘∫—µ‘µπ

1. ¡’§«“¡µ—Èß„®ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®

2. ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫·≈–∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

3. „Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰ª„™â

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·°âªí≠À“ ·≈–¡’ªØ‘¿“≥  ‰À«æ√‘∫

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. √—°·≈–™Õ∫∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

À√◊Õß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

·≈–ª√—∫ª√ÿßß“π

4. §«“¡æ“°‡æ’¬√

„π°“√∑”ß“π·≈–º≈ß“π

‡ªìπ∑’ËæÕ„®

5. °“√§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå

 à«π√«¡¢Õßª√–™“™π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡ À“À≈—°°“√ ·π«∑“ß

«‘∏’°“√„À¡à Ê ¡“„™âª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

¬‘Ëß¢÷Èπ

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π∑’Ë¬“°À√◊Õß“π„À¡à

„Àâ ”‡√Á®‡ªìπº≈¥’

1. ¡’§«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ µâÕß°“√∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π

∑’Ë√—∫¡Õ∫À¡“¬®π ”‡√Á®

2. ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ‡ ’¬ ≈– ·≈–Õÿ∑‘»‡«≈“

„Àâ·°à√“™°“√À√◊Õß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß„π§«“¡ ”‡√Á®¢Õßß“π

1. °“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¬÷¥À≈—°º≈ª√–‚¬™πå¢Õß à«π√«¡

·≈–ª√–™“™π

2. „™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å·≈– “∏“√≥Ÿª‚¿§‰¥âÕ¬à“ßª√–À¬—¥

·≈–‡À¡“– ¡

3. √à«¡¡◊Õ ™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–ª√– “πß“π√–À«à“ß√“™°“√

°—∫ª√–™“™π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫

Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. º≈ß“π¥—ß°≈à“«

‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ√“™°“√

·≈– —ß§¡

1. ‡Õ“„®„ à ¥Ÿ·≈ °“√∫√‘°“√ª√–™“™π

2. ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ ”‡√Á®¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬

3. ªÆ‘∫—µ‘¥â«¬§«“¡√«¥‡√Á« ‰¡à≈à“™â“ ∑—πµ“¡°”Àπ¥

1. ‡ªìπº≈ß“π∑’Ë∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå

2. ª√–™“™π‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå®“°º≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π

3. „™âß∫ª√–¡“≥¢Õß∑“ß√“™°“√πâÕ¬·µà‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå¡“°

2.2 °“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. ‡ªìπº≈ß“π°“√∫√‘°“√

ª√–™“™π∑’Ë “¡“√∂

„™â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈

Õ◊Ëπ Ê ‰¥â

4. ‡ªìπº≈ß“π∑’Ë‡°‘¥®“°

§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

5. ‡ªìπº≈ß“π∑’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘

¥â«¬§«“¡‡ ’¬ ≈–

«‘√‘¬– Õÿµ “À–

1. º≈ß“π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫π—∫∂◊Õ·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

2. ‡ªìπ≈—°…≥–º≈ß“π∑’Ëª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ™—¥‡®π

3. ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ “¡“√∂π”‰ª„™â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß‰¥â

1. ¡’§«“¡§‘¥ √‘‡√‘Ë¡°“√æ—≤π“ß“π

2. π”‡∑§π‘§ «‘∏’°“√„À¡à Ê ¡“„™â„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥°“√æ—≤π“∑’Ë¥’¢÷Èπ

1. ªØ‘∫—µ‘ß“π„π‡«≈“√“™°“√‚¥¬‰¡à∫°æ√àÕß

2. Õÿ∑‘»µπªØ‘∫—µ‘ß“ππÕ°‡Àπ◊Õ‡«≈“√“™°“√

3. ¡’§«“¡æ“°‡æ’¬√æ¬“¬“¡„π°“√∑”ß“π
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π(OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∑. 6/3

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ �  ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß  º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

2.1 °“√ª√–‡¡‘π ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕÀπâ“∑’Ë

2. §«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®

„π°“√ªØ‘∫—µ‘µπ

1. ¡’§«“¡µ—Èß„®ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®

2. ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

3. „Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰ª„™â

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·°âªí≠À“ ·≈–¡’ªØ‘¿“≥

‰À«æ√‘∫ „π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. √—°·≈–™Õ∫∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

À√◊Õß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫

Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. º≈ß“π¥—ß°≈à“«‡ªìπ

ª√–‚¬™πåµàÕ√“™°“√

·≈– —ß§¡

3. ‡ªìπº≈ß“π°“√∫√‘°“√

ª√–™“™π∑’Ë “¡“√∂

„™â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈

Õ◊Ëπ Ê ‰¥â

1. ‡Õ“„®„ à ¥Ÿ·≈ °“√∫√‘°“√ª√–™“™π

2. ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ ”‡√Á®¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬

3. ªÆ‘∫—µ‘¥â«¬§«“¡√«¥‡√Á« ‰¡à≈à“™â“ ∑—πµ“¡°”Àπ¥

1. ‡ªìπº≈ß“π∑’Ë∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå

2. ª√–™“™π‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå®“°º≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π

3. „™âß∫ª√–¡“≥¢Õß∑“ß√“™°“√πâÕ¬·µà‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå¡“°

1. º≈ß“π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫π—∫∂◊Õ·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

2. ‡ªìπ≈—°…≥–º≈ß“π∑’Ëª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ™—¥‡®π

3. ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ “¡“√∂π”‰ª„™â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß‰¥â

3. §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

·≈–ª√—∫ª√ÿßß“π

4. §«“¡æ“°‡æ’¬√

„π°“√∑”ß“π·≈–

º≈ß“π‡ªìπ∑’ËæÕ„®

5. °“√§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå

 à«π√«¡¢Õßª√–™“™π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡ À“À≈—°°“√ ·π«∑“ß

«‘∏’°“√„À¡à Ê ¡“„™âª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π∑’Ë¬“°À√◊Õß“π„À¡à„Àâ ”‡√Á®

‡ªìπº≈¥’

1. ¡’§«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ µâÕß°“√∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π

∑’Ë√—∫¡Õ∫À¡“¬®π ”‡√Á®

2. ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ‡ ’¬ ≈– ·≈–Õÿ∑‘»‡«≈“„Àâ·°à

√“™°“√À√◊Õß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß„π§«“¡ ”‡√Á®¢Õßß“π

1. °“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¬÷¥À≈—°º≈ª√–‚¬™πå¢Õß à«π√«¡

·≈–ª√–™“™π

2. „™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å·≈– “∏“√≥Ÿª‚¿§‰¥âÕ¬à“ßª√–À¬—¥

·≈–‡À¡“– ¡

3. √à«¡¡◊Õ™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–ª√– “πß“π√–À«à“ß√“™°“√°—∫

ª√–™“™π

2.2 °“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. ‡ªìπº≈ß“π∑’Ë‡°‘¥®“°

§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

5. ‡ªìπº≈ß“π∑’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘

¥â«¬§«“¡‡ ’¬ ≈– «‘√‘¬–

Õÿµ “À–

1. ¡’§«“¡§‘¥ √‘‡√‘Ë¡°“√æ—≤π“ß“π

2. π”‡∑§π‘§ «‘∏’°“√„À¡à Ê ¡“„™â„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥°“√æ—≤π“∑’Ë¥’¢÷Èπ

1.  ªØ‘∫—µ‘ß“π„π‡«≈“√“™°“√‚¥¬‰¡à∫°æ√àÕß

2. Õÿ∑‘»µπªØ‘∫—µ‘ß“ππÕ°‡Àπ◊Õ‡«≈“√“™°“√

3. ¡’§«“¡æ“°‡æ’¬√æ¬“¬“¡„π°“√∑”ß“π

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“π

√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � Àπà«¬ß“π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

Àπà«¬ß“π∑’Ë‡ πÕ¢Õ√—∫√“ß«—≈ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

(OBEC AWARDS) µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

1.1 ¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ ª.6 ·≈–
¡.3 (O-NET) ‰¡àµË”°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»
ªï°“√»÷°…“ 2553

1.2 ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡·ºπ°≈¬ÿ∑∏å¢Õß  æ∞.
Õ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë‰¡àµË”°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥ ªïß∫ª√–¡“≥ 2553 ·≈– 2554
(„™âº≈°“√ª√–‡¡‘π¢Õß  µº.)

1.3 ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡§”√—∫√Õß„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√
Õ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë‰¡àµË”°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥ ªïß∫ª√–¡“≥ 2553 ·≈– 2554
(„™âº≈°“√ª√–‡¡‘π¢Õß °.æ.√.)

1.4 ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡¡“µ√∞“π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“Õ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë‰¡àµË”°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥ªïß∫ª√–¡“≥ 2554
(„™âº≈°“√ª√–‡¡‘π¢Õß  µº.)

1.1 ¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ ¡.3 ·≈–
¡.6 (O-NET) ‰¡àµË”°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»
ªï°“√»÷°…“ 2553

1.2 ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡·ºπ°≈¬ÿ∑∏å¢Õß  æ∞.
Õ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë‰¡àµË”°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥ ªïß∫ª√–¡“≥ 2553 ·≈– 2554
(„™âº≈°“√ª√–‡¡‘π¢Õß  µº.)

1.3 ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡§”√—∫√Õß„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√
Õ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë‰¡àµË”°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥ ªïß∫ª√–¡“≥ 2553 ·≈– 2554
(„™âº≈°“√ª√–‡¡‘π¢Õß °.æ.√.)

1.4 ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡¡“µ√∞“π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“Õ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë‰¡àµË”°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥ ªïß∫ª√–¡“≥ 2554
(„™âº≈°“√ª√–‡¡‘π¢Õß  µº.)
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 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µâÕß¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πºà“π‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π§√∫∑—Èß 4 ª√–‡¥Áπ „π°√≥’∑’Ë

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√‡√’¬ß≈”¥—∫§–·ππ®“°¡“°‰ªÀ“πâÕ¬ Õ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡’§–·ππ‡∑à“°—π „Àâ∂◊Õ«à“Õ¬Ÿà„π¢à“¬∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕ§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

3. À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

3.1 À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ§—¥‡≈◊Õ°„Àâ‡ªìπ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

µâÕß¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡¢âÕ 2 ‚¥¬„™â‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π çºà“πé ç‰¡àºà“πé ·≈–¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π

µâÕß‰¥â çºà“πé ∑ÿ°¢âÕ ®÷ß®–‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

3.2 °“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

°“√ª√–‡¡‘π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ¡’Õß§åª√–°Õ∫¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“¬¿“æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2  «—≤π∏√√¡Õß§å°√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√®—¥°“√„πß“π 4 ¥â“π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡ —¡æ—π∏å°—∫™ÿ¡™π·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 º≈ ”‡√Á®¢Õß°“√ªÆ‘∫—µ‘µ“¡π‚¬∫“¬œ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡ ”‡√Á®∑’Ë‡°‘¥°—∫ ∂“π»÷°…“

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 8 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√/¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√/¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ

°“√‡√’¬π°“√ Õπ

°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π·∫àßÕÕ°‡ªìπ Õß à«π  à«π∑’Ë 1 ª√–‡¡‘πÕß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ∂÷ß Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7

§‘¥§–·ππ‡ªìπ 30%  à«π∑’Ë 2 ª√–‡¡‘πÕß§åª√–°Õ∫∑’Ë 8 §‘¥§–·ππ‡ªìπ 70% ·≈â«π”º≈°“√ª√–‡¡‘π∑—Èß Õß à«π¡“√«¡°—π

‡ªìπº≈°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

(11) √“ß«—≈ �æ∞. 286-310p5 17/10/2012, 10:35 AM287
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¿“æ¿“¬„πÕ“§“√

 ”π—°ß“π

2.  ¿“æ·«¥≈âÕ¡

¿“¬πÕ°Õ“§“√ ”π—°ß“π

1.  –Õ“¥∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬

2. ¡’§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

3. ¡’«— ¥ÿ §√ÿ¿—≥±å‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√„™âß“π

4. ∫ÿ§≈“°√¡’®‘µ∫√‘°“√ ¬‘È¡·¬â¡ ·®à¡„  ∑—°∑“¬ µâÕπ√—∫

ºŸâ¡“√—∫∫√‘°“√

1. ®—¥¿Ÿ¡‘∑—»πå·≈–∫√‘‡«≥¿“¬πÕ°∑’Ë√à¡√◊Ëπ  –Õ“¥  «¬ß“¡

2. ®—¥ ∂“π∑’Ë·≈– ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àâ°—∫ºŸâ¡“√—∫

∫√‘°“√ ‡™àπ ¡ÿ¡Õà“πÀπ—ß ◊Õ ∑’Ëπ—Ëßæ—°ºàÕπ ¡ÿ¡°“·øœ

3. ¡’¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√·≈–º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡

¡“µ√°“√„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

4. ¡’ªÑ“¬ª√–™“ —¡æ—π∏å∫Õ° ∂“π∑’Ë™—¥‡®π

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“¬¿“æ (Organization Environment)
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡ªìπÕß§å°√∑’Ë¡’™’«‘µ

(Organic)

2. æ√âÕ¡®‘µ‡Õ◊ÈÕÕ“∑√

(Benevolence)

3. ∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80 ¡’Õ“¿√≥å §◊Õ

§«“¡¢¬—π (Eagerness)

4. ∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80 ¡’„®¬÷¥¡—Ëπ

À≈—°¬ÿµ‘∏√√¡

(Compliance)

1. °“√°”Àπ¥«‘ —¬∑—»πå√à«¡°—π

2. ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡æ—π∏°‘®¢ÕßÀπà«¬ß“π‡ªìπ‰ª

„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. ºŸâ∫√‘À“√¡’¿“«–ºŸâπ”·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√Õß§å°√„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1. °“√¡’ à«π√à«¡§‘¥ √à«¡∑”·≈–√à«¡™◊Ëπ™¡º≈ß“π

¢ÕßÕß§å°√

2. ¡’®‘µÕ“ “„π°“√∑”ß“π∑’ËπÕ°‡Àπ◊Õ®“°Àπâ“∑’Ë

3. ·π–π” ™à«¬‡À≈◊Õ ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß

‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π·∫∫°—≈¬“≥¡‘µ√

1. Õÿ∑‘»‡«≈“‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢ÕßÕß§å°√

2. ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ ∑ÿà¡‡∑„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß „Àâ¡’»—°¬¿“æ

‡æ◊ËÕæ—≤π“ß“π„Àâ‰¥âµ“¡‡ªÑ“À¡“¬

3. √—∫º‘¥™Õ∫·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë

‡µÁ¡µ“¡»—°¬¿“æ

1. „Àâ∫√‘°“√¥â“π°“√»÷°…“·°à∑ÿ°§πÕ¬à“ß‡ ¡Õ¿“§

2. °“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë‚ª√àß„ ·≈– µ√«® Õ∫‰¥â

3. ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‚¥¬¬÷¥§«“¡∂Ÿ°µâÕß ¡’‡Àµÿ¡’º≈

‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°«‘™“

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 «—≤π∏√√¡Õß§å°√ (Organization Climate)

(11) √“ß«—≈ �æ∞. 286-310p5 17/10/2012, 10:35 AM289

491 



290 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ¡’√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√

 π‡∑»§√Õ∫§≈ÿ¡

°“√∫√‘À“√®—¥°“√ß“π

4 ¥â“π

2. ¡’°“√®—¥‡§√◊Õ¢à“¬

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑—Èß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√

®—¥°“√»÷°…“

3. ¡’°“√„™â·≈–æ—≤π“√–∫∫

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ºŸâ√—∫∫√‘°“√Õ¬à“ß

πâÕ¬√âÕ¬≈– 80

¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

1. ¡’§√ÿ¿—≥±å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å/∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ

§«“¡ “¡“√∂ ·≈–‚ª√·°√¡„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

2. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑’Ë°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√ „π¥â“π«‘™“°“√

∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

3. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑’Ë°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥

∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

4. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑’Ë°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π∫ÿ§≈“°√

∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

5. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑’Ë°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π∫√‘À“√∑—Ë«‰ª

∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

1. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

¿“¬„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

°—∫ ∂“π»÷°…“

3. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

°—∫Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

1. ¡’°“√„Àâ∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»·°àºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß

2. ¡’°“√µ√«® Õ∫ µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘π ·≈–æ—≤π“√–∫∫

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“∫ÿ§≈“°√„π¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

4. ¡’º≈ß“π«‘®—¬/π«—µ°√√¡¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

1. ∫ÿ§≈“°√¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

2.  ∂“π»÷°…“¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

3. ∫ÿ§≈“°√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

∑”‰¥â

5

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» (ICT)
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“π«‘™“°“√

2. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥
°“√‡ß‘π ·≈– ‘π∑√—æ¬å

3. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“π°“√∫√‘À“√
ß“π∫ÿ§§≈

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“π°“√∫√‘À“√
ß“π∑—Ë«‰ª

1. ¡’·ºπæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“
2. ¡’°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“/∑âÕß∂‘Ëπ
3. ¡’º≈ß“π°“√«‘®—¬ ◊ËÕ π«—µ°√√¡ ‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√»÷°…“

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
4. ¡’√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π ·≈–°“√π‘‡∑»°“√»÷°…“

∑’Ë™—¥‡®π
5. ¡’°‘®°√√¡· ¥ßº≈ß“π∑“ß«‘™“°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
6. ¡’°“√æ—≤π“·≈–π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™â„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√ß“π«‘™“°“√
7. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¢ÕßºŸâ∫√‘À“√

§√Ÿ ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
1. ¡’°“√®—¥∑”·ºπß∫ª√–¡“≥·≈–·ºπªØ‘∫—µ‘°“√„™â®à“¬‡ß‘π
2. ¡’°“√¥”‡π‘π°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬

·≈–∑—π°”Àπ¥‡«≈“
3. ¡’°“√√–¥¡∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“
4. ¡’°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“∑’Ë™—¥‡®π
5. ¡’°“√π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™â„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ß∫ª√–¡“≥
1. ¡’·ºπÕ—µ√“°”≈—ß∑’Ë™—¥‡®π·≈–ªØ‘∫—µ‘‰¥â
2. ¡’°“√®—¥ √√Õ—µ√“°”≈—ß
3. ¡’√–∫∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈∑’Ë™—¥‡®π
4. ¡’°“√ √√À“·≈–∫√√®ÿ·µàßµ—Èß‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡µâÕß°“√

¢Õß ∂“π»÷°…“
5. ¡’°“√ àß‡ √‘¡°“√ª√–‡¡‘π«‘∑¬∞“π–∑’Ë¡’§«“¡‚ª√àß„ 
6. °“√ àß‡ √‘¡¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘
7. °“√æ—≤π“§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
1. ¡’°“√æ—≤π“√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. °“√¥Ÿ·≈Õ“§“√ ∂“π∑’Ë·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡æ◊ËÕ √â“ß

∫√√¬“°“» °“√∑”ß“π∑’Ë¥’
3. ¡’°“√ª√– “π°“√®—¥°“√»÷°…“„π√–∫∫ πÕ°√–∫∫ ·≈–

µ“¡Õ—∏¬“»—¬
4. °“√·°âªí≠À“°“√®—¥µ—Èß ¬ÿ∫ √«¡ À√◊Õ‡≈‘° ∂“π»÷°…“
5. ¡’°“√ àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ ·≈–ª√– “π°“√®—¥°“√»÷°…“

°—∫∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—«™ÿ¡™π Õß§å°√ Àπà«¬ß“π  ∂“∫—π
 —ß§¡Õ◊Ëπ

∑”‰¥â
6-7

√“¬°“√

∑”‰¥â
5

√“¬°“√

∑”‰¥â
5

√“¬°“√

∑”‰¥â
5

√“¬°“√

∑”‰¥â
4-5

√“¬°“√

∑”‰¥â
3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â
3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â
3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â
1-3

√“¬°“√

∑”‰¥â
1-2

√“¬°“√

∑”‰¥â
1-2

√“¬°“√

∑”‰¥â
1-2

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√®—¥°“√„πß“π 4 ¥â“π
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292 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡ —¡æ—π∏å°—∫™ÿ¡™π·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫

™ÿ¡™π·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ

°“√®—¥°“√»÷°…“

2. ¡’ à«π√à«¡°—∫Àπà«¬ß“π

Õ◊Ëπ„π°“√æ—≤π“°“√

®—¥°“√»÷°…“

1.  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ „ÀâºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ

®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ ¡’ à«π√à«¡

„π°‘®°√√¡∑“ß°“√»÷°…“¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“

2. º≈¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë¥”‡π‘πß“π°—∫ºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π

ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ ®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“ ·≈– ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. ºŸâ„Àâ°“√ π—∫ πÿπ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®∑’Ë‰¥â‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡

¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

1. °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡ µà“ß Ê ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ

·≈–„Àâ∫√‘°“√ °—∫ ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π

·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

2. º≈¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë¥”‡π‘πß“π°—∫ºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π

ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ ®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π ·≈–

Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

3.  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®∑’Ë‰¥â‡¢â“

√à«¡°‘®°√√¡¢Õß ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π ·≈–

Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

®”π«π‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õ¬à“ßπâÕ¬√âÕ¬≈– 80 ∫√√≈ÿ

µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–

‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥

1. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

2. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß  æ∞.

3. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß æ∑./®—ßÀ«—¥

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 º≈ ”‡√Á®¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡π‚¬∫“¬œ
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293§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡ ”‡√Á®∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫ ∂“π»÷°…“

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ∂“π»÷°…“√âÕ¬≈– 80

¡’º≈ ”‡√Á®µ“¡√“¬°“√

ª√–‡¡‘π

2.  ∂“π»÷°…“Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 5 ¡’º≈ ”‡√Á®

πà“¿“§¿Ÿ¡‘„®‰¥â√—∫√“ß«—≈

√–¥—∫ª√–‡∑»

1. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“„Àâ°—∫ª√–™“°√

«—¬‡√’¬π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë∫√‘°“√‰¥â§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

2. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥√–∫∫¥Ÿ·≈ ™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π

∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

3. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°‘®°√√¡ ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡

 ”π÷°„π§«“¡‡ªìπ‰∑¬ ·≈–«‘∂’™’«‘µµ“¡À≈—°ª√—™≠“

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

4. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√–∫∫

ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π ∂“π»÷°…“

5. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ°

√Õ∫ 2 ( ¡».)

1.  ∂“π»÷°…“/ºŸâ∫√‘À“√ ‰¥â√—∫√“ß«—≈

2. §√Ÿ/∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫√“ß«—≈

3. π—°‡√’¬π¡’º≈°“√·¢àß¢—π∑—°…–‰¥â√—∫√“ß«—≈

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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294 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 8 º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√/¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√/¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

8.1 Õß§åª√–°Õ∫º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π

∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ

ªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“º≈ß“π

„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ §√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3
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295§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3 ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ°≈ÿà¡ß“π/Àπà«¬ß“π/

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡¡’ª√–‚¬™πå
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296 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

 8.2 Õß§åª√–°Õ∫¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫°√–∫«π°“√

∫√‘À“√®—¥°“√

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

°√–∫«π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

6. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

‚¥¬„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√

 Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß

µ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“

2. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

2. „™â¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“ß“π

3. ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂

„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ

æ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

4. °“√„™â∑√—æ¬“°√

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

1. ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡§ÿâ¡§à“

 Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ßª√–À¬—¥

3. „™â∑√—æ¬“°√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡¡’ª√–‚¬™πå
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8.3 Õß§åª√–°Õ∫º≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß

π«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑

¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡ °“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

 µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫ æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

(11) √“ß«—≈ �æ∞. 286-310p5 17/10/2012, 10:35 AM298

500 



299§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

3. °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«° §≈àÕß·§≈à«

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π‡Àµÿ°“√≥å

3. π«—µ°√√¡∑’Ëæ—≤π“‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå

µàÕ«ß°“√«‘™“™’æ»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡¡’ª√–‚¬™πå
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4. «‘∏’°“√ª√–‡¡‘π

°“√ª√–‡¡‘π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“ ¡’«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π

2 √–¥—∫ ¥—ßπ’È

4.1 √–¥—∫¿“§

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ° ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π∑”°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§ ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π‡Õ° “√

À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡µ“¡∑’Ë

§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§‡æ◊ËÕ‡¢â“√—∫°“√ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫™“µ‘µàÕ‰ª

4.3 √–¥—∫™“µ‘

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ° ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘

§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬°“√„ÀâºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß

À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈– —́°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π·≈–µ—¥ ‘πº≈µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈ OBEC AWARDS

„π√–¥—∫™“µ‘ ·≈–∑”æ‘∏’¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·≈–√“ß«—≈

5. ‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

5.1 √–¥—∫¿“§

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

5.2 √–¥—∫™“µ‘

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 90 ¢÷Èπ‰ª

2) ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å
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·∫∫ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ (OBEC AWARDS)

 æ∑. 7/1

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

1. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“ ºà“π ‰¡àºà“π

1.1 ¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π

™—Èπ ª. 6 ·≈– ¡.3 (O-NET) ‰¡àµË”°«à“§à“

‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑» ªï°“√»÷°…“ 2553

1.2 ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡·ºπ°≈¬ÿ∑∏å¢Õß

 æ∞. Õ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë‰¡àµË”°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß

¢Õß®”π«π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥

ªïß∫ª√–¡“≥ 2553 ·≈– 2554 („™âº≈°“√

ª√–‡¡‘π¢Õß  µº.)

1.3 ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡§”√—∫√Õß„π°“√

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√Õ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë‰¡àµË”°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß

¢Õß®”π«π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥

ªïß∫ª√–¡“≥ 2553 ·≈– 2554 („™âº≈°“√

ª√–‡¡‘π¢Õß °.æ.√.)

1.4 ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡¡“µ√∞“π ”π—°ß“π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“Õ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë‰¡àµË”°«à“

§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥

ªïß∫ª√–¡“≥ 2554 („™âº≈°“√ª√–‡¡‘π¢Õß

 µº.)

1.1 ¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ ¡. 3

·≈– ¡.6 (O-NET) ‰¡àµË”°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫

ª√–‡∑»ªï°“√»÷°…“ 2553

1.2 ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡·ºπ°≈¬ÿ∑∏å¢Õß  æ∞.

Õ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë‰¡àµË”°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥ ªïß∫ª√–¡“≥ 2553

·≈– 2554 („™âº≈°“√ª√–‡¡‘π¢Õß  µº.)

1.3 ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡§”√—∫√Õß„π°“√

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√Õ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë‰¡àµË”°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß

¢Õß®”π«π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥

ªïß∫ª√–¡“≥ 2553 ·≈– 2554 („™âº≈°“√

ª√–‡¡‘π¢Õß °.æ.√.)

1.4 ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡¡“µ√∞“π ”π—°ß“π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“Õ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë‰¡àµË”°«à“

§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥

ªïß∫ª√–¡“≥ 2554 („™âº≈°“√ª√–‡¡‘π¢Õß

 µº.)

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

 æ∑. 7/2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“¬¿“æ (Organization Environment)

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¿“æ¿“¬„π

Õ“§“√ ”π—°ß“π

2.  ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬πÕ°

Õ“§“√ ”π—°ß“π

1.  –Õ“¥∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬

2. ¡’§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

3. ¡’«— ¥ÿ §√ÿ¿—≥±å‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√„™âß“π

4. ∫ÿ§≈“°√¡’®‘µ∫√‘°“√ ¬‘È¡·¬â¡ ·®à¡„  ∑—°∑“¬ µâÕπ√—∫

ºŸâ¡“√—∫∫√‘°“√

1. ®—¥¿Ÿ¡‘∑—»πå·≈–∫√‘‡«≥¿“¬πÕ°∑’Ë√à¡√◊Ëπ  –Õ“¥  «¬ß“¡

2. ®—¥ ∂“π∑’Ë·≈– ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àâ°—∫ºŸâ¡“√—∫

∫√‘°“√ ‡™àπ ¡ÿ¡Õà“πÀπ—ß ◊Õ ∑’Ëπ—Ëßæ—°ºàÕπ ¡ÿ¡°“·ø œ

3. ¡’¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√·≈–º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘

µ“¡¡“µ√°“√„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

4. ¡’ªÑ“¬ª√–™“ —¡æ—π∏å∫Õ° ∂“π∑’Ë™—¥‡®π
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 «—≤π∏√√¡Õß§å°√ (Organization Climate)

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» (ICT)

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡ªìπÕß§å°√

∑’Ë¡’™’«‘µ(Organic)

2. æ√âÕ¡®‘µ‡Õ◊ÈÕÕ“∑√

(Benevolence)

3. ∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80 ¡’Õ“¿√≥å§◊Õ

§«“¡¢¬—π (Eagerness)

4. ∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80 ¡’„®¬÷¥¡—Ëπ

À≈—°¬ÿµ‘∏√√¡

(Compliance)

1. °“√°”Àπ¥«‘ —¬∑—»πå√à«¡°—π

2. ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡æ—π∏°‘®¢ÕßÀπà«¬ß“π‡ªìπ‰ª

„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. ºŸâ∫√‘À“√¡’¿“«–ºŸâπ”·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√Õß§å°√„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1. °“√¡’ à«π√à«¡§‘¥ √à«¡∑”·≈–√à«¡™◊Ëπ™¡º≈ß“π¢ÕßÕß§å°√

2. ¡’®‘µÕ“ “„π°“√∑”ß“π∑’ËπÕ°‡Àπ◊Õ®“°Àπâ“∑’Ë

3. ·π–π” ™à«¬‡À≈◊Õ ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π

·∫∫°—≈¬“≥¡‘µ√

1. Õÿ∑‘»‡«≈“‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢ÕßÕß§å°√

2. ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ ∑ÿà¡‡∑„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß

„Àâ¡’»—°¬¿“æ‡æ◊ËÕæ—≤π“ß“π„Àâ‰¥âµ“¡‡ªÑ“À¡“¬

3. √—∫º‘¥™Õ∫·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë

‡µÁ¡µ“¡»—°¬¿“æ

1. „Àâ∫√‘°“√¥â“π°“√»÷°…“·°à∑ÿ°§πÕ¬à“ß‡ ¡Õ¿“§

2. °“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë‚ª√àß„ ·≈– µ√«® Õ∫‰¥â

3. ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‚¥¬¬÷¥§«“¡∂Ÿ°µâÕß ¡’‡Àµÿ¡’º≈

‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°«‘™“

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ¡’√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√

 π‡∑»§√Õ∫§≈ÿ¡

°“√∫√‘À“√®—¥°“√ß“π

4 ¥â“π

1. ¡’§√ÿ¿—≥±å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ

§«“¡ “¡“√∂ ·≈–‚ª√·°√¡„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

2. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’Ë°”Àπ¥

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√ „π¥â“π«‘™“°“√ ∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß

‡ªìπªí®®ÿ∫—π
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. ¡’°“√®—¥‡§√◊Õ¢à“¬

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑—Èß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√

®—¥°“√»÷°…“

3. ¡’°“√„™â·≈–æ—≤π“√–∫∫

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ºŸâ√—∫∫√‘°“√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80

¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

3. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’Ë°”Àπ¥

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥∑’Ë§√∫∂â«π

∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

4. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’Ë°”Àπ¥

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π∫ÿ§≈“°√ ∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß

‡ªìπªí®®ÿ∫—π

5. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’Ë°”Àπ¥

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π∫√‘À“√∑—Ë«‰ª ∑’Ë§√∫∂â«π

∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

1. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»¿“¬„π

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

°—∫ ∂“π»÷°…“

3. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

°—∫Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

1. ¡’°“√„Àâ∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»·°àºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß

2. ¡’°“√µ√«® Õ∫ µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘π ·≈–æ—≤π“√–∫∫

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“∫ÿ§≈“°√„π¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑»

4. ¡’º≈ß“π«‘®—¬/π«—µ°√√¡¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

1. ∫ÿ§≈“°√¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

2.  ∂“π»÷°…“¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

3. ∫ÿ§≈“°√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√®—¥°“√„πß“π 4 ¥â“π

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√

®—¥°“√¥â“π«‘™“°“√

2. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√

®—¥°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥

°“√‡ß‘π ·≈– ‘π∑√—æ¬å

3. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√

®—¥°“√¥â“π°“√∫√‘À“√

ß“π∫ÿ§§≈

1. ¡’·ºπæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

2. ¡’°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“/∑âÕß∂‘Ëπ

3. ¡’º≈ß“π°“√«‘®—¬ ◊ËÕ π«—µ°√√¡ ‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√»÷°…“

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

4. ¡’√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π·≈–°“√π‘‡∑»

°“√»÷°…“∑’Ë™—¥‡®π

5. ¡’°‘®°√√¡· ¥ßº≈ß“π∑“ß«‘™“°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

6. ¡’°“√æ—≤π“·≈–π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™â„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√ß“π«‘™“°“√

7. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¢ÕßºŸâ∫√‘À“√

§√Ÿ ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

1. ¡’°“√®—¥∑”·ºπß∫ª√–¡“≥·≈–·ºπªØ‘∫—µ‘°“√„™â®à“¬‡ß‘π

2. ¡’°“√¥”‡π‘π°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬

·≈–∑—π°”Àπ¥‡«≈“

3. ¡’°“√√–¥¡∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“

4. ¡’°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“∑’Ë™—¥‡®π

5. ¡’°“√π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™â„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

ß∫ª√–¡“≥

1. ¡’·ºπÕ—µ√“°”≈—ß∑’Ë™—¥‡®π·≈– ªØ‘∫—µ‘‰¥â

2. ¡’°“√®—¥ √√Õ—µ√“°”≈—ß

3. ¡’√–∫∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈∑’Ë™—¥‡®π

4. ¡’°“√ √√À“·≈–∫√√®ÿ·µàßµ—Èß‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡µâÕß°“√

¢Õß ∂“π»÷°…“

5. ¡’°“√ àß‡ √‘¡°“√ª√–‡¡‘π«‘∑¬∞“π–∑’Ë¡’§«“¡‚ª√àß„ 

6. °“√ àß‡ √‘¡¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘

7. °“√æ—≤π“§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4 .ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√

®—¥°“√¥â“π°“√∫√‘À“√

ß“π∑—Ë«‰ª

1. ¡’°“√æ—≤π“√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

2. °“√¥Ÿ·≈Õ“§“√ ∂“π∑’Ë·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡æ◊ËÕ √â“ß

∫√√¬“°“»°“√∑”ß“π∑’Ë¥’

3. ¡’°“√ª√– “π°“√®—¥°“√»÷°…“„π√–∫∫ πÕ°√–∫∫

·≈–µ“¡Õ—∏¬“»—¬

4. °“√·°âªí≠À“°“√®—¥µ—Èß ¬ÿ∫ √«¡ À√◊Õ‡≈‘° ∂“π»÷°…“

5. ¡’°“√ àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ ·≈–ª√– “π°“√®—¥°“√»÷°…“

°—∫∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—«™ÿ¡™π Õß§å°√ Àπà«¬ß“π

 ∂“∫—π  —ß§¡Õ◊Ëπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡ —¡æ—π∏å°—∫™ÿ¡™π·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫

™ÿ¡™π·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ

°“√®—¥°“√»÷°…“

1.  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ „ÀâºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ

®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ ¡’ à«π√à«¡

„π°‘®°√√¡∑“ß°“√»÷°…“¢Õß ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. º≈¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë¥”‡π‘πß“π°—∫ºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π

ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ ®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“·≈–  ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. ºŸâ„Àâ°“√ π—∫ πÿπ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®∑’Ë‰¥â‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡

¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. ¡’ à«π√à«¡°—∫Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

„π°“√æ—≤π“°“√

®—¥°“√»÷°…“

1. °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡µà“ß Ê ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ

·≈–„Àâ∫√‘°“√ °—∫ ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π ·≈–

Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

2. º≈¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë¥”‡π‘πß“π°—∫ºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π

ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ ®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π ·≈–

Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

3.  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

∑’Ë‰¥â‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡¢Õß ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π

·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 º≈ ”‡√Á®¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡π‚¬∫“¬œ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

®”π«π‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õ¬à“ßπâÕ¬ √âÕ¬≈– 80

∫√√≈ÿµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥

1. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

2. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß  æ∞.

3. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß  æ∑./®—ßÀ«—¥
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡ ”‡√Á®∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫ ∂“π»÷°…“

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ∂“π»÷°…“√âÕ¬≈– 80

¡’º≈ ”‡√Á®µ“¡√“¬°“√

ª√–‡¡‘π

2.  ∂“π»÷°…“Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 5 ¡’º≈ ”‡√Á®

πà“¿“§¿Ÿ¡‘„®‰¥â√—∫√“ß«—≈

√–¥—∫ª√–‡∑»

1. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“„Àâ°—∫ª√–™“°√«—¬‡√’¬π

„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë∫√‘°“√‰¥â§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

2. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥√–∫∫¥Ÿ·≈ ™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π

∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

3. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°‘®°√√¡ ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡

 ”π÷°„π§«“¡‡ªìπ‰∑¬ ·≈–«‘∂’™’«‘µµ“¡À≈—°ª√—™≠“

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

4. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√–∫∫

ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π ∂“π»÷°…“

5. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ

¿“¬πÕ°√Õ∫ 2 ( ¡».)

1.  ∂“π»÷°…“/ºŸâ∫√‘À“√ ‰¥â√—∫√“ß«—≈

2. §√Ÿ/∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫√“ß«—≈

3. π—°‡√’¬π¡’º≈°“√·¢àß¢—π∑—°…–‰¥â√—∫√“ß«—≈
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309§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

8.1 Õß§åª√–°Õ∫º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π

∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ

ªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫

 æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√
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310 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë√–∫ÿ

‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ°≈ÿà¡ß“π/Àπà«¬ß“π/

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

  Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡
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311§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∑. 7/3

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“¬¿“æ (Organization Environment)

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¿“æ¿“¬„π

Õ“§“√ ”π—°ß“π

2.  ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬πÕ°

Õ“§“√ ”π—°ß“π

1.  –Õ“¥∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬

2. ¡’§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

3. ¡’«— ¥ÿ §√ÿ¿—≥±å‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√„™âß“π

4. ∫ÿ§≈“°√¡’®‘µ∫√‘°“√ ¬‘È¡·¬â¡ ·®à¡„  ∑—°∑“¬ µâÕπ√—∫

ºŸâ¡“√—∫∫√‘°“√

1. ®—¥¿Ÿ¡‘∑—»πå·≈–∫√‘‡«≥¿“¬πÕ°∑’Ë√à¡√◊Ëπ  –Õ“¥  «¬ß“¡

2. ®—¥ ∂“π∑’Ë·≈– ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àâ°—∫

ºŸâ¡“√—∫∫√‘°“√ ‡™àπ ¡ÿ¡Õà“πÀπ—ß ◊Õ ∑’Ëπ—Ëßæ—°ºàÕπ

¡ÿ¡°“·ø œ

3. ¡’¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√·≈–º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘

µ“¡¡“µ√°“√„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

4. ¡’ªÑ“¬ª√–™“ —¡æ—π∏å∫Õ° ∂“π∑’Ë™—¥‡®π
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 «—≤π∏√√¡Õß§å°√ (Organization Climate)

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡ªìπÕß§å°√

∑’Ë¡’™’«‘µ(Organic)

2. æ√âÕ¡®‘µ‡Õ◊ÈÕÕ“∑√

(Benevolence)

3. ∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80 ¡’Õ“¿√≥å §◊Õ

§«“¡¢¬—π (Eagerness)

4. ∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80

¡’„®¬÷¥¡—ËπÀ≈—°¬ÿµ‘∏√√¡

(Compliance)

1. °“√°”Àπ¥«‘ —¬∑—»πå√à«¡°—π

2. ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡æ—π∏°‘®¢ÕßÀπà«¬ß“π

‡ªìπ‰ª„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. ºŸâ∫√‘À“√¡’¿“«–ºŸâπ”·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√Õß§å°√„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1. °“√¡’ à«π√à«¡§‘¥ √à«¡∑”·≈–√à«¡™◊Ëπ™¡º≈ß“π

¢ÕßÕß§å°√

2. ¡’®‘µÕ“ “„π°“√∑”ß“π∑’ËπÕ°‡Àπ◊Õ®“°Àπâ“∑’Ë

3. ·π–π” ™à«¬‡À≈◊Õ ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß

‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π·∫∫°—≈¬“≥¡‘µ√

1. Õÿ∑‘»‡«≈“‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢ÕßÕß§å°√

2. ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ ∑ÿà¡‡∑„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß „Àâ¡’»—°¬¿“æ

‡æ◊ËÕæ—≤π“ß“π„Àâ‰¥âµ“¡‡ªÑ“À¡“¬

3. √—∫º‘¥™Õ∫·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë

‡µÁ¡µ“¡»—°¬¿“æ

1. „Àâ∫√‘°“√¥â“π°“√»÷°…“·°à∑ÿ°§πÕ¬à“ß‡ ¡Õ¿“§

2. °“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë‚ª√àß„ ·≈– µ√«® Õ∫‰¥â

3. ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‚¥¬¬÷¥§«“¡∂Ÿ°µâÕß ¡’‡Àµÿ¡’º≈

‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°«‘™“

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» (ICT)

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ¡’√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑»§√Õ∫§≈ÿ¡

°“√∫√‘À“√®—¥°“√ß“π

4 ¥â“π

1. ¡’§√ÿ¿—≥±å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ

§«“¡ “¡“√∂ ·≈–‚ª√·°√¡„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. ¡’°“√®—¥‡§√◊Õ¢à“¬

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑—Èß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√

»÷°…“

3. ¡’°“√„™â·≈–æ—≤π“√–∫∫

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ºŸâ√—∫∫√‘°“√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80

¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

2. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑’Ë°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√ „π¥â“π«‘™“°“√

∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

3. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’Ë°”Àπ¥

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥ ∑’Ë§√∫∂â«π

∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

4. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’Ë°”Àπ¥

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π∫ÿ§≈“°√ ∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß

‡ªìπªí®®ÿ∫—π

5. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑’Ë°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π∫√‘À“√∑—Ë«‰ª

∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

1. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

¿“¬„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

°—∫ ∂“π»÷°…“

3. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

°—∫Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

1. ¡’°“√„Àâ∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»·°àºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß

2. ¡’°“√µ√«® Õ∫ µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘π ·≈–æ—≤π“√–∫∫

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“∫ÿ§≈“°√„π¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑»

4. ¡’º≈ß“π«‘®—¬/π«—µ°√√¡¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

1. ∫ÿ§≈“°√¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

2.  ∂“π»÷°…“¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

3. ∫ÿ§≈“°√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√®—¥°“√„πß“π 4 ¥â“π

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“π«‘™“°“√

2. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥
°“√‡ß‘π ·≈– ‘π∑√—æ¬å

3. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“π°“√∫√‘À“√
ß“π∫ÿ§§≈

1. ¡’·ºπæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“
2. ¡’°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“/∑âÕß∂‘Ëπ
3. ¡’º≈ß“π°“√«‘®—¬ ◊ËÕ π«—µ°√√¡ ‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√»÷°…“

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
4. ¡’√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π·≈–°“√π‘‡∑»

°“√»÷°…“∑’Ë™—¥‡®π
5. ¡’°‘®°√√¡· ¥ßº≈ß“π∑“ß«‘™“°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
6. ¡’°“√æ—≤π“·≈–π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™â„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√ß“π«‘™“°“√
7. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¢ÕßºŸâ∫√‘À“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
1. ¡’°“√®—¥∑”·ºπß∫ª√–¡“≥·≈–·ºπªØ‘∫—µ‘°“√

„™â®à“¬‡ß‘π
2. ¡’°“√¥”‡π‘π°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬

·≈–∑—π°”Àπ¥‡«≈“
3. ¡’°“√√–¥¡∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“
4. ¡’°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“∑’Ë™—¥‡®π
5. ¡’°“√π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™â„π°“√∫√‘À“√®—¥

°“√ß∫ª√–¡“≥
1. ¡’·ºπÕ—µ√“°”≈—ß∑’Ë™—¥‡®π·≈– ªØ‘∫—µ‘‰¥â
2. ¡’°“√®—¥ √√Õ—µ√“°”≈—ß
3. ¡’√–∫∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈∑’Ë™—¥‡®π
4. ¡’°“√ √√À“·≈–∫√√®ÿ·µàßµ—Èß‡ªìπ ‰ªµ“¡§«“¡µâÕß°“√

¢Õß ∂“π»÷°…“
5. ¡’°“√ àß‡ √‘¡°“√ª√–‡¡‘π«‘∑¬∞“π–∑’Ë¡’§«“¡‚ª√àß„ 
6. °“√ àß‡ √‘¡¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘
7. °“√æ—≤π“§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡ —¡æ—π∏å°—∫™ÿ¡™π·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫
™ÿ¡™π·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ
°“√®—¥°“√»÷°…“

2. ¡’ à«π√à«¡°—∫Àπà«¬ß“π
Õ◊Ëπ „π°“√æ—≤π“°“√
®—¥°“√»÷°…“

1.  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ „ÀâºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ
®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ ¡’ à«π√à«¡
„π°‘®°√√¡∑“ß°“√»÷°…“¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. º≈¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë¥”‡π‘πß“π°—∫ºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π
ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ ®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“·≈–  ”π—°ß“π
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. ºŸâ„Àâ°“√ π—∫ πÿπ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®∑’Ë‰¥â‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

1. °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡ µà“ß Ê ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ
·≈–„Àâ∫√‘°“√ °—∫ ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π ·≈–
Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

2. º≈¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë¥”‡π‘πß“π°—∫ºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π
ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ ®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π ·≈–
Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

3.  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®∑’Ë‰¥â‡¢â“√à«¡
°‘®°√√¡¢Õß ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“π°“√∫√‘À“√
ß“π∑—Ë«‰ª

1. ¡’°“√æ—≤π“√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. °“√¥Ÿ·≈Õ“§“√ ∂“π∑’Ë·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡æ◊ËÕ √â“ß∫√√¬“°“»°“√∑”ß“π∑’Ë¥’
3. ¡’°“√ª√– “π°“√®—¥°“√»÷°…“„π√–∫∫ πÕ°√–∫∫

·≈–µ“¡Õ—∏¬“»—¬
4. °“√·°âªí≠À“°“√®—¥µ—Èß ¬ÿ∫ √«¡ À√◊Õ‡≈‘° ∂“π»÷°…“
5. ¡’°“√ àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ ·≈–ª√– “π°“√®—¥°“√»÷°…“

°—∫∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—«™ÿ¡™π Õß§å°√ Àπà«¬ß“π
 ∂“∫—π —ß§¡Õ◊Ëπ
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 º≈ ”‡√Á®¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡π‚¬∫“¬œ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

®”π«π‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õ¬à“ßπâÕ¬√âÕ¬≈– 80

∫√√≈ÿµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥

1. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

2. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß  æ∞.

3. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß æ∑./®—ßÀ«—¥

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡ ”‡√Á®∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫ ∂“π»÷°…“

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ∂“π»÷°…“√âÕ¬≈– 80

¡’º≈ ”‡√Á®µ“¡√“¬°“√

ª√–‡¡‘π

2.  ∂“π»÷°…“

Õ¬à“ßπâÕ¬√âÕ¬≈– 5

¡’º≈ ”‡√Á®πà“¿“§¿Ÿ¡‘„®

‰¥â√—∫√“ß«—≈√–¥—∫ª√–‡∑»

1. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“„Àâ°—∫ª√–™“°√

«—¬‡√’¬π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë∫√‘°“√‰¥â§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

2. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥√–∫∫¥Ÿ·≈ ™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π

∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

3. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°‘®°√√¡ ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡

 ”π÷°„π§«“¡‡ªìπ‰∑¬ ·≈–«‘∂’™’«‘µµ“¡À≈—°ª√—™≠“

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

4. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√–∫∫

ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π ∂“π»÷°…“

5. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ

¿“¬πÕ°√Õ∫ 2 ( ¡».)

1.  ∂“π»÷°…“/ºŸâ∫√‘À“√ ‰¥â√—∫√“ß«—≈

2. §√Ÿ/∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫√“ß«—≈

3. π—°‡√’¬π¡’º≈°“√·¢àß¢—π∑—°…–‰¥â√—∫√“ß«—≈
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317§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

8.1 Õß§åª√–°Õ∫º≈ß“π¥â“π«‘™“°“√

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫º≈ß“π

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßº≈ß“π  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

º≈ß“π„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßº≈ß“π∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. º≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘/°“√‡º¬·æ√à√–¥—∫ æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à/µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√
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318 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

 Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ°≈ÿà¡ß“π/Àπà«¬ß“π/

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

.........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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319§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

 æ∑. 7/4

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“¬¿“æ (Organization Environment)

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¿“æ¿“¬„π

Õ“§“√ ”π—°ß“π

2.  ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬πÕ°

Õ“§“√ ”π—°ß“π

1.  –Õ“¥∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬

2. ¡’§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

3. ¡’«— ¥ÿ §√ÿ¿—≥±å‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√„™âß“π

4. ∫ÿ§≈“°√¡’®‘µ∫√‘°“√ ¬‘È¡·¬â¡ ·®à¡„  ∑—°∑“¬ µâÕπ√—∫

ºŸâ¡“√—∫∫√‘°“√

1. ®—¥¿Ÿ¡‘∑—»πå·≈–∫√‘‡«≥¿“¬πÕ°∑’Ë√à¡√◊Ëπ  –Õ“¥  «¬ß“¡

2. ®—¥ ∂“π∑’Ë·≈– ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àâ°—∫

ºŸâ¡“√—∫∫√‘°“√ ‡™àπ ¡ÿ¡Õà“πÀπ—ß ◊Õ ∑’Ëπ—Ëßæ—°ºàÕπ

¡ÿ¡°“·ø œ

3. ¡’¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√·≈–º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘

µ“¡¡“µ√°“√„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

4. ¡’ªÑ“¬ª√–™“ —¡æ—π∏å∫Õ° ∂“π∑’Ë™—¥‡®π
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320 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 «—≤π∏√√¡Õß§å°√ (Organization Climate)

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡ªìπÕß§å°√

∑’Ë¡’™’«‘µ(Organic)

2. æ√âÕ¡®‘µ‡Õ◊ÈÕÕ“∑√

(Benevolence)

3. ∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80 ¡’Õ“¿√≥å §◊Õ

§«“¡¢¬—π (Eagerness)

4. ∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80

¡’„®¬÷¥¡—ËπÀ≈—°¬ÿµ‘∏√√¡

(Compliance)

1. °“√°”Àπ¥«‘ —¬∑—»πå√à«¡°—π

2. ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡æ—π∏°‘®¢ÕßÀπà«¬ß“π

‡ªìπ‰ª„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. ºŸâ∫√‘À“√¡’¿“«–ºŸâπ”·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√Õß§å°√„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1. °“√¡’ à«π√à«¡§‘¥ √à«¡∑”·≈–√à«¡™◊Ëπ™¡º≈ß“π

¢ÕßÕß§å°√

2. ¡’®‘µÕ“ “„π°“√∑”ß“π∑’ËπÕ°‡Àπ◊Õ®“°Àπâ“∑’Ë

3. ·π–π” ™à«¬‡À≈◊Õ ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß

‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π·∫∫°—≈¬“≥¡‘µ√

1. Õÿ∑‘»‡«≈“‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢ÕßÕß§å°√

2. ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ ∑ÿà¡‡∑„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß „Àâ¡’»—°¬¿“æ

‡æ◊ËÕæ—≤π“ß“π„Àâ‰¥âµ“¡‡ªÑ“À¡“¬

3. √—∫º‘¥™Õ∫·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë

‡µÁ¡µ“¡»—°¬¿“æ

1. „Àâ∫√‘°“√¥â“π°“√»÷°…“·°à∑ÿ°§πÕ¬à“ß‡ ¡Õ¿“§

2. °“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë‚ª√àß„ ·≈–µ√«® Õ∫‰¥â

3. ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‚¥¬¬÷¥§«“¡∂Ÿ°µâÕß ¡’‡Àµÿ¡’º≈

‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°«‘™“

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» (ICT)

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ¡’√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑»§√Õ∫§≈ÿ¡

°“√∫√‘À“√®—¥°“√ß“π

4 ¥â“π

1. ¡’§√ÿ¿—≥±å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ

§«“¡ “¡“√∂ ·≈–‚ª√·°√¡„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
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321§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑’Ë°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√ „π¥â“π«‘™“°“√

∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

3. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’Ë°”Àπ¥

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥ ∑’Ë§√∫∂â«π

∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

4. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’Ë°”Àπ¥

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π∫ÿ§≈“°√ ∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß

‡ªìπªí®®ÿ∫—π

5. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑’Ë°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π∫√‘À“√∑—Ë«‰ª

∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

1. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

¿“¬„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

°—∫ ∂“π»÷°…“

3. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

°—∫Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

1. ¡’°“√„Àâ∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»·°àºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß

2. ¡’°“√µ√«® Õ∫ µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘π ·≈–æ—≤π“√–∫∫

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“∫ÿ§≈“°√„π¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑»

4. ¡’º≈ß“π«‘®—¬/π«—µ°√√¡¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

1. ∫ÿ§≈“°√¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

2.  ∂“π»÷°…“¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

3. ∫ÿ§≈“°√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

2. ¡’°“√®—¥‡§√◊Õ¢à“¬

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑—Èß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√

»÷°…“

3. ¡’°“√„™â·≈–æ—≤π“√–∫∫

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ºŸâ√—∫∫√‘°“√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80

¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√®—¥°“√„πß“π 4 ¥â“π

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“π«‘™“°“√

2. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥
°“√‡ß‘π ·≈– ‘π∑√—æ¬å

3. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“π°“√∫√‘À“√
ß“π∫ÿ§§≈

1. ¡’·ºπæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“
2. ¡’°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“/∑âÕß∂‘Ëπ
3. ¡’º≈ß“π°“√«‘®—¬ ◊ËÕ π«—µ°√√¡ ‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√»÷°…“

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
4. ¡’√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π·≈–°“√π‘‡∑»

°“√»÷°…“∑’Ë™—¥‡®π
5. ¡’°‘®°√√¡· ¥ßº≈ß“π∑“ß«‘™“°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
6. ¡’°“√æ—≤π“·≈–π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™â„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√ß“π«‘™“°“√
7. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¢ÕßºŸâ∫√‘À“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
1. ¡’°“√®—¥∑”·ºπß∫ª√–¡“≥·≈–·ºπªØ‘∫—µ‘°“√

„™â®à“¬‡ß‘π
2. ¡’°“√¥”‡π‘π°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬

·≈–∑—π°”Àπ¥‡«≈“
3. ¡’°“√√–¥¡∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“
4. ¡’°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“∑’Ë™—¥‡®π
5. ¡’°“√π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™â„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

ß∫ª√–¡“≥
1. ¡’·ºπÕ—µ√“°”≈—ß∑’Ë™—¥‡®π ·≈–ªØ‘∫—µ‘‰¥â
2. ¡’°“√®—¥ √√Õ—µ√“°”≈—ß
3. ¡’√–∫∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈∑’Ë™—¥‡®π
4. ¡’°“√ √√À“·≈–∫√√®ÿ·µàßµ—Èß‡ªìπ ‰ªµ“¡§«“¡µâÕß°“√

¢Õß ∂“π»÷°…“
5. ¡’°“√ àß‡ √‘¡°“√ª√–‡¡‘π«‘∑¬∞“π–∑’Ë¡’§«“¡‚ª√àß„ 
6. °“√ àß‡ √‘¡¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘
7. °“√æ—≤π“§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡ —¡æ—π∏å°—∫™ÿ¡™π·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫
™ÿ¡™π·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ
°“√®—¥°“√»÷°…“

2. ¡’ à«π√à«¡°—∫Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
„π°“√æ—≤π“°“√
®—¥°“√»÷°…“

1.  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ „ÀâºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ
®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ ¡’ à«π√à«¡
„π°‘®°√√¡∑“ß°“√»÷°…“¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. º≈¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë¥”‡π‘πß“π°—∫ºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π
ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ ®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“ ·≈– ”π—°ß“π
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. ºŸâ„Àâ°“√ π—∫ πÿπ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®∑’Ë‰¥â‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

1. °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡µà“ß Ê ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ
·≈–„Àâ∫√‘°“√ °—∫ ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π ·≈–
Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

2. º≈¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë¥”‡π‘πß“π°—∫ºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π
ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ ®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π ·≈–
Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

3.  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®∑’Ë‰¥â‡¢â“
√à«¡°‘®°√√¡¢Õß ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π
·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“π°“√∫√‘À“√
ß“π∑—Ë«‰ª

1. ¡’°“√æ—≤π“√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. °“√¥Ÿ·≈Õ“§“√ ∂“π∑’Ë·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡æ◊ËÕ √â“ß∫√√¬“°“»°“√∑”ß“π∑’Ë¥’
3. ¡’°“√ª√– “π°“√®—¥°“√»÷°…“„π√–∫∫ πÕ°√–∫∫

·≈–µ“¡Õ—∏¬“»—¬
4. °“√·°âªí≠À“°“√®—¥µ—Èß ¬ÿ∫ √«¡ À√◊Õ‡≈‘° ∂“π»÷°…“
5. ¡’°“√ àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ ·≈–ª√– “π°“√®—¥°“√»÷°…“

°—∫∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—«™ÿ¡™π Õß§å°√ Àπà«¬ß“π
 ∂“∫—π —ß§¡Õ◊Ëπ
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 º≈ ”‡√Á®¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡π‚¬∫“¬œ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

®”π«π‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õ¬à“ßπâÕ¬ √âÕ¬≈– 80

∫√√≈ÿµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥

1. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

2. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß  æ∞.

3. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß  æ∑./®—ßÀ«—¥

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡ ”‡√Á®∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫ ∂“π»÷°…“

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ∂“π»÷°…“√âÕ¬≈– 80

¡’º≈ ”‡√Á®µ“¡√“¬°“√

ª√–‡¡‘π

2.  ∂“π»÷°…“

Õ¬à“ßπâÕ¬ √âÕ¬≈– 5

¡’º≈ ”‡√Á®πà“¿“§¿Ÿ¡‘„®

‰¥â√—∫√“ß«—≈√–¥—∫ª√–‡∑»

1. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“„Àâ°—∫ª√–™“°√

«—¬‡√’¬π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë∫√‘°“√‰¥â§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

2. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥√–∫∫¥Ÿ·≈ ™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π

∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

3. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°‘®°√√¡ ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡

 ”π÷°„π§«“¡‡ªìπ‰∑¬ ·≈–«‘∂’™’«‘µµ“¡À≈—°ª√—™≠“

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

4. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√–∫∫

ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π ∂“π»÷°…“

5. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ

¿“¬πÕ°√Õ∫ 2 ( ¡».)

1.  ∂“π»÷°…“/ºŸâ∫√‘À“√ ‰¥â√—∫√“ß«—≈

2. §√Ÿ/∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫√“ß«—≈

3. π—°‡√’¬π¡’º≈°“√·¢àß¢—π∑—°…–‰¥â√—∫√“ß«—≈
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8.2 Õß§åª√–°Õ∫¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫°√–∫«π°“√

∫√‘À“√®—¥°“√

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

6. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

‚¥¬„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π

∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß

µ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“

2. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

2. „™â¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“ß“π

3. ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

4. °“√„™â∑√—æ¬“°√

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

1. ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

§ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ßª√–À¬—¥

3. „™â∑√—æ¬“°√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∑. 7/5

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“¬¿“æ (Organization Environment)

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¿“æ¿“¬„π

Õ“§“√ ”π—°ß“π

2.  ¿“æ·«¥≈âÕ¡

¿“¬πÕ°Õ“§“√

 ”π—°ß“π

1.  –Õ“¥∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬

2. ¡’§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

3. ¡’«— ¥ÿ §√ÿ¿—≥±å‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√„™âß“π

4. ∫ÿ§≈“°√¡’®‘µ∫√‘°“√ ¬‘È¡·¬â¡ ·®à¡„  ∑—°∑“¬ µâÕπ√—∫

ºŸâ¡“√—∫∫√‘°“√

1. ®—¥¿Ÿ¡‘∑—»πå·≈–∫√‘‡«≥¿“¬πÕ°∑’Ë√à¡√◊Ëπ  –Õ“¥  «¬ß“¡

2. ®—¥ ∂“π∑’Ë·≈– ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àâ°—∫

ºŸâ¡“√—∫∫√‘°“√ ‡™àπ ¡ÿ¡Õà“πÀπ—ß ◊Õ ∑’Ëπ—Ëßæ—°ºàÕπ

¡ÿ¡°“·ø œ

3. ¡’¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√·≈–º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘

µ“¡¡“µ√°“√„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

4. ¡’ªÑ“¬ª√–™“ —¡æ—π∏å∫Õ° ∂“π∑’Ë™—¥‡®π
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 «—≤π∏√√¡Õß§å°√ (Organization Climate)

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡ªìπÕß§å°√

∑’Ë¡’™’«‘µ(Organic)

2. æ√âÕ¡®‘µ‡Õ◊ÈÕÕ“∑√

(Benevolence)

3. ∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80 ¡’Õ“¿√≥å §◊Õ

§«“¡¢¬—π (Eagerness)

4. ∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80

¡’„®¬÷¥¡—ËπÀ≈—°¬ÿµ‘∏√√¡

(Compliance)

1. °“√°”Àπ¥«‘ —¬∑—»πå√à«¡°—π

2. ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡æ—π∏°‘®¢ÕßÀπà«¬ß“π

‡ªìπ‰ª„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. ºŸâ∫√‘À“√¡’¿“«–ºŸâπ”·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√Õß§å°√„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1. °“√¡’ à«π√à«¡§‘¥ √à«¡∑”·≈–√à«¡™◊Ëπ™¡º≈ß“π

¢ÕßÕß§å°√

2. ¡’®‘µÕ“ “„π°“√∑”ß“π∑’ËπÕ°‡Àπ◊Õ®“°Àπâ“∑’Ë

3. ·π–π” ™à«¬‡À≈◊Õ ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß

‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π·∫∫°—≈¬“≥¡‘µ√

1. Õÿ∑‘»‡«≈“‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢ÕßÕß§å°√

2. ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ ∑ÿà¡‡∑„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß „Àâ¡’»—°¬¿“æ

‡æ◊ËÕæ—≤π“ß“π„Àâ‰¥âµ“¡‡ªÑ“À¡“¬

3. √—∫º‘¥™Õ∫·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë

‡µÁ¡µ“¡»—°¬¿“æ

1. „Àâ∫√‘°“√¥â“π°“√»÷°…“·°à∑ÿ°§πÕ¬à“ß‡ ¡Õ¿“§

2. °“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë‚ª√àß„ ·≈–µ√«® Õ∫‰¥â

3. ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‚¥¬¬÷¥§«“¡∂Ÿ°µâÕß ¡’‡Àµÿ¡’º≈

‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°«‘™“

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» (ICT)

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ¡’√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑»§√Õ∫§≈ÿ¡

°“√∫√‘À“√®—¥°“√ß“π

4 ¥â“π

1. ¡’§√ÿ¿—≥±å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ

§«“¡ “¡“√∂ ·≈–‚ª√·°√¡„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑’Ë°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√ „π¥â“π«‘™“°“√

∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

3. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’Ë°”Àπ¥

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥ ∑’Ë§√∫∂â«π

∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

4. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’Ë°”Àπ¥

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π∫ÿ§≈“°√ ∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß

‡ªìπªí®®ÿ∫—π

5. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑’Ë°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π∫√‘À“√∑—Ë«‰ª

∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

1. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

¿“¬„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

°—∫ ∂“π»÷°…“

3. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

°—∫Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

1. ¡’°“√„Àâ∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»·°àºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß

2. ¡’°“√µ√«® Õ∫ µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘π ·≈–æ—≤π“√–∫∫

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“∫ÿ§≈“°√„π¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑»

4. ¡’º≈ß“π«‘®—¬/π«—µ°√√¡¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

1. ∫ÿ§≈“°√¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

2.  ∂“π»÷°…“¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

3. ∫ÿ§≈“°√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

2. ¡’°“√®—¥‡§√◊Õ¢à“¬

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑—Èß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√

»÷°…“

3. ¡’°“√„™â·≈–æ—≤π“√–∫∫

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ºŸâ√—∫∫√‘°“√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80

¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√®—¥°“√„πß“π 4 ¥â“π

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“π«‘™“°“√

2. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥
°“√‡ß‘π ·≈– ‘π∑√—æ¬å

3. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“π°“√∫√‘À“√
ß“π∫ÿ§§≈

1. ¡’·ºπæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“
2. ¡’°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“/∑âÕß∂‘Ëπ
3. ¡’º≈ß“π°“√«‘®—¬ ◊ËÕ π«—µ°√√¡ ‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√»÷°…“

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
4. ¡’√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π·≈–°“√π‘‡∑»

°“√»÷°…“∑’Ë™—¥‡®π
5. ¡’°‘®°√√¡· ¥ßº≈ß“π∑“ß«‘™“°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
6. ¡’°“√æ—≤π“·≈–π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™â„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√ß“π«‘™“°“√
7. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¢ÕßºŸâ∫√‘À“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
1. ¡’°“√®—¥∑”·ºπß∫ª√–¡“≥·≈–·ºπªØ‘∫—µ‘°“√

„™â®à“¬‡ß‘π
2. ¡’°“√¥”‡π‘π°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬

·≈–∑—π°”Àπ¥‡«≈“
3. ¡’°“√√–¥¡∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“
4. ¡’°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“∑’Ë™—¥‡®π
5. ¡’°“√π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™â„π°“√∫√‘À“√®—¥

°“√ß∫ª√–¡“≥
1. ¡’·ºπÕ—µ√“°”≈—ß∑’Ë™—¥‡®π·≈–ªØ‘∫—µ‘‰¥â
2. ¡’°“√®—¥ √√Õ—µ√“°”≈—ß
3. ¡’√–∫∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈∑’Ë™—¥‡®π
4. ¡’°“√ √√À“·≈–∫√√®ÿ·µàßµ—Èß‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡µâÕß°“√

¢Õß ∂“π»÷°…“
5. ¡’°“√ àß‡ √‘¡°“√ª√–‡¡‘π«‘∑¬∞“π–∑’Ë¡’§«“¡‚ª√àß„ 
6. °“√ àß‡ √‘¡¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘
7. °“√æ—≤π“§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡ —¡æ—π∏å°—∫™ÿ¡™π·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫
™ÿ¡™π·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ
°“√®—¥°“√»÷°…“

2. ¡’ à«π√à«¡°—∫
Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
„π°“√æ—≤π“
°“√®—¥°“√»÷°…“

1.  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ „ÀâºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ
®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ ¡’ à«π√à«¡
„π°‘®°√√¡∑“ß°“√»÷°…“¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. º≈¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë¥”‡π‘πß“π°—∫ºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π
ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ ®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“ ·≈– ”π—°ß“π
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. ºŸâ„Àâ°“√ π—∫ πÿπ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®∑’Ë‰¥â‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

1. °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡µà“ß Ê ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ
·≈–„Àâ∫√‘°“√°—∫ ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π ·≈–
Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

2. º≈¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë¥”‡π‘πß“π°—∫ºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π
ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ ®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π ·≈–
Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

3.  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®∑’Ë‰¥â‡¢â“√à«¡
°‘®°√√¡¢Õß ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“π°“√∫√‘À“√
ß“π∑—Ë«‰ª

1. ¡’°“√æ—≤π“√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. °“√¥Ÿ·≈Õ“§“√ ∂“π∑’Ë·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡æ◊ËÕ √â“ß∫√√¬“°“»°“√∑”ß“π∑’Ë¥’
3. ¡’°“√ª√– “π°“√®—¥°“√»÷°…“„π√–∫∫ πÕ°√–∫∫

·≈–µ“¡Õ—∏¬“»—¬
4. °“√·°âªí≠À“°“√®—¥µ—Èß ¬ÿ∫ √«¡ À√◊Õ‡≈‘° ∂“π»÷°…“
5. ¡’°“√ àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ ·≈–ª√– “π°“√®—¥°“√»÷°…“

°—∫∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—«™ÿ¡™π Õß§å°√ Àπà«¬ß“π
 ∂“∫—π  —ß§¡Õ◊Ëπ
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 º≈ ”‡√Á®¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡π‚¬∫“¬œ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

®”π«π‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õ¬à“ßπâÕ¬√âÕ¬≈– 80

∫√√≈ÿµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥

1. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

2. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß  æ∞.

3. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß  æ∑./®—ßÀ«—¥

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡ ”‡√Á®∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫ ∂“π»÷°…“

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ∂“π»÷°…“√âÕ¬≈– 80

¡’º≈ ”‡√Á®µ“¡√“¬°“√

ª√–‡¡‘π

2.  ∂“π»÷°…“

Õ¬à“ßπâÕ¬ √âÕ¬≈– 5

¡’º≈ ”‡√Á®πà“¿“§¿Ÿ¡‘„®

‰¥â√—∫√“ß«—≈√–¥—∫ª√–‡∑»

1. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“„Àâ°—∫ª√–™“°√

«—¬‡√’¬π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë∫√‘°“√‰¥â§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

2. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥√–∫∫¥Ÿ·≈ ™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π

∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

3. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°‘®°√√¡ ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡

 ”π÷°„π§«“¡‡ªìπ‰∑¬ ·≈–«‘∂’™’«‘µµ“¡À≈—°ª√—™≠“

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

4. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√–∫∫

ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π ∂“π»÷°…“

5. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ

¿“¬πÕ°√Õ∫ 2 ( ¡».)

1.  ∂“π»÷°…“/ºŸâ∫√‘À“√ ‰¥â√—∫√“ß«—≈

2. §√Ÿ/∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫√“ß«—≈

3. π—°‡√’¬π¡’º≈°“√·¢àß¢—π∑—°…–‰¥â√—∫√“ß«—≈
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8.2 Õß§åª√–°Õ∫¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßº≈ß“π

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„πº≈ß“π

3. °“√ÕÕ°·∫∫°√–∫«π°“√

∫√‘À“√®—¥°“√

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

6. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

‚¥¬„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ¡’√Ÿª·∫∫∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õßº≈ß“π

∑’Ë√–∫ÿ

2. º≈ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡ °“√π”‡ πÕπà“ π„®

¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß

µ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“

2. °√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ§√Õ∫§≈ÿ¡„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“

(Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß (Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

2. „™â¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“ß“π

3. ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

4. °“√„™â∑√—æ¬“°√

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

1. ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

§ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ßª√–À¬—¥

3. „™â∑√—æ¬“°√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à 1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

 æ∑. 7/6

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“¬¿“æ (Organization Environment)

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¿“æ¿“¬„π

Õ“§“√ ”π—°ß“π

2.  ¿“æ·«¥≈âÕ¡

¿“¬πÕ°Õ“§“√

 ”π—°ß“π

1.  –Õ“¥∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬

2. ¡’§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

3. ¡’«— ¥ÿ §√ÿ¿—≥±å‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√„™âß“π

4. ∫ÿ§≈“°√¡’®‘µ∫√‘°“√ ¬‘È¡·¬â¡ ·®à¡„  ∑—°∑“¬ µâÕπ√—∫

ºŸâ¡“√—∫∫√‘°“√

1. ®—¥¿Ÿ¡‘∑—»πå·≈–∫√‘‡«≥¿“¬πÕ°∑’Ë√à¡√◊Ëπ  –Õ“¥  «¬ß“¡

2. ®—¥ ∂“π∑’Ë·≈– ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àâ°—∫

ºŸâ¡“√—∫∫√‘°“√ ‡™àπ ¡ÿ¡Õà“πÀπ—ß ◊Õ ∑’Ëπ—Ëßæ—°ºàÕπ

¡ÿ¡°“·ø œ

3. ¡’¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√·≈–º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘

µ“¡¡“µ√°“√„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

4. ¡’ªÑ“¬ª√–™“ —¡æ—π∏å∫Õ° ∂“π∑’Ë™—¥‡®π
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 «—≤π∏√√¡Õß§å°√ (Organization Climate)

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡ªìπÕß§å°√

∑’Ë¡’™’«‘µ (Organic)

2. æ√âÕ¡®‘µ‡Õ◊ÈÕÕ“∑√

(Benevolence)

3. ∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80 ¡’Õ“¿√≥å §◊Õ

§«“¡¢¬—π (Eagerness)

4. ∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80

¡’„®¬÷¥¡—ËπÀ≈—°¬ÿµ‘∏√√¡

(Compliance)

1. °“√°”Àπ¥«‘ —¬∑—»πå√à«¡°—π

2. ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡æ—π∏°‘®¢ÕßÀπà«¬ß“π

‡ªìπ‰ª„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. ºŸâ∫√‘À“√¡’¿“«–ºŸâπ”·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√Õß§å°√„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1. °“√¡’ à«π√à«¡§‘¥ √à«¡∑”·≈–√à«¡™◊Ëπ™¡º≈ß“π

¢ÕßÕß§å°√

2. ¡’®‘µÕ“ “„π°“√∑”ß“π∑’ËπÕ°‡Àπ◊Õ®“°Àπâ“∑’Ë

3. ·π–π” ™à«¬‡À≈◊Õ ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß

‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π·∫∫°—≈¬“≥¡‘µ√

1. Õÿ∑‘»‡«≈“‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢ÕßÕß§å°√

2. ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ ∑ÿà¡‡∑„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß „Àâ¡’»—°¬¿“æ

‡æ◊ËÕæ—≤π“ß“π„Àâ‰¥âµ“¡‡ªÑ“À¡“¬

3. √—∫º‘¥™Õ∫·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë

‡µÁ¡µ“¡»—°¬¿“æ

1. „Àâ∫√‘°“√¥â“π°“√»÷°…“·°à∑ÿ°§πÕ¬à“ß‡ ¡Õ¿“§

2. °“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë‚ª√àß„ ·≈–µ√«® Õ∫‰¥â

3. ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‚¥¬¬÷¥§«“¡∂Ÿ°µâÕß ¡’‡Àµÿ¡’º≈

‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°«‘™“

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» (ICT)

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ¡’√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑»§√Õ∫§≈ÿ¡

°“√∫√‘À“√®—¥°“√ß“π

4 ¥â“π

1. ¡’§√ÿ¿—≥±å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ

§«“¡ “¡“√∂ ·≈–‚ª√·°√¡„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑’Ë°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√ „π¥â“π«‘™“°“√

∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

3. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’Ë°”Àπ¥

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥ ∑’Ë§√∫∂â«π

∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

4. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’Ë°”Àπ¥

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π∫ÿ§≈“°√ ∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß

‡ªìπªí®®ÿ∫—π

5. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑’Ë°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π∫√‘À“√∑—Ë«‰ª

∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

1. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

¿“¬„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

°—∫ ∂“π»÷°…“

3. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

°—∫Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

1. ¡’°“√„Àâ∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»·°àºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß

2. ¡’°“√µ√«® Õ∫ µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘π ·≈–æ—≤π“√–∫∫

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“∫ÿ§≈“°√„π¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑»

4. ¡’º≈ß“π«‘®—¬/π«—µ°√√¡¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

1. ∫ÿ§≈“°√¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

2.  ∂“π»÷°…“¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

3. ∫ÿ§≈“°√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

2. ¡’°“√®—¥‡§√◊Õ¢à“¬

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑—Èß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√

»÷°…“

3. ¡’°“√„™â·≈–æ—≤π“√–∫∫

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ºŸâ√—∫∫√‘°“√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80

¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√®—¥°“√„πß“π 4 ¥â“π

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“π«‘™“°“√

2. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥
°“√‡ß‘π ·≈– ‘π∑√—æ¬å

3. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“π°“√∫√‘À“√
ß“π∫ÿ§§≈

1. ¡’·ºπæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“
2. ¡’°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“/∑âÕß∂‘Ëπ
3. ¡’º≈ß“π°“√«‘®—¬ ◊ËÕ π«—µ°√√¡ ‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√»÷°…“

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
4. ¡’√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π·≈–°“√π‘‡∑»

°“√»÷°…“∑’Ë™—¥‡®π
5. ¡’°‘®°√√¡· ¥ßº≈ß“π∑“ß«‘™“°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
6. ¡’°“√æ—≤π“·≈–π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™â„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√ß“π«‘™“°“√
7. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¢ÕßºŸâ∫√‘À“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
1. ¡’°“√®—¥∑”·ºπß∫ª√–¡“≥·≈–·ºπªØ‘∫—µ‘°“√

„™â®à“¬‡ß‘π
2. ¡’°“√¥”‡π‘π°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬

·≈–∑—π°”Àπ¥‡«≈“
3. ¡’°“√√–¥¡∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“
4. ¡’°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“∑’Ë™—¥‡®π
5. ¡’°“√π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™â„π°“√∫√‘À“√®—¥

°“√ß∫ª√–¡“≥
1. ¡’·ºπÕ—µ√“°”≈—ß∑’Ë™—¥‡®π ·≈–ªØ‘∫—µ‘‰¥â
2. ¡’°“√®—¥ √√Õ—µ√“°”≈—ß
3. ¡’√–∫∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈∑’Ë™—¥‡®π
4. ¡’°“√ √√À“·≈–∫√√®ÿ·µàßµ—Èß‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡µâÕß°“√

¢Õß ∂“π»÷°…“
5. ¡’°“√ àß‡ √‘¡°“√ª√–‡¡‘π«‘∑¬∞“π–∑’Ë¡’§«“¡‚ª√àß„ 
6. °“√ àß‡ √‘¡¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘
7. °“√æ—≤π“§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡ —¡æ—π∏å°—∫™ÿ¡™π·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫
™ÿ¡™π·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ
°“√®—¥°“√»÷°…“

2. ¡’ à«π√à«¡°—∫
Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
„π°“√æ—≤π“
°“√®—¥°“√»÷°…“

1.  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ „ÀâºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ
®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ ¡’ à«π√à«¡
„π°‘®°√√¡∑“ß°“√»÷°…“¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. º≈¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë¥”‡π‘πß“π°—∫ºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π
ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ ®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“ ·≈– ”π—°ß“π
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. ºŸâ„Àâ°“√ π—∫ πÿπ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®∑’Ë‰¥â‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

1. °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡µà“ß Ê ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ
·≈–„Àâ∫√‘°“√°—∫ ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π ·≈–
Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

2. º≈¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë¥”‡π‘πß“π°—∫ºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π
ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ ®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π ·≈–
Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

3.  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®∑’Ë‰¥â‡¢â“√à«¡
°‘®°√√¡¢Õß ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“π°“√∫√‘À“√
ß“π∑—Ë«‰ª

1. ¡’°“√æ—≤π“√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. °“√¥Ÿ·≈Õ“§“√ ∂“π∑’Ë·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡æ◊ËÕ √â“ß∫√√¬“°“»°“√∑”ß“π∑’Ë¥’
3. ¡’°“√ª√– “π°“√®—¥°“√»÷°…“„π√–∫∫ πÕ°√–∫∫

·≈–µ“¡Õ—∏¬“»—¬
4. °“√·°âªí≠À“°“√®—¥µ—Èß ¬ÿ∫ √«¡ À√◊Õ‡≈‘° ∂“π»÷°…“
5. ¡’°“√ àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ ·≈–ª√– “π°“√®—¥°“√»÷°…“

°—∫∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—«™ÿ¡™π Õß§å°√ Àπà«¬ß“π
 ∂“∫—π  —ß§¡Õ◊Ëπ

(12) √“ß«—≈ �æ∞. 311-342p5 17/10/2012, 10:35 AM339

541 



340 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 º≈ ”‡√Á®¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡π‚¬∫“¬œ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

®”π«π‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õ¬à“ßπâÕ¬√âÕ¬≈– 80

∫√√≈ÿµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥

1. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

2. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß  æ∞.

3. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß  æ∑./®—ßÀ«—¥

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡ ”‡√Á®∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫ ∂“π»÷°…“

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ∂“π»÷°…“√âÕ¬≈– 80

¡’º≈ ”‡√Á®µ“¡√“¬°“√

ª√–‡¡‘π

2.  ∂“π»÷°…“

Õ¬à“ßπâÕ¬ √âÕ¬≈– 5

¡’º≈ ”‡√Á®πà“¿“§¿Ÿ¡‘„®

‰¥â√—∫√“ß«—≈√–¥—∫ª√–‡∑»

1. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“„Àâ°—∫ª√–™“°√

«—¬‡√’¬π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë∫√‘°“√‰¥â§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

2. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥√–∫∫¥Ÿ·≈ ™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π

∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

3. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°‘®°√√¡ ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡

 ”π÷°„π§«“¡‡ªìπ‰∑¬ ·≈–«‘∂’™’«‘µµ“¡À≈—°ª√—™≠“

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

4. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√–∫∫

ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π ∂“π»÷°…“

5. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ

¿“¬πÕ°√Õ∫ 2 ( ¡».)

1.  ∂“π»÷°…“/ºŸâ∫√‘À“√ ‰¥â√—∫√“ß«—≈

2. §√Ÿ/∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫√“ß«—≈

3. π—°‡√’¬π¡’º≈°“√·¢àß¢—π∑—°…–‰¥â√—∫√“ß«—≈
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2. Õß§åª√–°Õ∫º≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß

π«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

π«—µ°√√¡

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õß

π«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡ °“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫ æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

3. °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«° §≈àÕß·§≈à«

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π‡Àµÿ°“√≥å

3. π«—µ°√√¡∑’Ëæ—≤π“‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

(12) √“ß«—≈ �æ∞. 311-342p5 17/10/2012, 10:35 AM342

544 



343§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)    ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

 æ∑. 7/7

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“................................................................................................................................................

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“¬¿“æ (Organization Environment)

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ¿“æ¿“¬„π

Õ“§“√ ”π—°ß“π

2.  ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬πÕ°

Õ“§“√ ”π—°ß“π

1.  –Õ“¥∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬

2. ¡’§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

3. ¡’«— ¥ÿ §√ÿ¿—≥±å‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√„™âß“π

4. ∫ÿ§≈“°√¡’®‘µ∫√‘°“√ ¬‘È¡·¬â¡ ·®à¡„  ∑—°∑“¬ µâÕπ√—∫

ºŸâ¡“√—∫∫√‘°“√

1. ®—¥¿Ÿ¡‘∑—»πå·≈–∫√‘‡«≥¿“¬πÕ°∑’Ë√à¡√◊Ëπ  –Õ“¥  «¬ß“¡

2. ®—¥ ∂“π∑’Ë·≈– ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àâ°—∫

ºŸâ¡“√—∫∫√‘°“√ ‡™àπ ¡ÿ¡Õà“πÀπ—ß ◊Õ ∑’Ëπ—Ëßæ—°ºàÕπ

¡ÿ¡°“·ø œ

3. ¡’¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√·≈–º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘

µ“¡¡“µ√°“√„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

4. ¡’ªÑ“¬ª√–™“ —¡æ—π∏å∫Õ° ∂“π∑’Ë™—¥‡®π
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 «—≤π∏√√¡Õß§å°√ (Organization Climate)

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡ªìπÕß§å°√

∑’Ë¡’™’«‘µ (Organic)

2. æ√âÕ¡®‘µ‡Õ◊ÈÕÕ“∑√

(Benevolence)

3. ∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80 ¡’Õ“¿√≥å §◊Õ

§«“¡¢¬—π (Eagerness)

4. ∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80

¡’„®¬÷¥¡—ËπÀ≈—°¬ÿµ‘∏√√¡

(Compliance)

1. °“√°”Àπ¥«‘ —¬∑—»πå√à«¡°—π

2. ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡æ—π∏°‘®¢ÕßÀπà«¬ß“π

‡ªìπ‰ª„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. ºŸâ∫√‘À“√¡’¿“«–ºŸâπ”·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√Õß§å°√„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1. °“√¡’ à«π√à«¡§‘¥ √à«¡∑”·≈–√à«¡™◊Ëπ™¡º≈ß“π

¢ÕßÕß§å°√

2. ¡’®‘µÕ“ “„π°“√∑”ß“π∑’ËπÕ°‡Àπ◊Õ®“°Àπâ“∑’Ë

3. ·π–π” ™à«¬‡À≈◊Õ ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß

‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π·∫∫°—≈¬“≥¡‘µ√

1. Õÿ∑‘»‡«≈“‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢ÕßÕß§å°√

2. ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ ∑ÿà¡‡∑„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß „Àâ¡’»—°¬¿“æ

‡æ◊ËÕæ—≤π“ß“π„Àâ‰¥âµ“¡‡ªÑ“À¡“¬

3. √—∫º‘¥™Õ∫·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë

‡µÁ¡µ“¡»—°¬¿“æ

1. „Àâ∫√‘°“√¥â“π°“√»÷°…“·°à∑ÿ°§πÕ¬à“ß‡ ¡Õ¿“§

2. °“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë‚ª√àß„ ·≈– µ√«® Õ∫‰¥â

3. ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‚¥¬¬÷¥§«“¡∂Ÿ°µâÕß ¡’‡Àµÿ¡’º≈

‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°«‘™“

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» (ICT)

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ¡’√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑»§√Õ∫§≈ÿ¡

°“√∫√‘À“√®—¥°“√ß“π

4 ¥â“π

1. ¡’§√ÿ¿—≥±å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ

§«“¡ “¡“√∂ ·≈–‚ª√·°√¡„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. ¡’°“√®—¥‡§√◊Õ¢à“¬

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑—Èß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√

»÷°…“

3. ¡’°“√„™â·≈–æ—≤π“√–∫∫

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ºŸâ√—∫∫√‘°“√Õ¬à“ßπâÕ¬

√âÕ¬≈– 80

¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

2. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑’Ë°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√ „π¥â“π«‘™“°“√

∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

3. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’Ë°”Àπ¥

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥ ∑’Ë§√∫∂â«π

∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

4. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»∑’Ë°”Àπ¥

‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π∫ÿ§≈“°√ ∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß

‡ªìπªí®®ÿ∫—π

5. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π®“°√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

∑’Ë°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π∫√‘À“√∑—Ë«‰ª

∑’Ë§√∫∂â«π ∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

1. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

¿“¬„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

°—∫ ∂“π»÷°…“

3. ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

°—∫Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

1. ¡’°“√„Àâ∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»·°àºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß

2. ¡’°“√µ√«® Õ∫ µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘π ·≈–æ—≤π“√–∫∫

‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“∫ÿ§≈“°√„π¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑»

4. ¡’º≈ß“π«‘®—¬/π«—µ°√√¡¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

1. ∫ÿ§≈“°√¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

2.  ∂“π»÷°…“¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

3. ∫ÿ§≈“°√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 4 ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√®—¥°“√„πß“π 4 ¥â“π

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“π«‘™“°“√

2. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥
°“√‡ß‘π ·≈– ‘π∑√—æ¬å

3. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“π°“√∫√‘À“√
ß“π∫ÿ§§≈

1. ¡’·ºπæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“
2. ¡’°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“/∑âÕß∂‘Ëπ
3. ¡’º≈ß“π°“√«‘®—¬ ◊ËÕ π«—µ°√√¡ ‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√»÷°…“

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
4. ¡’√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π·≈–°“√π‘‡∑»

°“√»÷°…“∑’Ë™—¥‡®π
5. ¡’°‘®°√√¡· ¥ßº≈ß“π∑“ß«‘™“°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
6. ¡’°“√æ—≤π“·≈–π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™â„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√ß“π«‘™“°“√
7. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¢ÕßºŸâ∫√‘À“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
1. ¡’°“√®—¥∑”·ºπß∫ª√–¡“≥·≈–·ºπªØ‘∫—µ‘°“√

„™â®à“¬‡ß‘π
2. ¡’°“√¥”‡π‘π°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬

·≈–∑—π°”Àπ¥‡«≈“
3. ¡’°“√√–¥¡∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“
4. ¡’°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“∑’Ë™—¥‡®π
5. ¡’°“√π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™â„π°“√∫√‘À“√®—¥

°“√ß∫ª√–¡“≥
1. ¡’·ºπÕ—µ√“°”≈—ß∑’Ë™—¥‡®π·≈– ªØ‘∫—µ‘‰¥â
2. ¡’°“√®—¥ √√Õ—µ√“°”≈—ß
3. ¡’√–∫∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈∑’Ë™—¥‡®π
4. ¡’°“√ √√À“·≈–∫√√®ÿ·µàßµ—Èß‡ªìπ ‰ªµ“¡§«“¡µâÕß°“√

¢Õß ∂“π»÷°…“
5. ¡’°“√ àß‡ √‘¡°“√ª√–‡¡‘π«‘∑¬∞“π–∑’Ë¡’§«“¡‚ª√àß„ 
6. °“√ àß‡ √‘¡¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘
7. °“√æ—≤π“§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
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µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 5 §«“¡ —¡æ—π∏å°—∫™ÿ¡™π·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫
™ÿ¡™π·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ
°“√®—¥°“√»÷°…“

2. ¡’ à«π√à«¡°—∫Àπà«¬ß“π
Õ◊Ëπ „π°“√æ—≤π“°“√
®—¥°“√»÷°…“

1.  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ „ÀâºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ
®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ ¡’ à«π√à«¡
„π°‘®°√√¡∑“ß°“√»÷°…“¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. º≈¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë¥”‡π‘πß“π°—∫ºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π
ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ ®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“·≈– ”π—°ß“π
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

3. ºŸâ„Àâ°“√ π—∫ πÿπ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®∑’Ë‰¥â‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

1. °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡µà“ß Ê ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ
·≈–„Àâ∫√‘°“√°—∫ ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π ·≈–
Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

2. º≈¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë¥”‡π‘πß“π°—∫ºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π
ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ ®—ßÀ«—¥ Õß§å°√‡Õ°™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π ·≈–
Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

3.  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®∑’Ë‰¥â‡¢â“√à«¡
°‘®°√√¡¢Õß ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥ ™ÿ¡™π·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∫√‘À“√
®—¥°“√¥â“π°“√∫√‘À“√
ß“π∑—Ë«‰ª

1. ¡’°“√æ—≤π“√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. °“√¥Ÿ·≈Õ“§“√ ∂“π∑’Ë·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‡æ◊ËÕ √â“ß∫√√¬“°“»°“√∑”ß“π∑’Ë¥’
3. ¡’°“√ª√– “π°“√®—¥°“√»÷°…“„π√–∫∫ πÕ°√–∫∫

·≈–µ“¡Õ—∏¬“»—¬
4. °“√·°âªí≠À“°“√®—¥µ—Èß ¬ÿ∫ √«¡ À√◊Õ‡≈‘° ∂“π»÷°…“
5. ¡’°“√ àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ ·≈–ª√– “π°“√®—¥°“√»÷°…“

°—∫∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—«™ÿ¡™π Õß§å°√ Àπà«¬ß“π
 ∂“∫—π —ß§¡Õ◊Ëπ
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 6 º≈ ”‡√Á®¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡π‚¬∫“¬œ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

®”π«π‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬

Õ¬à“ßπâÕ¬√âÕ¬≈– 80

∫√√≈ÿµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å

·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥

1. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

2. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß  æ∞.

3. ‚§√ß°“√µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß æ∑./®—ßÀ«—¥

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 7 §«“¡ ”‡√Á®∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫ ∂“π»÷°…“

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1.  ∂“π»÷°…“√âÕ¬≈– 80

¡’º≈ ”‡√Á®µ“¡√“¬°“√

ª√–‡¡‘π

2.  ∂“π»÷°…“

Õ¬à“ßπâÕ¬√âÕ¬≈– 5

¡’º≈ ”‡√Á®πà“¿“§¿Ÿ¡‘„®

‰¥â√—∫√“ß«—≈√–¥—∫ª√–‡∑»

1. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“„Àâ°—∫ª√–™“°√

«—¬‡√’¬π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë∫√‘°“√‰¥â§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

2. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥√–∫∫¥Ÿ·≈ ™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π

∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

3. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°‘®°√√¡ ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡

 ”π÷°„π§«“¡‡ªìπ‰∑¬ ·≈–«‘∂’™’«‘µµ“¡À≈—°ª√—™≠“

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

4. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√–∫∫

ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π ∂“π»÷°…“

5. ®”π«π ∂“π»÷°…“∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ

¿“¬πÕ°√Õ∫ 2 ( ¡».)

1.  ∂“π»÷°…“/ºŸâ∫√‘À“√ ‰¥â√—∫√“ß«—≈

2. §√Ÿ/∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫√“ß«—≈

3. π—°‡√’¬π¡’º≈°“√·¢àß¢—π∑—°…–‰¥â√—∫√“ß«—≈
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2. Õß§åª√–°Õ∫º≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡¡’§ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß

π«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

π«—µ°√√¡

5. °“√‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

„π«ß«‘™“°“√

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑¢Õß

π«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡ °“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

1. ‰¥â√—∫°“√‡º¬·æ√à„πß“π«‘™“°“√√–¥—∫™“µ‘

2. ‰¥â√—∫§”π‘¬¡®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘√–¥—∫  æ∞.

3. ‰¥â√—∫°“√µ’æ‘¡æå„π«“√ “√∑“ß«‘™“°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡¡’ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√
·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬
∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬
3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π
1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ§√ŸºŸâ Õπ
2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π
3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“
1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“
2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

»÷°…“π‘‡∑»°å
3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

∑”‰¥â
3

√“¬°“√

∑”‰¥â
3

√“¬°“√
∑”‰¥â

3
√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√
∑”‰¥â

2
√“¬°“√

∑”‰¥â
1

√“¬°“√

∑”‰¥â
1

√“¬°“√
∑”‰¥â

1
√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥

º≈°“√ª√–‡¡‘π
√“¬°“√ª√–‡¡‘π

¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à
¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

3. °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ
2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡
3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à
2. „™âßà“¬  –¥«° §≈àÕß·§≈à«
3. ≈ß∑ÿππâÕ¬
1. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬
2. „™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π‡Àµÿ°“√≥å
3. π«—µ°√√¡∑’Ëæ—≤π“‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

∑”‰¥â
µ“¡

√“¬°“√
∑’Ë 1
∑”‰¥â

3
√“¬°“√
∑”‰¥â

3
√“¬°“√

∑”‰¥â
µ“¡

√“¬°“√
∑’Ë 2
∑”‰¥â

2
√“¬°“√
∑”‰¥â

2
√“¬°“√

∑”‰¥â
µ“¡

√“¬°“√
∑’Ë 3
∑”‰¥â

1
√“¬°“√
∑”‰¥â

1
√“¬°“√

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“π

√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

(OBEC AWARDS) µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

2.1 ¥”√ßµ”·Àπàß ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“  —ß°—¥  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2.2 ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ ¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.3 ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.4  ∂“π»÷°…“∑’Ë¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ°√Õ∫ 2 À√◊Õ√Õ∫ 3

‚¥¬¿“æ√«¡Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

2.5 ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√§√Õßµπ §√Õß§π §√Õßß“π ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·≈–¬Õ¡√—∫¢Õß∫ÿ§§≈„π«‘™“™’æ

·≈– —ß§¡ ª√–°Õ∫¥â«¬

2.5.1 °“√§√Õßµπ

2.4.1.1 °“√æ÷Ëßµπ‡Õß ¢¬—π¡—Ëπ‡æ’¬√„πß“πÀπâ“∑’Ë §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2.4.1.2 √—°…“√–‡∫’¬∫«‘π—¬ ·≈–‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

2.5.2 °“√§√Õß§π

2.4.2.1 °“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡ “¡—§§’·≈–√à«¡°‘®°√√¡¢ÕßÀ¡Ÿà§≥–∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

2.5.3 °“√§√Õßß“π

2.5.3.1 §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕÀπâ“∑’Ë

2.5.3.2 §«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
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2.5.4  ¡√√∂π–∑’Ë ”§—≠

2.5.4.1 §«“¡ “¡“√∂„π°“√«“ß·ºπ °“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2.5.4.2 §«“¡ “¡“√∂„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2.5.4.3 §«“¡ “¡“√∂„π°“√«“ß·ºπ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π‡ªìπ∑’¡

2.5.4.4 §«“¡ “¡“√∂„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ

3. À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

3.1 ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡¢âÕ 2.1- 2.4 ‚¥¬„™â‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

çºà“πé ç‰¡àºà“πé ·≈–¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµâÕß‰¥â çºà“πé ∑ÿ°¢âÕ  ”À√—∫¢âÕ 2.5 ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π çºà“πé

√âÕ¬≈– 80 ¢Õß®”π«π√“¬°“√ª√–‡¡‘π¬àÕ¬ ®÷ß®–‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

3.2 °“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

3.2.1 ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

°“√ª√–‡¡‘π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡’Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√ ª√–°Õ∫¥â«¬

1. °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

2. °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

3. °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ

4. °“√®—¥À“ æ—≤π“ ◊ËÕ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

5. °“√æ—≤π“°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

6. °“√π‘‡∑»¿“¬„π ∂“π»÷°…“

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â¢Õß

π—°‡√’¬π„π√Õ∫ªï∑’Ë·≈â«

2. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ¡“√∂

„π°“√§‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫

O-NET

3.1  ”À√—∫ √.√.

 —ß°—¥  æª.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπª.6,

À√◊Õ ¡.3 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

3.2  ”À√—∫ √.√. —ß°—¥

 æ¡.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπ ¡.3

À√◊Õ ¡.6 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

4. ºŸâ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å 8 ª√–°“√

5. ºŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈®“°

°“√·¢àß¢—π∑“ß«‘™“°“√

®“° ∂“∫—πµà“ß Ê

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ª√–‡¿∑

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 3-4 ª√–°“√

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’  ®”π«π  5-6 ª√–°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 7-8 ª√–°“√

1. √–¥—∫¥’ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/®—ßÀ«—¥/√–¥—∫¿“§

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/√–¥—∫™“µ‘/√–¥—∫‚≈°

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√

 ∂“π»÷°…“

2. °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

3. °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π

º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ

4. °“√®—¥À“ æ—≤π“ ◊ËÕ

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

1. ¡’°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ¢Õß ∂“π»÷°…“

·≈–™ÿ¡™π

2. ¡’°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√

¢Õß™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–∫√‘∫∑¢Õß ∂“π»÷°…“

3. ¡’°“√π‘‡∑» °”°—∫ µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ·≈–π”º≈

‰ªª√—∫ª√ÿß·°â‰¢À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

1. ¡’°“√«‘‡§√“–ÀåÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

2. ¡’°“√®—¥∑”Àπà«¬°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

§√∫∑ÿ°°≈à¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

3. ¡’°“√„™â·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π∑âÕß∂‘Ëπ‡æ◊ËÕ®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ

Õ¬à“ß§ÿâ¡§à“

4. ¡’°“√®—¥°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡∑’Ë¡’§«“¡∫°æ√àÕß

∑“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ

1. ¡’°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥·≈–ª√–‡¡‘π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æÀ≈“°À≈“¬

‡À¡“– ¡°—∫ ‘Ëß∑’ËµâÕß°“√«—¥

2. ¡’°“√°”Àπ¥√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ß™—¥‡®π

3. ¡’°“√®—¥∑”√–∫∫√“¬ß“πº≈°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈

µàÕπ—°‡√’¬πºŸâª°§√Õß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß√«¥‡√Á«

4. ¡’°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘ππ—°‡√’¬π‰ªæ—≤π“π—°‡√’¬π

·≈–æ—≤π“°“√‡√’¬π°“√ Õπ

1. ¡’°“√ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√«“ß·ºπ°“√®—¥À“ ·≈–

º≈‘µ ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫¡’ à«π√à«¡

2. ¡’°“√„™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

Õ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

4. ¡’°“√¢¬“¬º≈°“√„™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ‡º¬·æ√à

·°àºŸâ π„®

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

5. °“√æ—≤π“°‘®°√√¡

æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

6. °“√π‘‡∑»¿“¬„π

 ∂“π»÷°…“

1. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π∑’Ë àß‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ

µ“¡°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâµà“ß Ê

2. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„π¥â“π°“√æ—≤π“

§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ëæ÷ßª√– ß§åµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß§√∫∂â«π

3. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«‡æ◊ËÕæ—≤π“™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–

·°âªí≠À“ºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ µàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë‡ √‘¡ √â“ß«‘π—¬π—°‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. ¡’°“√«“ß·ºπ®—¥∑”‚§√ß°“√π‘‡∑»¿“¬„π∑’Ë™—¥‡®π

2. ¡’°“√®—¥∑”‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√π‘‡∑»¿“¬„π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

·≈–§√∫∂â«π°—∫‡ªÑ“À¡“¬‚§√ß°“√π‘‡∑»

3. ¡’°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπ°“√π‘‡∑»Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

4. ¡’°“√ √ÿªº≈°“√π‘‡∑»·≈–π”º≈‰ª„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß

°“√π‘‡∑»µàÕ‰ª

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

À¡“¬‡Àµÿ  ∂â“¡’ 1 √“¬°“√ ‰¡à‰¥â§–·ππ

3.2.2 ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

°“√ª√–‡¡‘π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ¡’Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ ª√–°Õ∫¥â«¬

1. °“√æ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»¢Õß ∂“π»÷°…“

2. °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ ∂“π»÷°…“

3. °“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

4. °“√„Àâ∫√‘°“√¥â“πÕ“§“√ ∂“π∑’Ë

5. °“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥

6. °“√∫√‘À“√ß“π¥â“π∫ÿ§§≈
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â¢Õß

π—°‡√’¬π„π√Õ∫ªï∑’Ë·≈â«

2. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ¡“√∂

„π°“√§‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ

3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫

O-NET

3.1  ”À√—∫ √.√.

 —ß°—¥  æª.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπª.6,

À√◊Õ ¡.3 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

3.2  ”À√—∫ √.√. —ß°—¥

 æ¡.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπ ¡.3

À√◊Õ ¡.6 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

1. °“√æ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈

 “√ π‡∑»¢Õß

 ∂“π»÷°…“

2. °“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

1. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë§√Õ∫§≈ÿ¡„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

°“√®—¥°“√»÷°…“Õ¬à“ß§√Õ∫§≈ÿ¡ ∂Ÿ°µâÕß‡ªìπªí®®ÿ∫—π

2. ¡’°“√®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ∂Ÿ°µâÕß

∑—π ¡—¬ ¡’°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√π”¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»‰ª„™â„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

Õ¬à“ß§ÿâ¡§à“

4. ¡’°“√‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°‘®°√√¡

¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ√«¥‡√Á«

1. ¡’°“√æ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥∑’Ë¡’¡“µ√∞“π ¡’ª√‘¡“≥Àπ—ß ◊Õ

∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫°“√®—¥°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ∑—π ¡—¬

2. ¡’°“√æ—≤π“ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√µà“ß Ê ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

Õ¬à“ß§√∫∂â«π·≈–¡’°“√„™âÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“

3. ¡’°“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π ∂“π»÷°…“∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ

°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬„π ∂“π»÷°…“∑’Ë àß‡ √‘¡

 ÿ¢¿“æ°“¬ Õ“√¡≥å·≈–®‘µ„®Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. ºŸâ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å 8 ª√–°“√

5. ºŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈®“°

°“√·¢àß¢—π∑“ß«‘™“°“√

®“° ∂“∫—πµà“ß Ê

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ª√–‡¿∑

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 3-4 ª√–°“√

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’  ®”π«π  5-6 ª√–°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 7-8 ª√–°“√

1. √–¥—∫¥’ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/®—ßÀ«—¥/√–¥—∫¿“§

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/√–¥—∫™“µ‘/√–¥—∫‚≈°

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ¡’°“√æ—≤π“·ºπæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫π‚¬∫“¬ §«“¡µâÕß°“√·≈–ªí≠À“¢Õß ∂“π»÷°…“

·≈–∑âÕß∂‘Ëπ

2. ¡’°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫µàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπ‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√µ√«® Õ∫∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

4. ¡’°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™â„πª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. Õ“§“√ ∂“π„π ∂“π»÷°…“∑ÿ°·ÀàßÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë

 –Õ“¥ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–

2. ¡’°“√®—¥‡µ√’¬¡Õÿª°√≥å  ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°

„π„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√ ∂“π∑’ËÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

3. ¡’°“√®—¥√–∫∫´àÕ¡∫”√ÿßÕ“§“√ ∂“π∑’Ë„ÀâÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë

·¢Áß·√ß  –Õ“¥ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬Õ¬Ÿà‡ ¡Õ

4. ¡’°“√®—¥√–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë„™â°“√‰¥â

·≈–ª≈Õ¥¿—¬

1. ¡’°“√®—¥À“ß∫ª√–¡“≥‰¥âÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ

2. ¡’·ºπµ‘¥µ“¡ §«∫§ÿ¡°“√„™âß∫ª√–¡“≥Õ¬à“ß™—¥‡®π

3. ¡’°“√®—¥∑”∫—≠™’°“√„™âß∫Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫‡ªìπªí®®ÿ∫—π

·≈–µ√«® Õ∫‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“

4. ¡’°“√„™âß∫ª√–¡“≥‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1. ¡’°“√®—¥‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√ß“πÕ¬à“ß™—¥‡®π

‡ªìπªí®®ÿ∫—π

2. ¡’°“√ √â“ß¢«—≠·≈–°”≈—ß„®„Àâ°—∫∫ÿ§≈“°√

Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–∑—Ë«∂÷ß

4. ∫ÿ§≈“°√√âÕ¬≈– 80 ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

µàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

3. °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

 ∂“π»÷°…“

4. °“√„Àâ∫√‘°“√¥â“πÕ“§“√

 ∂“π∑’Ë

5. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

¥â“πß∫ª√–¡“≥

6. °“√∫√‘À“√ß“π

¥â“π∫ÿ§§≈

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

™∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

™∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

À¡“¬‡Àµÿ ∂â“¡’ 1 √“¬°“√ ‰¡à‰¥â§–·ππ
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3.2.3 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

°“√ª√–‡¡‘π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡’Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ ª√–°Õ∫¥â«¬

1. §«“¡‡ªìπ¡“¢Õßπ«—µ°√√¡

2. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

3. °“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

4. °“√¡’ à«π√à«¡„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

5. º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√π”π«—µ°√√¡‰ª„™â

6. ª√–‚¬™πå¢Õßπ«—µ°√√¡„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“§ÿ≥¿“æ¢Õß°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

7. °“√„™â∑√—æ¬“°√„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

8. °“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

9. ≈—°…≥–¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ëπ”‰ª„™â

10. °“√¬Õ¡√—∫π«—µ°√√¡

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√
Õà“πÕÕ° ‡¢’¬π‰¥â¢Õß
π—°‡√’¬π„π√Õ∫ªï∑’Ë·≈â«

2. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ¡“√∂
„π°“√§‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ

3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫
O-NET
3.1  ”À√—∫ √.√.
 —ß°—¥  æª.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπª.6
À√◊Õ ¡.3 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬
¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET
„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–
°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“
§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»
(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80
2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84
3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª
1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80
2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84
3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª
1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–
2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–
3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 3
∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 3
∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 2
∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 2
∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 1
∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 1
∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 1
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3.2  ”À√—∫ √.√. —ß°—¥

 æ¡.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπ ¡.3

À√◊Õ ¡.6 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

4. ºŸâ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å 8 ª√–°“√

5. ºŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈®“°

°“√·¢àß¢—π∑“ß«‘™“°“√

®“° ∂“∫—πµà“ß Ê

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ª√–‡¿∑

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 3-4 ª√–°“√

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’  ®”π«π  5-6 ª√–°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 7-8 ª√–°“√

1. √–¥—∫¥’ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/®—ßÀ«—¥/√–¥—∫¿“§

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/√–¥—∫™“µ‘/√–¥—∫‚≈°

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √–¥—∫¥’ : ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ·µàπ”¡“ª√—∫ª√ÿß

À√◊Õæ—≤π“∫“ß à«π

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ·µàπ”¡“ª√—∫ª√ÿß

À√◊Õæ—≤π“„À¡à

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‡ªìπ ‘Ëß„À¡à∑’Ë‰¡à‡§¬¡’À√◊Õª√“°Ø¡“°àÕπ

1. √–¥—∫¥’ :  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–§«“¡µâÕß°“√

„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ·π«§‘¥ ”§—≠

π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√ÕÕ°·∫∫

2. √–¥—∫¥’¡“° :  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–

§«“¡µâÕß°“√„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—°

À√◊Õ·π«§‘¥ ”§—≠√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√ÕÕ°·∫∫·≈–∑ÿ°°‘®°√√¡

¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ :  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–

§«“¡µâÕß°“√„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—°

À√◊Õ·π«§‘¥ ”§—≠√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√ÕÕ°·∫∫

·≈–∑ÿ°°‘®°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π

1. √–¥—∫¥’ : ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫°”Àπ¥‰«â

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫

°”Àπ¥‰«â∑ÿ°¢—ÈπµÕπ ·≈–¡’°“√ª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õæ—≤π“

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫

°”Àπ¥‰«â∑ÿ°¢—ÈπµÕπ·≈–¡’°“√ª√—∫ª√ÿßµ≈Õ¥®π

°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. √–¥—∫¥’ : ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ

2. √–¥—∫¥’¡“° : ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ ·≈–°“√¥”‡π‘π°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ°“√¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘π

·≈– √ÿªº≈

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

1. §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß

π«—µ°√√¡

- §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß

º≈ß“π∑’Ë®—¥∑”

2. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

3. °“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡

4. °“√¡’ à«π√à«¡„π°“√

æ—≤π“π«—µ°√√¡

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

5. º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√π”

π«—µ°√√¡‰ª„™â

6. ª√–‚¬™πå¢Õßπ«—µ°√√¡

„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ

æ—≤π“§ÿ≥¿“æ¢Õß

°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

7. °“√„™â∑√—æ¬“°√

„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

8. °“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π

„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

1. √–¥—∫¥’ : º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫‡ªìπ‰ª

µ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∫“ß®ÿ¥ª√– ß§å

2. √–¥—∫¥’¡“° : º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫

‡ªìπ‰ªµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∫“ß®ÿ¥ª√– ß§å ‚¥¬¡’À≈—°∞“π

À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫

§√Õ∫§≈ÿ¡·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∑ÿ°®ÿ¥ª√– ß§å

‚¥¬¡’À≈—°∞“πÀ√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫

1. √–¥—∫¥’ : ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥âµ√ß

µ“¡®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π ‚¥¬¡’

¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

2. √–¥—∫¥’¡“° : ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â

µ√ßµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π ‚¥¬¡’

¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â

µ√ßµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π ‚¥¬

¡’¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ¡“°

1. √–¥—∫¥’ : „™â∑√—æ¬“°√‡À¡“– ¡  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑

¢ÕßÀπà«¬ß“π ·µà‰¡à§ÿâ¡§à“

2. √–¥—∫¥’¡“° : „™â∑√—æ¬“°√‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß

°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ª√–¬ÿ°µå„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

§ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

1. √–¥—∫¥’ : °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥

ª√– ∫°“√≥å °“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π ‡©æ“–∫ÿ§§≈

2. √–¥—∫¥’¡“° : °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥

ª√– ∫°“√≥å °“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π‡©æ“–°≈ÿà¡

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥

ª√– ∫°“√≥å °“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π∑—ÈßÀπà«¬ß“π
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

9. ≈—°…≥–¢Õßπ«—µ°√√¡

∑’Ëπ”‰ª„™â

10. °“√¬Õ¡√—∫π«—µ°√√¡

1. √–¥—∫¥’ : °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥¡“°

2. √–¥—∫¡“° : °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : °“√π”‰ª„™â ßà“¬·≈– –¥«°

1. √–¥—∫¥’ : ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â ‡©æ“–°≈ÿà¡

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â

¿“¬„πÀπà«¬ß“π

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â

∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

4. «‘∏’°“√ª√–‡¡‘π

°“√ª√–‡¡‘πºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“   ¡’«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π 3 √–¥—∫ ¥—ßπ’È

4.1 √–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

1)  æª./ æ¡. ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2) ºŸâ ¡—§√√—∫°“√ª√–‡¡‘π¬◊Ëπ§”¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµ“¡·∫∫øÕ√å¡∑’Ë°”Àπ¥ ·≈â«π”‡ πÕ‡®â“Àπâ“ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫

¢Õß  æª./ æ¡. ∑’Ë —ß°—¥ µ“¡«—π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥

3) ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ‡ πÕ§”¢ÕµàÕ§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ¢Õß

ºŸâ ¡—§√µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ¢âÕ 2.1-2.5 ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π°“√¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π °“√µ√«® Õ∫

‡Õ° “√µà“ß Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß °“√ —ß‡°µ ´—°∂“¡ ·≈–Õ◊Ëπ Ê ‡æ◊ËÕ„Àâº≈°“√ª√–‡¡‘π¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–‡∑’Ë¬ßµ√ß

4) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–µ—¥ ‘πµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥

5)  æª./ æ¡. ª√–°“»º≈ºŸâºà“π°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

6) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

∑’ËºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π¡’§«“¡ª√– ß§å¢Õ√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“‡æ’¬ß¥â“π„¥¥â“πÀπ÷Ëß ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ

°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ „π≈—°…≥–

‡ªî¥‡«∑’°“√π”‡ πÕº≈ß“πµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√
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7) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬æ‘®“√≥“µ—¥ ‘πµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥ ·≈–ª√–°“»

º≈ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡„π√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ®– àß‰ª¢Õ√—∫°“√

ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫¿“§µàÕ‰ª

4.2 √–¥—∫¿“§

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π∑”°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ „π≈—°…≥–‡ªî¥‡«∑’°“√π”‡ πÕº≈ß“πµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°

ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§‡æ◊ËÕ‡¢â“√—∫°“√ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫™“µ‘µàÕ‰ª

4.3 √–¥—∫™“µ‘

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ §≥–°√√¡°“√

ª√–‡¡‘π ‚¥¬°“√„ÀâºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ

°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈– —́°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π≈—°…≥–‡ªî¥‡«∑’°“√π”‡ πÕº≈ß“π

µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–µ—¥ ‘πº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

∑’Ë°”Àπ¥

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈ OBEC AWARDS

„π√–¥—∫™“µ‘  ·≈–∑”æ‘∏’¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·≈–√“ß«—≈

5. ‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

5.1 √–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ºà“π‡°≥±å¢âÕ 2.1-2.4 ∑ÿ°√“¬°“√

 2) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡¢âÕ 2.5 ‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π çºà“πé √âÕ¬≈– 80 ¢Õß√“¬°“√

ª√–‡¡‘π∑—ÈßÀ¡¥ ¢÷Èπ‰ª

3) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π„π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õßµ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π√âÕ¬≈– 80 ¢÷Èπ‰ª

5.2 √–¥—∫¿“§

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª
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5.3 √–¥—∫™“µ‘

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡

¢Õßµ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 90 ¢÷Èπ‰ª

2) ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å

6. §”™’È·®ß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π ¢âÕ 3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫ O-NET ®–ª√–‡¡‘π‡©æ“– 3.1

À√◊Õ 3.2 ‡æ’¬ß¢âÕ‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ ‚¥¬‚√ß‡√’¬π„π —ß°—¥  æª.®–ª√–‡¡‘π‡©æ“–¢âÕ 3.1  —ß°—¥  æ¡.®–ª√–‡¡‘π‡©æ“–¢âÕ 3.2

(14) √“ß«—≈ �æ∞. 351-365ok 17/10/2012, 10:36 AM365

567 



366 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 120 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 121-180 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 181-¢÷Èπ‰ª)

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

·∫∫ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ (OBEC AWARDS)

√√. 1/1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

1. ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“  —ß°—¥  æª/ æ¡.

2. ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¡“·≈â«

‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

3. ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë

¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

4.  ∂“π»÷°…“∑’Ë¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π

§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ°√Õ∫ 2 À√◊Õ√Õ∫ 3 ‚¥¬¿“æ√«¡Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

1. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

‡™‘ßª√–®—°…å
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

2. °“√§√Õßµπ

2.1 °“√æ÷Ëßµπ‡Õß

¢¬—π¡—Ëπ‡æ’¬√„πß“πÀπâ“∑’Ë

§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2.2 √—°…“√–‡∫’¬∫«‘π—¬

·≈–‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

3. °“√§√Õß§π

°“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡

 “¡—§§’·≈–√à«¡°‘®°√√¡

¢ÕßÀ¡Ÿà§≥–∑—Èß„π ·≈–

πÕ°Àπà«¬ß“π

4. °“√§√Õßß“π

4.1 §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

µàÕÀπâ“∑’Ë

4.2 §«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®„π

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

5.  ¡√√∂π–∑’Ë ”§—≠

5.1 §«“¡„π°“√

«“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

5.2 §«“¡ “¡“√∂

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

5.3 §«“¡ “¡“√∂

„π°“√«“ß·ºπ

‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π‡ªìπ∑’¡

5.4 §«“¡ “¡“√∂

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ

1. ¡’§«“¡«‘√‘¬– Õÿµ “À– „πß“πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’§«“¡µ—Èß„®∑’Ë®–∑”ß“π„πÀπâ“∑’Ë„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®¥â«¬µπ‡Õß

3. ¡’§«“¡Õ¥∑π‰¡à¬àÕ∑âÕµàÕªí≠À“ Õÿª √√§

4. ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕµπ‡Õß §√Õ∫§√—«·≈–ºŸâÕ◊Ëπ

1. ‡ªìπºŸâ√—°…“·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

2. ª√–æƒµ‘·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ Õ—πÕ“®‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈‚¥¬∑—Ë«‰ª

3. ‡™◊ËÕøíß ·≈–„Àâ§«“¡‡§“√æµàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

4. ‡ªìπºŸâµ√ßµàÕ‡«≈“

1. °“√„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫∑ÿ°ΩÉ“¬

2. ‡ πÕ·π–¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕß“π

3. „Àâ§«“¡ ”§—≠ ¬°¬àÕß À√◊Õ„Àâ‡°’¬√µ‘·°àºŸâ√à«¡ß“π

1. »÷°…“ §âπ§«â“ À“§«“¡√Ÿâ∑’Ë®”‡ªìπµâÕß„™â„π °“√∫√‘À“√ß“πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ

2. ¡’§«“¡µ—Èß„®ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®

3.  π„®·≈–‡Õ“„®„ à µ‘¥µ“¡ß“π∑’Ë¡Õ∫À¡“¬‰ª

4. ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

5. „Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. √Ÿâ·≈–‡¢â“„®À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √–‡∫’¬∫ °Æ ¢âÕ∫—ß§—∫ ¡µ‘ °ÆÀ¡“¬

·≈–π‚¬∫“¬¥’

2. ¡’°“√π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰ª„™â„π°“√∫√‘À“√ß“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·°âªí≠À“·≈–¡’ªØ‘¿“≥ ‰À«æ√‘∫„π°“√∫√‘À“√ß“π

1. ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®„π°“√«“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂«“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥â§√Õ∫§≈ÿ¡ß“π„π ∂“π»÷°…“

3.  “¡“√∂®—¥∑”·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥â ”‡√Á®§√Õ∫§≈ÿ¡ß“π„π ∂“π»÷°…“

1. ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπµ—Èß„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. ¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åπ” ‘Ëß„À¡àÊ¡“æ—≤π“ß“π

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

4. ¡’§«“¡ “¡“√∂ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ¥’¢÷Èπ

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π«“ß·ºπ√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ

2. ¡’°“√√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß§πÕ◊Ëπ

3. ¡’°“√¬Õ¡√—∫¢âÕµ°≈ß¢Õß∑’¡ß“π

1. ¡’§«“¡‡µÁ¡„®√à«¡ß“π°—∫ºŸâÕ◊Ëπ

2. ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπºŸâπ”À√◊ÕºŸâµ“¡‰¥â‡À¡“– ¡°—∫∫∑∫“∑

3. ¡’°“√ π—∫ πÿπ„Àâ°”≈—ß„® ¬°¬àÕß„Àâ‡°’¬√µ‘ºŸâÕ◊Ëπ„π‚Õ°“ ∑’Ë‡À¡“– ¡
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368 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 120 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 121-180 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 181-¢÷Èπ‰ª)

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

√√. 1/2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â¢Õß

π—°‡√’¬π„π√Õ∫ªï∑’Ë·≈â«

2. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ¡“√∂

„π°“√§‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª
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369§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫

O-NET

3.1  ”À√—∫ √.√.  —ß°—¥

 æª.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπª.6

À√◊Õ ¡.3 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

3.2  ”À√—∫ √.√. —ß°—¥

 æ¡.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπ ¡.3

À√◊Õ ¡.6 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

4. ºŸâ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å 8 ª√–°“√

5. ºŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈

®“°°“√·¢àß¢—π∑“ß

«‘™“°“√®“° ∂“∫—πµà“ß Ê

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ª√–‡¿∑

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 3-4 ª√–°“√

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’  ®”π«π 5-6 ª√–°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π7-8 ª√–°“√

1. √–¥—∫¥’ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/®—ßÀ«—¥/√–¥—∫¿“§

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/√–¥—∫™“µ‘/√–¥—∫‚≈°
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370 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√

1. °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√

 ∂“π»÷°…“

2. °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

3. °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π

º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ

4. °“√®—¥À“ æ—≤π“ ◊ËÕ

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

1. ¡’°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ¢Õß ∂“π»÷°…“

·≈–™ÿ¡™π

2. ¡’°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√

¢Õß™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–∫√‘∫∑¢Õß ∂“π»÷°…“

3. ¡’°“√π‘‡∑» °”°—∫ µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“·≈–π”º≈

‰ªª√—∫ª√ÿß·°â‰¢À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

1. ¡’°“√«‘‡§√“–ÀåÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

2. ¡’°“√®—¥∑”Àπà«¬°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

§√∫∑ÿ°°≈à¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

3. ¡’°“√„™â·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π∑âÕß∂‘Ëπ ‡æ◊ËÕ

®—¥°“√‡√’¬π°“√ ÕπÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“

4. ¡’°“√®—¥°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡∑’Ë¡’§«“¡∫°æ√àÕß

∑“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ

1. ¡’°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥·≈–ª√–‡¡‘π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æÀ≈“°À≈“¬

‡À¡“– ¡°—∫ ‘Ëß∑’ËµâÕß°“√«—¥

2. ¡’°“√°”Àπ¥√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ß™—¥‡®π

3. ¡’°“√®—¥∑”√–∫∫√“¬ß“πº≈°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈

µàÕπ—°‡√’¬πºŸâª°§√Õß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß√«¥‡√Á«

4. ¡’°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘ππ—°‡√’¬π‰ªæ—≤π“π—°‡√’¬π

·≈–æ—≤π“°“√‡√’¬π°“√ Õπ

1. ¡’°“√ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√«“ß·ºπ°“√®—¥À“·≈–

º≈‘µ ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫¡’ à«π√à«¡

2. ¡’°“√„™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

Õ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

4. ¡’°“√¢¬“¬º≈°“√„™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ‡º¬·æ√à

·°àºŸâ π„®
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

5. °“√æ—≤π“°‘®°√√¡

æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

6. °“√π‘‡∑»¿“¬„π

 ∂“π»÷°…“

1. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π∑’Ë àß‡ √‘¡

°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâµà“ß Ê

2. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„π¥â“π°“√æ—≤π“

§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ëæ÷ßª√– ß§åµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß§√∫∂â«π

3. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«‡æ◊ËÕæ—≤π“™à«¬‡À≈◊Õ·≈–

·°âªí≠À“ºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ µàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë‡ √‘¡ √â“ß«‘π—¬π—°‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. ¡’°“√«“ß·ºπ®—¥∑”‚§√ß°“√π‘‡∑»¿“¬„π∑’Ë™—¥‡®π

2. ¡’°“√®—¥∑”‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√π‘‡∑»¿“¬„π∑’Ë Õ¥§≈âÕß·≈–

§√∫∂â«π°—∫‡ªÑ“À¡“¬‚§√ß°“√π‘‡∑»

3. ¡’°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπ°“√π‘‡∑»Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

4. ¡’°“√ √ÿªº≈°“√π‘‡∑»·≈–π”º≈‰ª„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß

°“√π‘‡∑»µàÕ‰ª
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372 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

√√. 1/3

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 120 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 121-180 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 181-¢÷Èπ‰ª)

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â¢Õß

π—°‡√’¬π„π√Õ∫ªï∑’Ë·≈â«

2. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ¡“√∂

„π°“√§‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

(15) √“ß«—≈ �æ∞. 366-400ok 17/10/2012, 10:36 AM372

574 



373§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫

O-NET

3.1  ”À√—∫ √.√.  —ß°—¥

 æª.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπª.6

À√◊Õ ¡.3 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

3.2  ”À√—∫ √.√. —ß°—¥

 æ¡.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπ ¡.3

À√◊Õ ¡.6 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

4. ºŸâ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å 8 ª√–°“√

5. ºŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈

®“°°“√·¢àß¢—π∑“ß

«‘™“°“√®“° ∂“∫—πµà“ß Ê

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ª√–‡¿∑

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 3-4 ª√–°“√

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’  ®”π«π 5-6 ª√–°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π7-8 ª√–°“√

1. √–¥—∫¥’ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/®—ßÀ«—¥/√–¥—∫¿“§

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/√–¥—∫™“µ‘/√–¥—∫‚≈°
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374 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√

1. °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√

 ∂“π»÷°…“

2. °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

3. °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π

º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ

4. °“√®—¥À“ æ—≤π“ ◊ËÕ

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

1. ¡’°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ¢Õß ∂“π»÷°…“

·≈–™ÿ¡™π

2. ¡’°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√

¢Õß™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–∫√‘∫∑¢Õß ∂“π»÷°…“

3. ¡’°“√π‘‡∑» °”°—∫ µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“·≈–π”º≈

‰ªª√—∫ª√ÿß·°â‰¢À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

1. ¡’°“√«‘‡§√“–ÀåÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

2. ¡’°“√®—¥∑”Àπà«¬°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

§√∫∑ÿ°°≈à¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

3. ¡’°“√„™â·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π∑âÕß∂‘Ëπ ‡æ◊ËÕ

®—¥°“√‡√’¬π°“√ ÕπÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“

4. ¡’°“√®—¥°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡∑’Ë¡’§«“¡∫°æ√àÕß

∑“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ

1. ¡’°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥·≈–ª√–‡¡‘π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æÀ≈“°À≈“¬

‡À¡“– ¡°—∫ ‘Ëß∑’ËµâÕß°“√«—¥

2. ¡’°“√°”Àπ¥√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ß™—¥‡®π

3. ¡’°“√®—¥∑”√–∫∫√“¬ß“πº≈°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈

µàÕπ—°‡√’¬πºŸâª°§√Õß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß√«¥‡√Á«

4. ¡’°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘ππ—°‡√’¬π‰ªæ—≤π“π—°‡√’¬π

·≈–æ—≤π“°“√‡√’¬π°“√ Õπ

1. ¡’°“√ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√«“ß·ºπ°“√®—¥À“·≈–

º≈‘µ ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫¡’ à«π√à«¡

2. ¡’°“√„™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

Õ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

4. ¡’°“√¢¬“¬º≈°“√„™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ‡º¬·æ√à

·°àºŸâ π„®
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375§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

5. °“√æ—≤π“°‘®°√√¡

æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

6. °“√π‘‡∑»¿“¬„π

 ∂“π»÷°…“

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π∑’Ë àß‡ √‘¡

°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâµà“ß Ê

2. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„π¥â“π°“√æ—≤π“

§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ëæ÷ßª√– ß§åµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß§√∫∂â«π

3. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«‡æ◊ËÕæ—≤π“™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–

·°âªí≠À“ºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫µàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë‡ √‘¡ √â“ß«‘π—¬π—°‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. ¡’°“√«“ß·ºπ®—¥∑”‚§√ß°“√π‘‡∑»¿“¬„π∑’Ë™—¥‡®π

2. ¡’°“√®—¥∑”‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√π‘‡∑»¿“¬„π∑’Ë Õ¥§≈âÕß·≈–

§√∫∂â«π°—∫‡ªÑ“À¡“¬‚§√ß°“√π‘‡∑»

3. ¡’°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπ°“√π‘‡∑»Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

4. ¡’°“√ √ÿªº≈°“√π‘‡∑»·≈–π”º≈‰ª„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß

°“√π‘‡∑»µàÕ‰ª
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

√√. 1/4

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 120 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 121-180 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 181-¢÷Èπ‰ª)

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â¢Õß

π—°‡√’¬π„π√Õ∫ªï∑’Ë·≈â«

2. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ¡“√∂

„π°“√§‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª
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377§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫

O-NET

3.1  ”À√—∫ √.√.  —ß°—¥

 æª.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπª.6

À√◊Õ ¡.3 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

3.2  ”À√—∫ √.√. —ß°—¥

 æ¡.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπ ¡.3

À√◊Õ ¡.6 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

4. ºŸâ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å 8 ª√–°“√

5. ºŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈

®“°°“√·¢àß¢—π∑“ß

«‘™“°“√®“° ∂“∫—πµà“ß Ê

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ª√–‡¿∑

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 3-4 ª√–°“√

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’  ®”π«π 5-6 ª√–°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 7-8 ª√–°“√

1. √–¥—∫¥’ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/®—ßÀ«—¥/√–¥—∫¿“§

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/√–¥—∫™“µ‘/√–¥—∫‚≈°
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378 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

1. °“√æ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈

 “√ π‡∑»¢Õß

 ∂“π»÷°…“

2. °“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

3. °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

 ∂“π»÷°…“

4. °“√„Àâ∫√‘°“√¥â“πÕ“§“√

 ∂“π∑’Ë

1. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë§√Õ∫§≈ÿ¡„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

°“√®—¥°“√»÷°…“Õ¬à“ß§√Õ∫§≈ÿ¡ ∂Ÿ°µâÕß‡ªìπªí®®ÿ∫—π

2. ¡’°“√®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ∂Ÿ°µâÕß

∑—π ¡—¬ ¡’°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√π”¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»‰ª„™â„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

Õ¬à“ß§ÿâ¡§à“

4. ¡’°“√‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°‘®°√√¡

¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ√«¥‡√Á«

1. ¡’°“√æ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥∑’Ë¡’¡“µ√∞“π ¡’ª√‘¡“≥Àπ—ß ◊Õ

∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫°“√®—¥°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ∑—π ¡—¬

2. ¡’°“√æ—≤π“ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√µà“ß Ê ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

Õ¬à“ß§√∫∂â«π·≈–¡’°“√„™âÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“

3. ¡’°“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π ∂“π»÷°…“∑’Ë

‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬„π ∂“π»÷°…“

∑’Ë àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ°“¬ Õ“√¡≥å·≈–®‘µ„®Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

1. ¡’°“√æ—≤π“·ºπæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫π‚¬∫“¬ §«“¡µâÕß°“√·≈–ªí≠À“¢Õß ∂“π»÷°…“

·≈–∑âÕß∂‘Ëπ

2. ¡’°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫µàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπ‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√µ√«® Õ∫∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

4. ¡’°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™â„πª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. Õ“§“√ ∂“π„π ∂“π»÷°…“∑ÿ°·ÀàßÕ¬Ÿà„π ¿“æ

∑’Ë –Õ“¥ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–

2. ¡’°“√®—¥‡µ√’¬¡Õÿª°√≥å  ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°

„π„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√ ∂“π∑’ËÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

3. ¡’°“√®—¥√–∫∫ à́Õ¡∫”√ÿßÕ“§“√ ∂“π∑’Ë„ÀâÕ¬Ÿà„π ¿“æ

∑’Ë·¢Áß·√ß  –Õ“¥ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬Õ¬Ÿà‡ ¡Õ

4. ¡’°“√®—¥√–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë„™â°“√‰¥â

·≈–ª≈Õ¥¿—¬
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379§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

5. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

¥â“πß∫ª√–¡“≥

6. °“√∫√‘À“√ß“π¥â“π∫ÿ§§≈

1. ¡’°“√®—¥À“ß∫ª√–¡“≥‰¥âÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ

2. ¡’·ºπµ‘¥µ“¡ §«∫§ÿ¡°“√„™âß∫ª√–¡“≥Õ¬à“ß™—¥‡®π

3. ¡’°“√®—¥∑”∫—≠™’°“√„™âß∫Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

·≈–µ√«® Õ∫‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“

4. ¡’°“√„™âß∫ª√–¡“≥‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1. ¡’°“√®—¥‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√ß“π Õ¬à“ß™—¥‡®π

‡ªìπªí®®ÿ∫—π

2. ¡’°“√ √â“ß¢«—≠·≈–°”≈—ß„®„Àâ°—∫∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–∑—Ë«∂÷ß

4. ∫ÿ§≈“°√√âÕ¬≈– 80 ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®µàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬
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380 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

√√. 1/5

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 120 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 121-180 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 181-¢÷Èπ‰ª)

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â¢Õß

π—°‡√’¬π„π√Õ∫ªï∑’Ë·≈â«

2. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ¡“√∂

„π°“√§‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª
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381§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫

O-NET

3.1  ”À√—∫ √.√.  —ß°—¥

 æª.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπª.6

 À√◊Õ ¡.3 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

3.2  ”À√—∫ √.√. —ß°—¥

 æ¡.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπ ¡.3

À√◊Õ ¡.6 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

4. ºŸâ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å 8 ª√–°“√

5. ºŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈

®“°°“√·¢àß¢—π∑“ß

«‘™“°“√®“° ∂“∫—πµà“ß Ê

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ª√–‡¿∑

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 3-4 ª√–°“√

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’  ®”π«π 5-6 ª√–°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 7-8 ª√–°“√

1. √–¥—∫¥’ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/®—ßÀ«—¥/√–¥—∫¿“§

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/√–¥—∫™“µ‘/√–¥—∫‚≈°
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382 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

1. °“√æ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈

 “√ π‡∑»¢Õß

 ∂“π»÷°…“

2. °“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

3. °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

 ∂“π»÷°…“

4. °“√„Àâ∫√‘°“√¥â“πÕ“§“√

 ∂“π∑’Ë

1. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë§√Õ∫§≈ÿ¡„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

°“√®—¥°“√»÷°…“Õ¬à“ß§√Õ∫§≈ÿ¡ ∂Ÿ°µâÕß‡ªìπªí®®ÿ∫—π

2. ¡’°“√®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ∂Ÿ°µâÕß

∑—π ¡—¬ ¡’°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√π”¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»‰ª„™â„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

Õ¬à“ß§ÿâ¡§à“

4. ¡’°“√‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°‘®°√√¡

¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ√«¥‡√Á«

1. ¡’°“√æ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥∑’Ë¡’¡“µ√∞“π ¡’ª√‘¡“≥Àπ—ß ◊Õ

∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫°“√®—¥°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ∑—π ¡—¬

2. ¡’°“√æ—≤π“ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√µà“ß Ê ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

Õ¬à“ß§√∫∂â«π·≈–¡’°“√„™âÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“

3. ¡’°“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π ∂“π»÷°…“∑’Ë

‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬„π ∂“π»÷°…“

∑’Ë àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ°“¬ Õ“√¡≥å·≈–®‘µ„®Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

1. ¡’°“√æ—≤π“·ºπæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫π‚¬∫“¬ §«“¡µâÕß°“√·≈–ªí≠À“¢Õß ∂“π»÷°…“

·≈–∑âÕß∂‘Ëπ

2. ¡’°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫µàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπ‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√µ√«® Õ∫∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

4. ¡’°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™â„πª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. Õ“§“√ ∂“π„π ∂“π»÷°…“∑ÿ°·ÀàßÕ¬Ÿà„π ¿“æ

∑’Ë –Õ“¥ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–

2. ¡’°“√®—¥‡µ√’¬¡Õÿª°√≥å  ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°

„π„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√ ∂“π∑’ËÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

3. ¡’°“√®—¥√–∫∫ à́Õ¡∫”√ÿßÕ“§“√ ∂“π∑’Ë„ÀâÕ¬Ÿà„π ¿“æ

∑’Ë·¢Áß·√ß  –Õ“¥ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬Õ¬Ÿà‡ ¡Õ

4. ¡’°“√®—¥√–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë„™â°“√‰¥â

·≈–ª≈Õ¥¿—¬
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

5. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

¥â“πß∫ª√–¡“≥

6. °“√∫√‘À“√ß“π¥â“π∫ÿ§§≈

1. ¡’°“√®—¥À“ß∫ª√–¡“≥‰¥âÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ

2. ¡’·ºπµ‘¥µ“¡ §«∫§ÿ¡°“√„™âß∫ª√–¡“≥Õ¬à“ß™—¥‡®π

3. ¡’°“√®—¥∑”∫—≠™’°“√„™âß∫Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

·≈–µ√«® Õ∫‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“

4. ¡’°“√„™âß∫ª√–¡“≥‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1. ¡’°“√®—¥‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√ß“π Õ¬à“ß™—¥‡®π

‡ªìπªí®®ÿ∫—π

2. ¡’°“√ √â“ß¢«—≠·≈–°”≈—ß„®„Àâ°—∫∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–∑—Ë«∂÷ß

4. ∫ÿ§≈“°√√âÕ¬≈– 80 ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®µàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

(15) √“ß«—≈ �æ∞. 366-400ok 17/10/2012, 10:36 AM383

585 



384 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 120 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 121-180 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 181-¢÷Èπ‰ª)

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â¢Õß

π—°‡√’¬π„π√Õ∫ªï∑’Ë·≈â«

2. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ¡“√∂

„π°“√§‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

√√. 1/6
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫

O-NET

3.1  ”À√—∫ √.√.  —ß°—¥

 æª.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπª.6

À√◊Õ ¡.3 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

3.2  ”À√—∫ √.√. —ß°—¥

 æ¡.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπ ¡.3

À√◊Õ ¡.6 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

4. ºŸâ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å 8 ª√–°“√

5. ºŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈

®“°°“√·¢àß¢—π∑“ß«‘™“°“√

®“° ∂“∫—πµà“ß Ê

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ª√–‡¿∑

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 3-4 ª√–°“√

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’  ®”π«π 5-6 ª√–°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 7-8 ª√–°“√

1. √–¥—∫¥’ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/®—ßÀ«—¥/√–¥—∫¿“§

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/√–¥—∫™“µ‘/√–¥—∫‚≈°
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

1. §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß
π«—µ°√√¡
- §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß
º≈ß“π∑’Ë®—¥∑”

2. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

3. °“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“
π«—µ°√√¡

4. °“√¡’ à«π√à«¡
„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

1. √–¥—∫¥’ : ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ·µàπ”¡“ª√—∫ª√ÿß
À√◊Õæ—≤π“∫“ß à«π

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ·µàπ”¡“ª√—∫ª√ÿß
À√◊Õæ—≤π“„À¡à

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‡ªìπ ‘Ëß„À¡à∑’Ë‰¡à‡§¬¡’À√◊Õª√“°Ø¡“°àÕπ
1. √–¥—∫¥’  :  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–§«“¡µâÕß°“√

„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ·π«§‘¥ ”§—≠
π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√ÕÕ°·∫∫

2. √–¥—∫¥’¡“° :  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–
§«“¡µâÕß°“√„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ
·π«§‘¥ ”§—≠√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈ π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π
„π°“√ÕÕ°·∫∫·≈–∑ÿ°°‘®°√√¡ ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ :  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–§«“¡
µâÕß°“√„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ·π«§‘¥
 ”§—≠√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈  “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â
π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√ÕÕ°·∫∫ ·≈–∑ÿ°°‘®°√√¡
¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π

1. √–¥—∫¥’ : ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫°”Àπ¥‰«â
2. √–¥—∫¥’¡“° : ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫°”Àπ¥‰«â

∑ÿ°¢—ÈπµÕπ ·≈–¡’°“√ª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õæ—≤π“
3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫

°”Àπ¥‰«â∑ÿ°¢—ÈπµÕπ·≈–¡’°“√ª√—∫ª√ÿßµ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. √–¥—∫¥’ : ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π
¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ

2. √–¥—∫¥’¡“° : ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π
¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ ·≈–°“√¥”‡π‘π°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π
¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ °“√¥”‡π‘π°“√ ª√–‡¡‘π
·≈– √ÿªº≈
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

5. º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√
π”π«—µ°√√¡‰ª„™â

6. ª√–‚¬™πå¢Õßπ«—µ°√√¡
„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ
æ—≤π“§ÿ≥¿“æ¢Õß
°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

7. °“√„™â∑√—æ¬“°√
„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

8. °“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π
„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

9. ≈—°…≥–¢Õßπ«—µ°√√¡
∑’Ëπ”‰ª„™â

10. °“√¬Õ¡√—∫π«—µ°√√¡

1. √–¥—∫¥’ : º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫‡ªìπ‰ª
µ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∫“ß®ÿ¥ª√– ß§å

2. √–¥—∫¥’¡“° : º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫
‡ªìπ‰ªµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∫“ß®ÿ¥ª√– ß§å ‚¥¬¡’À≈—°∞“π
À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫
§√Õ∫§≈ÿ¡·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∑ÿ°®ÿ¥ª√– ß§å
‚¥¬¡’À≈—°∞“πÀ√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫

1. √–¥—∫¥’ : ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â
µ√ßµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π
‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

2. √–¥—∫¥’¡“° : ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â
µ√ßµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π
‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â
µ√ßµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π ‚¥¬¡’
¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ¡“°

1. √–¥—∫¥’ : „™â∑√—æ¬“°√‡À¡“– ¡  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑
¢ÕßÀπà«¬ß“π ·µà‰¡à§ÿâ¡§à“

2. √–¥—∫¥’¡“° : „™â∑√—æ¬“°√‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß
°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ª√–¬ÿ°µå„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡
§ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

1. √–¥—∫¥’ : °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π‡©æ“–∫ÿ§§≈

2. √–¥—∫¥’¡“° : °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π‡©æ“–°≈ÿà¡

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π∑—ÈßÀπà«¬ß“π

1. √–¥—∫¥’ : °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥¡“°
2. √–¥—∫¥’¡“° : °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥
3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : °“√π”‰ª„™â ßà“¬·≈– –¥«°
1. √–¥—∫¥’ : ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â‡©æ“–°≈ÿà¡
2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â

¿“¬„πÀπà«¬ß“π
3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ :  ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â

∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡
(OBEC AWARDS)

√–¥—∫™“µ‘

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 120 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 121-180 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 181-¢÷Èπ‰ª)

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â¢Õß

π—°‡√’¬π„π√Õ∫ªï∑’Ë·≈â«

2. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ¡“√∂

„π°“√§‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

√√. 1/7
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫

O-NET

3.1  ”À√—∫ √.√.  —ß°—¥

 æª.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπª.6

À√◊Õ ¡.3 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

3.2  ”À√—∫ √.√. —ß°—¥

 æ¡.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπ¡.3

À√◊Õ ¡.6 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

4. ºŸâ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å 8 ª√–°“√

5. ºŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈

®“°°“√·¢àß¢—π∑“ß

«‘™“°“√®“° ∂“∫—πµà“ß Ê

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ª√–‡¿∑

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 3-4 ª√–°“√

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’  ®”π«π 5-6 ª√–°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 7-8 ª√–°“√

1. √–¥—∫¥’ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/®—ßÀ«—¥/√–¥—∫¿“§

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/√–¥—∫™“µ‘/√–¥—∫‚≈°
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

1. §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß
π«—µ°√√¡
- §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß
º≈ß“π∑’Ë®—¥∑”

2. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

3. °“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“
π«—µ°√√¡

4. °“√¡’ à«π√à«¡
„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

1. √–¥—∫¥’ : ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ·µàπ”¡“ª√—∫ª√ÿß
À√◊Õæ—≤π“∫“ß à«π

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ·µàπ”¡“ª√—∫ª√ÿß
À√◊Õæ—≤π“„À¡à

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‡ªìπ ‘Ëß„À¡à∑’Ë‰¡à‡§¬¡’À√◊Õª√“°Ø¡“°àÕπ
1. √–¥—∫¥’  :  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–§«“¡µâÕß°“√

„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ·π«§‘¥ ”§—≠
π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√ÕÕ°·∫∫

2. √–¥—∫¥’¡“° :  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–
§«“¡µâÕß°“√„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ
·π«§‘¥ ”§—≠√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈ π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π
„π°“√ÕÕ°·∫∫·≈–∑ÿ°°‘®°√√¡ ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ :  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–
§«“¡µâÕß°“√„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ
·π«§‘¥ ”§—≠√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈
 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√ÕÕ°·∫∫
·≈–∑ÿ°°‘®°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π

1. √–¥—∫¥’ : ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫°”Àπ¥‰«â
2. √–¥—∫¥’¡“° : ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫°”Àπ¥‰«â

∑ÿ°¢—ÈπµÕπ ·≈–¡’°“√ª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õæ—≤π“
3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫

°”Àπ¥‰«â∑ÿ°¢—ÈπµÕπ·≈–¡’°“√ª√—∫ª√ÿßµ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. √–¥—∫¥’ : ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π
¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ

2. √–¥—∫¥’¡“° : ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π
¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ ·≈–°“√¥”‡π‘π°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π
¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ °“√¥”‡π‘π°“√ ª√–‡¡‘π
·≈– √ÿªº≈
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √–¥—∫¥’ : º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫‡ªìπ‰ª
µ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∫“ß®ÿ¥ª√– ß§å

2. √–¥—∫¥’¡“° : º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫
‡ªìπ‰ªµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∫“ß®ÿ¥ª√– ß§å ‚¥¬¡’À≈—°∞“π
À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫
§√Õ∫§≈ÿ¡·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∑ÿ°®ÿ¥ª√– ß§å
‚¥¬¡’À≈—°∞“πÀ√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫

1. √–¥—∫¥’ : ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â
µ√ßµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π
‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

2. √–¥—∫¥’¡“° : ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬
‰¥âµ√ßµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π
‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬
‰¥âµ√ßµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π
‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ¡“°

1. √–¥—∫¥’ : „™â∑√—æ¬“°√‡À¡“– ¡  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑
¢ÕßÀπà«¬ß“π ·µà‰¡à§ÿâ¡§à“

2. √–¥—∫¥’¡“° : „™â∑√—æ¬“°√‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß
°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ª√–¬ÿ°µå„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡
§ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

1. √–¥—∫¥’ : °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π‡©æ“–∫ÿ§§≈

2. √–¥—∫¥’¡“° : °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π‡©æ“–°≈ÿà¡

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π∑—ÈßÀπà«¬ß“π

1. √–¥—∫¥’ : °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥¡“°
2. √–¥—∫¥’¡“° : °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥
3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : °“√π”‰ª„™â ßà“¬·≈– –¥«°
1. √–¥—∫¥’ : ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â‡©æ“–°≈ÿà¡
2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â

¿“¬„πÀπà«¬ß“π
3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ :  ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â

∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

5. º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√
π”π«—µ°√√¡‰ª„™â

6. ª√–‚¬™πå¢Õßπ«—µ°√√¡
„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ
æ—≤π“§ÿ≥¿“æ¢Õß
°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

7. °“√„™â∑√—æ¬“°√
„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

8. °“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π
„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

9. ≈—°…≥–¢Õßπ«—µ°√√¡
∑’Ëπ”‰ª„™â

10. °“√¬Õ¡√—∫π«—µ°√√¡
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∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√
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À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“π

√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

(OBEC AWARDS) µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

2.1 ¥”√ßµ”·Àπàß √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“  —ß°—¥  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2.2 ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ ¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.3 ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.4  ∂“π»÷°…“∑’Ë¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ°√Õ∫ 2 À√◊Õ√Õ∫ 3

‚¥¬¿“æ√«¡Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

2.5 ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√§√Õßµπ §√Õß§π §√Õßß“π ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·≈–¬Õ¡√—∫¢Õß∫ÿ§§≈„π«‘™“™’æ

·≈– —ß§¡ ª√–°Õ∫¥â«¬

2.5.1 °“√§√Õßµπ

2.4.1.1 °“√æ÷Ëßµπ‡Õß ¢¬—π¡—Ëπ‡æ’¬√„πß“πÀπâ“∑’Ë §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2.4.1.2 √—°…“√–‡∫’¬∫«‘π—¬ ·≈–‡§“√æ°ÆÀ¡“¬
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2.5.2 °“√§√Õß§π

2.4.2.1 °“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡ “¡—§§’·≈–√à«¡°‘®°√√¡¢ÕßÀ¡Ÿà§≥–∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

2.5.3 °“√§√Õßß“π

2.5.3.1 §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕÀπâ“∑’Ë

2.5.3.2 §«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2.5.4  ¡√√∂π–∑’Ë ”§—≠

2.5.4.1 §«“¡ “¡“√∂„π°“√«“ß·ºπ °“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2.5.4.2 §«“¡ “¡“√∂„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2.5.4.3 §«“¡ “¡“√∂„π°“√«“ß·ºπ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π‡ªìπ∑’¡

2.5.4.4 §«“¡ “¡“√∂„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ

3. À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

3.1 ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡¢âÕ 2.1-2.4 ‚¥¬„™â‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

çºà“πé ç‰¡àºà“πé ·≈–¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµâÕß‰¥â çºà“πé ∑ÿ°¢âÕ  ”À√—∫¢âÕ 2.5 ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π çºà“πé

√âÕ¬≈– 80 ¢Õß®”π«π√“¬°“√ª√–‡¡‘π¬àÕ¬ ®÷ß®–‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

3.2 °“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

3.2.1 ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

°“√ª√–‡¡‘π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡’Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√ ª√–°Õ∫¥â«¬

1. °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

2. °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

3. °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ

4. °“√®—¥À“ æ—≤π“ ◊ËÕ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

5. °“√æ—≤π“°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

6. °“√π‘‡∑»¿“¬„π ∂“π»÷°…“

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â¢Õß

π—°‡√’¬π„π√Õ∫ªï∑’Ë·≈â«

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ¡“√∂

„π°“√§‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ

3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫

O-NET

3.1  ”À√—∫ √.√.  —ß°—¥

 æª.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπª.6

À√◊Õ ¡.3 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

3.2  ”À√—∫ √.√. —ß°—¥

 æ¡.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπ¡.3

À√◊Õ ¡.6 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

4. ºŸâ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å 8 ª√–°“√

5. ºŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈

®“°°“√·¢àß¢—π∑“ß

«‘™“°“√®“° ∂“∫—πµà“ß Ê

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ª√–‡¿∑

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 3-4 ª√–°“√

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’  ®”π«π 5-6 ª√–°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 7-8 ª√–°“√

1. √–¥—∫¥’ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/®—ßÀ«—¥/√–¥—∫¿“§

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/√–¥—∫™“µ‘/√–¥—∫‚≈°

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

µ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√

 ∂“π»÷°…“

2. °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

3. °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π

º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ

4. °“√®—¥À“ æ—≤π“ ◊ËÕ

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

1. ¡’°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ¢Õß ∂“π»÷°…“

·≈–™ÿ¡™π

2. ¡’°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√

¢Õß™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–∫√‘∫∑¢Õß ∂“π»÷°…“

3. ¡’°“√π‘‡∑» °”°—∫ µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ·≈–π”º≈

‰ªª√—∫ª√ÿß·°â‰¢À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

1. ¡’°“√«‘‡§√“–ÀåÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

2. ¡’°“√®—¥∑”Àπà«¬°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

§√∫∑ÿ°°≈à¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

3. ¡’°“√„™â·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π∑âÕß∂‘Ëπ‡æ◊ËÕ®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ

Õ¬à“ß§ÿâ¡§à“

4. ¡’°“√®—¥°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡∑’Ë¡’§«“¡∫°æ√àÕß

∑“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ

1. ¡’°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥·≈–ª√–‡¡‘π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æÀ≈“°À≈“¬

‡À¡“– ¡°—∫ ‘Ëß∑’ËµâÕß°“√«—¥

2. ¡’°“√°”Àπ¥√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ß™—¥‡®π

3. ¡’°“√®—¥∑”√–∫∫√“¬ß“πº≈°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈

µàÕπ—°‡√’¬πºŸâª°§√Õß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß√«¥‡√Á«

4. ¡’°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘ππ—°‡√’¬π‰ªæ—≤π“π—°‡√’¬π

·≈–æ—≤π“°“√‡√’¬π°“√ Õπ

1. ¡’°“√ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√«“ß·ºπ°“√®—¥À“ ·≈–

º≈‘µ ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫¡’ à«π√à«¡

2. ¡’°“√„™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

Õ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

4. ¡’°“√¢¬“¬º≈°“√„™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ‡º¬·æ√à

·°àºŸâ π„®

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

5. °“√æ—≤π“°‘®°√√¡

æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

6. °“√π‘‡∑»¿“¬„π

 ∂“π»÷°…“

1. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π∑’Ë àß‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ

µ“¡°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâµà“ß Ê

2. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„π¥â“π°“√æ—≤π“

§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ëæ÷ßª√– ß§åµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß§√∫∂â«π

3. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«‡æ◊ËÕæ—≤π“™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–

·°âªí≠À“ºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫µàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë‡ √‘¡ √â“ß«‘π—¬π—°‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. ¡’°“√«“ß·ºπ®—¥∑”‚§√ß°“√π‘‡∑»¿“¬„π∑’Ë™—¥‡®π

2. ¡’°“√®—¥∑”‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√π‘‡∑»¿“¬„π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

·≈–§√∫∂â«π°—∫‡ªÑ“À¡“¬‚§√ß°“√π‘‡∑»

3. ¡’°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπ°“√π‘‡∑»Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

4. ¡’°“√ √ÿªº≈°“√π‘‡∑»·≈–π”º≈‰ª„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß

°“√π‘‡∑»µàÕ‰ª

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

À¡“¬‡Àµÿ  ∂â“¡’ 1 √“¬°“√ ‰¡à‰¥â§–·ππ

3.2.2 ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

°“√ª√–‡¡‘π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ¡’Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ ª√–°Õ∫¥â«¬

1. °“√æ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»¢Õß ∂“π»÷°…“

2. °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ ∂“π»÷°…“

3. °“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

4. °“√„Àâ∫√‘°“√¥â“πÕ“§“√ ∂“π∑’Ë

5. °“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥

6. °“√∫√‘À“√ß“π¥â“π∫ÿ§§≈
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â¢Õß

π—°‡√’¬π„π√Õ∫ªï∑’Ë·≈â«

2. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ¡“√∂

„π°“√§‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ

3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫

O-NET

3.1  ”À√—∫ √.√.  —ß°—¥

 æª.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπª.6

À√◊Õ ¡.3¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

3.2  ”À√—∫ √.√. —ß°—¥

 æ¡.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπ¡.3

À√◊Õ ¡.6 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

4. ºŸâ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å 8 ª√–°“√

5. ºŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈

®“°°“√·¢àß¢—π∑“ß

«‘™“°“√®“° ∂“∫—πµà“ß Ê

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ª√–‡¿∑

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 3-4 ª√–°“√

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’  ®”π«π 5-6 ª√–°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 7-8 ª√–°“√

1. √–¥—∫¥’ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/®—ßÀ«—¥/√–¥—∫¿“§

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/√–¥—∫™“µ‘/√–¥—∫‚≈°

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

1. °“√æ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈

 “√ π‡∑»¢Õß

 ∂“π»÷°…“

2. °“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

1. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë§√Õ∫§≈ÿ¡„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

°“√®—¥°“√»÷°…“Õ¬à“ß§√Õ∫§≈ÿ¡ ∂Ÿ°µâÕß‡ªìπªí®®ÿ∫—π

2. ¡’°“√®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ∂Ÿ°µâÕß

∑—π ¡—¬ ¡’°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√π”¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»‰ª„™â„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

Õ¬à“ß§ÿâ¡§à“

4. ¡’°“√‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°‘®°√√¡

¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ√«¥‡√Á«

1. ¡’°“√æ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥∑’Ë¡’¡“µ√∞“π ¡’ª√‘¡“≥Àπ—ß ◊Õ

∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫°“√®—¥°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ∑—π ¡—¬

2. ¡’°“√æ—≤π“ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√µà“ß Ê ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

Õ¬à“ß§√∫∂â«π·≈–¡’°“√„™âÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“

3. ¡’°“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π ∂“π»÷°…“∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ

°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬„π ∂“π»÷°…“∑’Ë àß‡ √‘¡

 ÿ¢¿“æ°“¬ Õ“√¡≥å·≈–®‘µ„®Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ¡’°“√æ—≤π“·ºπæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫π‚¬∫“¬ §«“¡µâÕß°“√·≈–ªí≠À“¢Õß ∂“π»÷°…“

·≈–∑âÕß∂‘Ëπ

2. ¡’°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫µàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπ‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√µ√«® Õ∫∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

4. ¡’°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™â„πª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. Õ“§“√ ∂“π∑’Ë„π ∂“π»÷°…“∑ÿ°·ÀàßÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë

 –Õ“¥ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–

2. ¡’°“√®—¥‡µ√’¬¡Õÿª°√≥å  ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°

„π°“√„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√ ∂“π∑’ËÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

3. ¡’°“√®—¥√–∫∫´àÕ¡∫”√ÿßÕ“§“√ ∂“π∑’Ë„ÀâÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë

·¢Áß·√ß  –Õ“¥ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬Õ¬Ÿà‡ ¡Õ

4. ¡’°“√®—¥√–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë„™â°“√‰¥â

·≈–ª≈Õ¥¿—¬

1. ¡’°“√®—¥À“ß∫ª√–¡“≥‰¥âÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ

2. ¡’·ºπµ‘¥µ“¡ §«∫§ÿ¡°“√„™âß∫ª√–¡“≥Õ¬à“ß™—¥‡®π

3. ¡’°“√®—¥∑”∫—≠™’°“√„™âß∫Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫‡ªìπªí®®ÿ∫—π

·≈–µ√«® Õ∫‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“

4. ¡’°“√„™âß∫ª√–¡“≥‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1. ¡’°“√®—¥‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√ß“πÕ¬à“ß™—¥‡®π

‡ªìπªí®®ÿ∫—π

2. ¡’°“√ √â“ß¢«—≠·≈–°”≈—ß„®„Àâ°—∫∫ÿ§≈“°√

Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–∑—Ë«∂÷ß

4. ∫ÿ§≈“°√√âÕ¬≈– 80 ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®

µàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

3. °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

 ∂“π»÷°…“

4. °“√„Àâ∫√‘°“√¥â“πÕ“§“√

 ∂“π∑’Ë

5. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

¥â“πß∫ª√–¡“≥

6. °“√∫√‘À“√ß“π

¥â“π∫ÿ§§≈

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

™∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

™∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

À¡“¬‡Àµÿ ∂â“¡’ 1 √“¬°“√ ‰¡à‰¥â§–·ππ
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3.2.3 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

°“√ª√–‡¡‘π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡’Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπª√–°Õ∫¥â«¬

1. §«“¡‡ªìπ¡“¢Õßπ«—µ°√√¡

2. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

3. °“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

4. °“√¡’ à«π√à«¡„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

5. º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√π”π«—µ°√√¡‰ª„™â

6. ª√–‚¬™πå¢Õßπ«—µ°√√¡„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“§ÿ≥¿“æ¢Õß°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

7. °“√„™â∑√—æ¬“°√„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

8. °“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

9. ≈—°…≥–¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ëπ”‰ª„™â

10. °“√¬Õ¡√—∫π«—µ°√√¡

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â¢Õß

π—°‡√’¬π„π√Õ∫ªï∑’Ë·≈â«

2. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ¡“√∂

„π°“√§‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ

3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫

O-NET

3.1  ”À√—∫ √.√.  —ß°—¥

 æª.

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π
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- ºŸâ‡√’¬π™—Èπª.6

À√◊Õ ¡.3 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

3.2  ”À√—∫ √.√. —ß°—¥

 æ¡.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπ¡.3

À√◊Õ ¡.6 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

4. ºŸâ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å 8 ª√–°“√

5. ºŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈

®“°°“√·¢àß¢—π∑“ß

«‘™“°“√®“° ∂“∫—πµà“ß Ê

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ª√–‡¿∑

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 2

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 3-4 ª√–°“√

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’  ®”π«π 5-6 ª√–°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 7-8 ª√–°“√

1. √–¥—∫¥’ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/®—ßÀ«—¥/√–¥—∫¿“§

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/√–¥—∫™“µ‘/√–¥—∫‚≈°

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡

√“¬°“√

∑’Ë 1
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

1. §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß
π«—µ°√√¡
- §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß
º≈ß“π∑’Ë®—¥∑”

2. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

3. °“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“
π«—µ°√√¡

4. °“√¡’ à«π√à«¡
„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

1. √–¥—∫¥’ : ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ·µàπ”¡“ª√—∫ª√ÿß
À√◊Õæ—≤π“∫“ß à«π

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ·µàπ”¡“ª√—∫ª√ÿß
À√◊Õæ—≤π“„À¡à

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‡ªìπ ‘Ëß„À¡à∑’Ë‰¡à‡§¬¡’À√◊Õª√“°Ø¡“°àÕπ
1. √–¥—∫¥’  :  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–§«“¡µâÕß°“√

„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ·π«§‘¥ ”§—≠
π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√ÕÕ°·∫∫

2. √–¥—∫¥’¡“° :  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–
§«“¡µâÕß°“√„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ
·π«§‘¥ ”§—≠√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈ π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π
„π°“√ÕÕ°·∫∫·≈–∑ÿ°°‘®°√√¡ ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ :  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–§«“¡
µâÕß°“√„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ·π«§‘¥
 ”§—≠√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈  “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â
π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√ÕÕ°·∫∫ ·≈–∑ÿ°°‘®°√√¡
¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π

1. √–¥—∫¥’ : ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫°”Àπ¥‰«â
2. √–¥—∫¥’¡“° : ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫°”Àπ¥‰«â

∑ÿ°¢—ÈπµÕπ ·≈–¡’°“√ª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õæ—≤π“
3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫

°”Àπ¥‰«â∑ÿ°¢—ÈπµÕπ·≈–¡’°“√ª√—∫ª√ÿß µ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. √–¥—∫¥’ : ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π
¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ

2. √–¥—∫¥’¡“° : ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π
¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ ·≈–°“√¥”‡π‘π°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π
¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ°“√¥”‡π‘π°“√ ª√–‡¡‘π
·≈– √ÿªº≈

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 1
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

5. º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√
π”π«—µ°√√¡‰ª„™â

6. ª√–‚¬™πå¢Õßπ«—µ°√√¡
„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ
æ—≤π“§ÿ≥¿“æ¢Õß
°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

7. °“√„™â∑√—æ¬“°√
„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

8. °“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π
„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

9. ≈—°…≥–¢Õßπ«—µ°√√¡
∑’Ëπ”‰ª„™â

10. °“√¬Õ¡√—∫π«—µ°√√¡

1. √–¥—∫¥’ : º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫‡ªìπ‰ª
µ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∫“ß®ÿ¥ª√– ß§å

2. √–¥—∫¥’¡“° : º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫
‡ªìπ‰ªµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∫“ß®ÿ¥ª√– ß§å ‚¥¬¡’À≈—°∞“π
À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫
§√Õ∫§≈ÿ¡·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∑ÿ°®ÿ¥ª√– ß§å
‚¥¬¡’À≈—°∞“πÀ√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫

1. √–¥—∫¥’ : ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â
µ√ßµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π
‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

2. √–¥—∫¥’¡“° : ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â
µ√ßµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π
‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â
µ√ßµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π ‚¥¬¡’
¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ¡“°

1. √–¥—∫¥’ : „™â∑√—æ¬“°√‡À¡“– ¡  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑
¢ÕßÀπà«¬ß“π ·µà‰¡à§ÿâ¡§à“

2. √–¥—∫¥’¡“° : „™â∑√—æ¬“°√‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß
°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ª√–¬ÿ°µå„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡
§ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

1. √–¥—∫¥’ : °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π‡©æ“–∫ÿ§§≈

2. √–¥—∫¥’¡“° : °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π‡©æ“–°≈ÿà¡

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π∑—ÈßÀπà«¬ß“π

1. √–¥—∫¥’ : °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥¡“°
2. √–¥—∫¥’¡“° : °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥
3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : °“√π”‰ª„™â ßà“¬·≈– –¥«°
1. √–¥—∫¥’ : ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â‡©æ“–°≈ÿà¡
2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â

¿“¬„πÀπà«¬ß“π
3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ :  ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â

∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 2
∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 3
∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 1
∑”‰¥âµ“¡
√“¬°“√

∑’Ë 1
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4. «‘∏’°“√ª√–‡¡‘π

°“√ª√–‡¡‘π√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“ ·≈–

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“ ¡’«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π 3 √–¥—∫ ¥—ßπ’È

4.1 √–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

1)  æª./ æ¡. ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2) ºŸâ ¡—§√√—∫°“√ª√–‡¡‘π¬◊Ëπ§”¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµ“¡·∫∫øÕ√å¡∑’Ë°”Àπ¥ ·≈â«π”‡ πÕ‡®â“Àπâ“ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫

¢Õß  æª./ æ¡. ∑’Ë —ß°—¥ µ“¡«—π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥

3) ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ‡ πÕ§”¢ÕµàÕ§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ¢Õß

ºŸâ ¡—§√µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ¢âÕ 2.1-2.5 ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π°“√¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π °“√µ√«® Õ∫

‡Õ° “√µà“ß Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß °“√ —ß‡°µ —́°∂“¡ ·≈–Õ◊Ëπ Ê ‡æ◊ËÕ„Àâº≈°“√ª√–‡¡‘π¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–‡∑’Ë¬ßµ√ß

4) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–µ—¥ ‘πµ“¡‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥

5)  æª./ æ¡.ª√–°“»º≈ºŸâºà“π°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

6) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

∑’ËºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π¡’§«“¡ª√– ß§å¢Õ√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“‡æ’¬ß¥â“π„¥¥â“πÀπ÷Ëß ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ

°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈– —́°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π≈—°…≥–

‡ªî¥‡«∑’°“√π”‡ πÕº≈ß“πµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

7) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬æ‘®“√≥“µ—¥ ‘πµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥ ·≈–ª√–°“»º≈

ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡„π√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ®– àß‰ª¢Õ√—∫

°“√ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫¿“§µàÕ‰ª

4.2 √–¥—∫¿“§

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π∑”°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‚¥¬æ‘®“√≥“

®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–

´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ „π≈—°…≥–‡ªî¥‡«∑’°“√π”‡ πÕº≈ß“πµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°

ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§‡æ◊ËÕ‡¢â“√—∫°“√ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫™“µ‘µàÕ‰ª

4.3 √–¥—∫™“µ‘

1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘

§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬°“√„ÀâºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß

À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π≈—°…≥–‡ªî¥‡«∑’°“√π”‡ πÕº≈ß“π

µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√
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2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–µ—¥ ‘πº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡

‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π∑’Ë°”Àπ¥

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈ OBEC AWARDS

„π√–¥—∫™“µ‘  ·≈–∑”æ‘∏’¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·≈–√“ß«—≈

5. ‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

5.1 √–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ºà“π‡°≥±å¢âÕ 2.1-2.4 ∑ÿ°√“¬°“√

2) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡¢âÕ 2.5 ‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π çºà“πé √âÕ¬≈– 80 ¢Õß√“¬°“√

ª√–‡¡‘π∑—ÈßÀ¡¥¢÷Èπ‰ª

3) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π„π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õßµ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π√âÕ¬≈– 80 ¢÷Èπ‰ª

5.2 √–¥—∫¿“§

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

5.3 √–¥—∫™“µ‘

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 90 ¢÷Èπ‰ª

2) ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å

6. §”™’È·®ß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π ¢âÕ 3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫ O-NET ®–ª√–‡¡‘π‡©æ“– 3.1

À√◊Õ 3.2 ‡æ’¬ß¢âÕ‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ ‚¥¬‚√ß‡√’¬π„π —ß°—¥  æª.®–ª√–‡¡‘π‡©æ“–¢âÕ 3.1  —ß°—¥  æ¡. ®–ª√–‡¡‘π‡©æ“–¢âÕ 3.2
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1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

·∫∫ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ (OBEC AWARDS)

√√. 2/1

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

1. ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“  —ß°—¥  æª/ æ¡.

2. ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¡“·≈â«

‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

3. ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫

°“√ª√–‡¡‘π

4.  ∂“π»÷°…“∑’Ë¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π

§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ°√Õ∫ 2 À√◊Õ√Õ∫ 3 ‚¥¬¿“æ√«¡Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

1. ¡’§«“¡«‘√‘¬– Õÿµ “À– „πß“πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. ¡’§«“¡µ—Èß„®∑’Ë®–∑”ß“π„πÀπâ“∑’Ë„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®¥â«¬µπ‡Õß

3. ¡’§«“¡Õ¥∑π‰¡à¬àÕ∑âÕµàÕªí≠À“ Õÿª √√§

4. ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕµπ‡Õß §√Õ∫§√—«·≈–ºŸâÕ◊Ëπ

1. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

‡™‘ßª√–®—°…å

2. °“√§√Õßµπ

2.1 °“√æ÷Ëßµπ‡Õß

¢¬—π¡—Ëπ‡æ’¬√„πß“πÀπâ“∑’Ë

§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

2.2 √—°…“√–‡∫’¬∫«‘π—¬

·≈–‡§“√æ°ÆÀ¡“¬

3. °“√§√Õß§π

°“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡

 “¡—§§’·≈–√à«¡°‘®°√√¡

¢ÕßÀ¡Ÿà§≥–∑—Èß„π ·≈–

πÕ°Àπà«¬ß“π

4. °“√§√Õßß“π

4.1 §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

µàÕÀπâ“∑’Ë

4.2 §«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

5.  ¡√√∂π–∑’Ë ”§—≠

5.1 §«“¡ “¡“√∂

„π°“√«“ß·ºπ

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

5.2 §«“¡ “¡“√∂

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

5.3 §«“¡ “¡“√∂

„π°“√«“ß·ºπ

‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π‡ªìπ∑’¡

5.4 §«“¡ “¡“√∂„π

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ

1. ‡ªìπºŸâ√—°…“·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

2. ª√–æƒµ‘·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ Õ—πÕ“®‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈‚¥¬∑—Ë«‰ª

3. ‡™◊ËÕøíß ·≈–„Àâ§«“¡‡§“√æµàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

4. ‡ªìπºŸâµ√ßµàÕ‡«≈“

1. °“√„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫∑ÿ°ΩÉ“¬

2. ‡ πÕ·π–¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕß“π

3. „Àâ§«“¡ ”§—≠ ¬°¬àÕß À√◊Õ„Àâ‡°’¬√µ‘·°àºŸâ√à«¡ß“π

1. »÷°…“ §âπ§«â“ À“§«“¡√Ÿâ∑’Ë®”‡ªìπµâÕß„™â„π °“√∫√‘À“√ß“πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ

2. ¡’§«“¡µ—Èß„®ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®

3.  π„®·≈–‡Õ“„®„ à µ‘¥µ“¡ß“π∑’Ë¡Õ∫À¡“¬‰ª

4. ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

5. „Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. √Ÿâ·≈–‡¢â“„®À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √–‡∫’¬∫ °Æ ¢âÕ∫—ß§—∫ ¡µ‘ °ÆÀ¡“¬

·≈–π‚¬∫“¬¥’

2. ¡’°“√π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰ª„™â„π°“√∫√‘À“√ß“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·°âªí≠À“·≈–¡’ªØ‘¿“≥ ‰À«æ√‘∫

„π°“√∫√‘À“√ß“π

1. ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®„π°“√«“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂«“ß·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥â§√Õ∫§≈ÿ¡ß“π

„π ∂“π»÷°…“

3.  “¡“√∂®—¥∑”·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥â ”‡√Á®§√Õ∫§≈ÿ¡ß“π

„π ∂“π»÷°…“

1. ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπµ—Èß„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. ¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åπ” ‘Ëß„À¡àÊ¡“æ—≤π“ß“π

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

4. ¡’§«“¡ “¡“√∂ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ¥’¢÷Èπ

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π«“ß·ºπ√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ

2. ¡’°“√√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß§πÕ◊Ëπ

3. ¡’°“√¬Õ¡√—∫¢âÕµ°≈ß¢Õß∑’¡ß“π

1. ¡’§«“¡‡µÁ¡„®√à«¡ß“π°—∫ºŸâÕ◊Ëπ

2. ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπºŸâπ”À√◊ÕºŸâµ“¡‰¥â‡À¡“– ¡°—∫∫∑∫“∑

3. ¡’°“√ π—∫ πÿπ„Àâ°”≈—ß„® ¬°¬àÕß„Àâ‡°’¬√µ‘ºŸâÕ◊Ëπ„π‚Õ°“ ∑’Ë‡À¡“– ¡
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409§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

√√. 2/2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â¢Õß

π—°‡√’¬π„π√Õ∫ªï∑’Ë·≈â«

2. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ¡“√∂

„π°“√§‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª
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410 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫

O-NET

3.1  ”À√—∫ √.√.  —ß°—¥

 æª.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπª.6

À√◊Õ ¡.3 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

3.2  ”À√—∫ √.√. —ß°—¥

 æ¡.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπ¡.3

À√◊Õ ¡.6 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

4. ºŸâ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å 8 ª√–°“√

5. ºŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈

®“°°“√·¢àß¢—π∑“ß

«‘™“°“√®“° ∂“∫—πµà“ß Ê

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ª√–‡¿∑

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 3-4 ª√–°“√

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π  5-6 ª√–°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 7-8 ª√–°“√

1. √–¥—∫¥’ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/®—ßÀ«—¥/√–¥—∫¿“§

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/√–¥—∫™“µ‘/√–¥—∫‚≈°
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411§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√

1. °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√

 ∂“π»÷°…“

2. °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

3. °“√«—¥·≈–

ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ

4. °“√®—¥À“ æ—≤π“ ◊ËÕ

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

1. ¡’°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ¢Õß ∂“π»÷°…“

·≈–™ÿ¡™π

2. ¡’°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√

¢Õß™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–∫√‘∫∑¢Õß ∂“π»÷°…“

3. ¡’°“√π‘‡∑» °”°—∫ µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“·≈–π”º≈

‰ªª√—∫ª√ÿß·°â‰¢À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

1. ¡’°“√«‘‡§√“–ÀåÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

2. ¡’°“√®—¥∑”Àπà«¬°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

§√∫∑ÿ°°≈à¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

3. ¡’°“√„™â·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π∑âÕß∂‘Ëπ

‡æ◊ËÕ®—¥°“√‡√’¬π°“√ ÕπÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“

4. ¡’°“√®—¥°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡∑’Ë¡’§«“¡∫°æ√àÕß

∑“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ

1. ¡’°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥·≈–ª√–‡¡‘π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æÀ≈“°À≈“¬

‡À¡“– ¡°—∫ ‘Ëß∑’ËµâÕß°“√«—¥

2. ¡’°“√°”Àπ¥√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√«—¥ ·≈–

ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ß™—¥‡®π

3. ¡’°“√®—¥∑”√–∫∫√“¬ß“πº≈°“√«—¥ ·≈–

ª√–‡¡‘πº≈µàÕπ—°‡√’¬πºŸâª°§√Õß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß√«¥‡√Á«

4. ¡’°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘ππ—°‡√’¬π‰ªæ—≤π“π—°‡√’¬π

·≈–æ—≤π“°“√‡√’¬π°“√ Õπ

1. ¡’°“√ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√«“ß·ºπ°“√®—¥À“·≈–

º≈‘µ ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫¡’ à«π√à«¡

2. ¡’°“√„™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

Õ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

4. ¡’°“√¢¬“¬º≈°“√„™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ‡º¬·æ√à

·°àºŸâ π„®
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412 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

5. °“√æ—≤π“°‘®°√√¡

æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

6. °“√π‘‡∑»¿“¬„π

 ∂“π»÷°…“

1. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π∑’Ë àß‡ √‘¡

°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâµà“ß Ê

2. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„π¥â“π°“√æ—≤π“

§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ëæ÷ßª√– ß§åµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß§√∫∂â«π

3. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«‡æ◊ËÕæ—≤π“™à«¬‡À≈◊Õ

·≈–·°âªí≠À“ºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫µàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë‡ √‘¡ √â“ß«‘π—¬π—°‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. ¡’°“√«“ß·ºπ®—¥∑”‚§√ß°“√π‘‡∑»¿“¬„π∑’Ë™—¥‡®π

2. ¡’°“√®—¥∑”‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√π‘‡∑»¿“¬„π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

·≈–§√∫∂â«π°—∫‡ªÑ“À¡“¬‚§√ß°“√π‘‡∑»

3. ¡’°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπ°“√π‘‡∑»Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

4. ¡’°“√ √ÿªº≈°“√π‘‡∑»·≈–π”º≈‰ª„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß

°“√π‘‡∑»µàÕ‰ª
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413§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

√√. 2/3

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â¢Õß

π—°‡√’¬π„π√Õ∫ªï∑’Ë·≈â«

2. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ¡“√∂

„π°“√§‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫

O-NET

3.1  ”À√—∫ √.√.  —ß°—¥

 æª.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπª.6

À√◊Õ ¡.3 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

3.2  ”À√—∫ √.√. —ß°—¥

 æ¡.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπ¡.3

À√◊Õ ¡.6 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

4. ºŸâ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å 8 ª√–°“√

5. ºŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈

®“°°“√·¢àß¢—π

∑“ß«‘™“°“√®“°

 ∂“∫—πµà“ß Ê

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ª√–‡¿∑

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 3-4 ª√–°“√

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’  ®”π«π 5-6 ª√–°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π7-8 ª√–°“√

1. √–¥—∫¥’ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/®—ßÀ«—¥/√–¥—∫¿“§

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/√–¥—∫™“µ‘/√–¥—∫‚≈°
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√

1. °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√

 ∂“π»÷°…“

2. °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

3. °“√«—¥ ·≈–

ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ

4. °“√®—¥À“ æ—≤π“ ◊ËÕ

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

1. ¡’°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ¢Õß ∂“π»÷°…“

·≈–™ÿ¡™π

2. ¡’°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√

¢Õß™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–∫√‘∫∑¢Õß ∂“π»÷°…“

3. ¡’°“√π‘‡∑» °”°—∫ µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“·≈–π”º≈

‰ªª√—∫ª√ÿß·°â‰¢À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

1. ¡’°“√«‘‡§√“–ÀåÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

2. ¡’°“√®—¥∑”Àπà«¬°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

§√∫∑ÿ°°≈à¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

3. ¡’°“√„™â·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π∑âÕß∂‘Ëπ

‡æ◊ËÕ®—¥°“√‡√’¬π°“√ ÕπÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“

4. ¡’°“√®—¥°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡∑’Ë¡’§«“¡∫°æ√àÕß

∑“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ

1. ¡’°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥·≈–ª√–‡¡‘π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æÀ≈“°À≈“¬

‡À¡“– ¡°—∫ ‘Ëß∑’ËµâÕß°“√«—¥

2. ¡’°“√°”Àπ¥√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ß™—¥‡®π

3. ¡’°“√®—¥∑”√–∫∫√“¬ß“πº≈°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈

µàÕπ—°‡√’¬πºŸâª°§√Õß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß√«¥‡√Á«

4. ¡’°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘ππ—°‡√’¬π‰ªæ—≤π“π—°‡√’¬π

·≈–æ—≤π“°“√‡√’¬π°“√ Õπ

1. ¡’°“√ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√«“ß·ºπ°“√®—¥À“ ·≈–

º≈‘µ ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫¡’ à«π√à«¡

2. ¡’°“√„™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

Õ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

4. ¡’°“√¢¬“¬º≈°“√„™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ‡º¬·æ√à

·°àºŸâ π„®
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∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

5. °“√æ—≤π“°‘®°√√¡

æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

6. °“√π‘‡∑»¿“¬„π

 ∂“π»÷°…“

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π∑’Ë àß‡ √‘¡

°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâµà“ß Ê

2. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„π¥â“π°“√æ—≤π“

§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ëæ÷ßª√– ß§åµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß§√∫∂â«π

3. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«‡æ◊ËÕæ—≤π“™à«¬‡À≈◊Õ

·≈–·°âªí≠À“ºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫µàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë‡ √‘¡ √â“ß«‘π—¬π—°‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. ¡’°“√«“ß·ºπ®—¥∑”‚§√ß°“√π‘‡∑»¿“¬„π∑’Ë™—¥‡®π

2. ¡’°“√®—¥∑”‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√π‘‡∑»¿“¬„π∑’Ë Õ¥§≈âÕß

·≈–§√∫∂â«π°—∫‡ªÑ“À¡“¬‚§√ß°“√π‘‡∑»

3. ¡’°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπ°“√π‘‡∑»Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

4. ¡’°“√ √ÿªº≈°“√π‘‡∑»·≈–π”º≈‰ª„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß

°“√π‘‡∑»µàÕ‰ª
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

√√. 2/4

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â¢Õß

π—°‡√’¬π„π√Õ∫ªï∑’Ë·≈â«

2. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ¡“√∂

„π°“√§‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫

O-NET

3.1  ”À√—∫ √.√.  —ß°—¥

 æª.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπª.6

À√◊Õ ¡.3 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

3.2  ”À√—∫ √.√. —ß°—¥

 æ¡.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπ¡.3

À√◊Õ ¡.6 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

4. ºŸâ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å 8 ª√–°“√

5. ºŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈

®“°°“√·¢àß¢—π∑“ß

«‘™“°“√®“° ∂“∫—πµà“ß Ê

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ª√–‡¿∑

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 3-4 ª√–°“√

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’  ®”π«π 5-6 ª√–°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 7-8 ª√–°“√

1. √–¥—∫¥’ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/®—ßÀ«—¥/√–¥—∫¿“§

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/√–¥—∫™“µ‘/√–¥—∫‚≈°
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419§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

1. °“√æ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈

 “√ π‡∑»¢Õß

 ∂“π»÷°…“

2. °“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

3. °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

 ∂“π»÷°…“

4. °“√„Àâ∫√‘°“√¥â“πÕ“§“√

 ∂“π∑’Ë

1. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë§√Õ∫§≈ÿ¡„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

°“√®—¥°“√»÷°…“Õ¬à“ß§√Õ∫§≈ÿ¡ ∂Ÿ°µâÕß‡ªìπªí®®ÿ∫—π

2. ¡’°“√®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ∂Ÿ°µâÕß

∑—π ¡—¬ ¡’°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√π”¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»‰ª„™â„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

Õ¬à“ß§ÿâ¡§à“

4. ¡’°“√‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°‘®°√√¡

¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ√«¥‡√Á«

1. ¡’°“√æ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥∑’Ë¡’¡“µ√∞“π ¡’ª√‘¡“≥Àπ—ß ◊Õ

∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫°“√®—¥°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ∑—π ¡—¬

2. ¡’°“√æ—≤π“ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√µà“ß Ê ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

Õ¬à“ß§√∫∂â«π·≈–¡’°“√„™âÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“

3. ¡’°“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π ∂“π»÷°…“

∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬„π ∂“π»÷°…“

∑’Ë àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ°“¬ Õ“√¡≥å·≈–®‘µ„®Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

1. ¡’°“√æ—≤π“·ºπæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫π‚¬∫“¬ §«“¡µâÕß°“√·≈–ªí≠À“¢Õß ∂“π»÷°…“

·≈–∑âÕß∂‘Ëπ

2. ¡’°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫µàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπ‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√µ√«® Õ∫∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

4. ¡’°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™â„πª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. Õ“§“√ ∂“π∑’Ë„π ∂“π»÷°…“∑ÿ°·ÀàßÕ¬Ÿà„π ¿“æ

∑’Ë –Õ“¥ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–

2. ¡’°“√®—¥‡µ√’¬¡Õÿª°√≥å  ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°

„π°“√„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√ ∂“π∑’ËÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

3. ¡’°“√®—¥√–∫∫´àÕ¡∫”√ÿßÕ“§“√ ∂“π∑’Ë„ÀâÕ¬Ÿà„π ¿“æ

∑’Ë·¢Áß·√ß  –Õ“¥ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬Õ¬Ÿà‡ ¡Õ

4. ¡’°“√®—¥√–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë„™â°“√‰¥â

·≈–ª≈Õ¥¿—¬
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420 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

5. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

¥â“πß∫ª√–¡“≥

6. °“√∫√‘À“√ß“π

¥â“π∫ÿ§§≈

1. ¡’°“√®—¥À“ß∫ª√–¡“≥‰¥âÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ

2. ¡’·ºπµ‘¥µ“¡ §«∫§ÿ¡°“√„™âß∫ª√–¡“≥Õ¬à“ß™—¥‡®π

3. ¡’°“√®—¥∑”∫—≠™’°“√„™âß∫Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

·≈–µ√«® Õ∫‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“

4. ¡’°“√„™âß∫ª√–¡“≥‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1. ¡’°“√®—¥‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√ß“π Õ¬à“ß™—¥‡®π

‡ªìπªí®®ÿ∫—π

2. ¡’°“√ √â“ß¢«—≠·≈–°”≈—ß„®„Àâ°—∫∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–∑—Ë«∂÷ß

4. ∫ÿ§≈“°√√âÕ¬≈– 80 ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®µàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬
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421§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

√√. 2/5

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â¢Õß

π—°‡√’¬π„π√Õ∫ªï∑’Ë·≈â«

2. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ¡“√∂

„π°“√§‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª
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422 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫

O-NET

3.1  ”À√—∫ √.√.  —ß°—¥

 æª.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπª.6

À√◊Õ ¡.3 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

3.2  ”À√—∫ √.√. —ß°—¥

 æ¡.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπ¡.3

À√◊Õ ¡.6 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

4. ºŸâ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å 8 ª√–°“√

5. ºŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈

®“°°“√·¢àß¢—π∑“ß

«‘™“°“√®“° ∂“∫—πµà“ß Ê

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ª√–‡¿∑

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 3-4 ª√–°“√

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’  ®”π«π 5-6 ª√–°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 7-8 ª√–°“√

1. √–¥—∫¥’ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/®—ßÀ«—¥/√–¥—∫¿“§

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/√–¥—∫™“µ‘/√–¥—∫‚≈°

(16) �æ∞. 401-434ok 17/10/2012, 10:36 AM422

624 



423§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

1. °“√æ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈

 “√ π‡∑»¢Õß

 ∂“π»÷°…“

2. °“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

3. °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

 ∂“π»÷°…“

4. °“√„Àâ∫√‘°“√¥â“πÕ“§“√

 ∂“π∑’Ë

1. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë§√Õ∫§≈ÿ¡„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

°“√®—¥°“√»÷°…“Õ¬à“ß§√Õ∫§≈ÿ¡ ∂Ÿ°µâÕß‡ªìπªí®®ÿ∫—π

2. ¡’°“√®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ∂Ÿ°µâÕß

∑—π ¡—¬ ¡’°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√π”¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»‰ª„™â„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

Õ¬à“ß§ÿâ¡§à“

4. ¡’°“√‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°‘®°√√¡

¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ√«¥‡√Á«

1. ¡’°“√æ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥∑’Ë¡’¡“µ√∞“π ¡’ª√‘¡“≥Àπ—ß ◊Õ

∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫°“√®—¥°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ∑—π ¡—¬

2. ¡’°“√æ—≤π“ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√µà“ß Ê ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

Õ¬à“ß§√∫∂â«π·≈–¡’°“√„™âÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“

3. ¡’°“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π ∂“π»÷°…“∑’Ë

‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬„π ∂“π»÷°…“

∑’Ë àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ°“¬ Õ“√¡≥å·≈–®‘µ„®Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

1. ¡’°“√æ—≤π“·ºπæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫π‚¬∫“¬ §«“¡µâÕß°“√·≈–ªí≠À“¢Õß ∂“π»÷°…“

·≈–∑âÕß∂‘Ëπ

2. ¡’°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫µàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπ‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√µ√«® Õ∫∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

4. ¡’°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™â„πª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. Õ“§“√ ∂“π„π ∂“π»÷°…“∑ÿ°·ÀàßÕ¬Ÿà„π ¿“æ

∑’Ë –Õ“¥ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–

2. ¡’°“√®—¥‡µ√’¬¡Õÿª°√≥å  ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°

„π°“√„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√ ∂“π∑’ËÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

3. ¡’°“√®—¥√–∫∫´àÕ¡∫”√ÿßÕ“§“√ ∂“π∑’Ë„ÀâÕ¬Ÿà„π ¿“æ

∑’Ë·¢Áß·√ß  –Õ“¥ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬Õ¬Ÿà‡ ¡Õ

4. ¡’°“√®—¥√–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë„™â°“√‰¥â

·≈–ª≈Õ¥¿—¬

(16) �æ∞. 401-434ok 17/10/2012, 10:36 AM423

625 



424 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

5. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

¥â“πß∫ª√–¡“≥

6. °“√∫√‘À“√ß“π¥â“π∫ÿ§§≈

1. ¡’°“√®—¥À“ß∫ª√–¡“≥‰¥âÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ

2. ¡’·ºπµ‘¥µ“¡ §«∫§ÿ¡°“√„™âß∫ª√–¡“≥Õ¬à“ß™—¥‡®π

3. ¡’°“√®—¥∑”∫—≠™’°“√„™âß∫Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

·≈–µ√«® Õ∫‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“

4. ¡’°“√„™âß∫ª√–¡“≥‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1. ¡’°“√®—¥‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√ß“π Õ¬à“ß™—¥‡®π

‡ªìπªí®®ÿ∫—π

2. ¡’°“√ √â“ß¢«—≠·≈–°”≈—ß„®„Àâ°—∫∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–∑—Ë«∂÷ß

4. ∫ÿ§≈“°√√âÕ¬≈– 80 ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®µàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

(16) �æ∞. 401-434ok 17/10/2012, 10:36 AM424

626 



425§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â¢Õß

π—°‡√’¬π„π√Õ∫ªï∑’Ë·≈â«

2. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ¡“√∂

„π°“√§‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

√√. 2/6
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426 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫

O-NET

3.1  ”À√—∫ √.√.  —ß°—¥

 æª.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπª.6

À√◊Õ ¡.3 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

3.2  ”À√—∫ √.√. —ß°—¥

 æ¡.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπ¡.3

À√◊Õ ¡.6 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

4. ºŸâ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å 8 ª√–°“√

5. ºŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈

®“°°“√·¢àß¢—π∑“ß«‘™“°“√

®“° ∂“∫—πµà“ß Ê

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ª√–‡¿∑

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 3-4 ª√–°“√

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’  ®”π«π 5-6 ª√–°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 7-8 ª√–°“√

1. √–¥—∫¥’ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/®—ßÀ«—¥/√–¥—∫¿“§

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/√–¥—∫™“µ‘/√–¥—∫‚≈°
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427§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

1. §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß

π«—µ°√√¡

- §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß

º≈ß“π∑’Ë®—¥∑”

2. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

3. °“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡

4. °“√¡’ à«π√à«¡„π°“√

æ—≤π“π«—µ°√√¡

1. √–¥—∫¥’ : ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ·µàπ”¡“ª√—∫ª√ÿß À√◊Õ

æ—≤π“∫“ß à«π

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ·µàπ”¡“ª√—∫ª√ÿß À√◊Õ

æ—≤π“„À¡à

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‡ªìπ ‘Ëß„À¡à∑’Ë‰¡à‡§¬¡’À√◊Õª√“°Ø¡“°àÕπ

1. √–¥—∫¥’  :  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–§«“¡µâÕß°“√

„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ·π«§‘¥ ”§—≠

π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√ÕÕ°·∫∫

2. √–¥—∫¥’¡“° :  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–§«“¡µâÕß°“√

„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ·π«§‘¥ ”§—≠

√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈ π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√

ÕÕ°·∫∫·≈–∑ÿ°°‘®°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ :  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–

§«“¡µâÕß°“√„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—°

À√◊Õ·π«§‘¥ ”§—≠√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√ÕÕ°·∫∫

·≈–∑ÿ°°‘®°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π

1. √–¥—∫¥’ : ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫°”Àπ¥‰«â

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫

°”Àπ¥‰«â∑ÿ°¢—ÈπµÕπ ·≈–¡’°“√ª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õæ—≤π“

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫

°”Àπ¥‰«â∑ÿ°¢—ÈπµÕπ·≈–¡’°“√ª√—∫ª√ÿßµ≈Õ¥®π

°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. √–¥—∫¥’ : ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π¡’ à«π√à«¡

„π°“√«“ß·ºπ

2. √–¥—∫¥’¡“° : ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ ·≈–°“√¥”‡π‘π°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ °“√¥”‡π‘π°“√ ª√–‡¡‘π

·≈– √ÿªº≈
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428 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

5. º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√

π”π«—µ°√√¡‰ª„™â

6. ª√–‚¬™πå¢Õßπ«—µ°√√¡

„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ

æ—≤π“§ÿ≥¿“æ¢Õß

°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

7. °“√„™â∑√—æ¬“°√

„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

8. °“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π

„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

1. √–¥—∫¥’ : º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫

‡ªìπ‰ªµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∫“ß®ÿ¥ª√– ß§å

2. √–¥—∫¥’¡“° : º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫

‡ªìπ‰ªµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∫“ß®ÿ¥ª√– ß§å ‚¥¬¡’À≈—°∞“π

À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫

§√Õ∫§≈ÿ¡·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∑ÿ°®ÿ¥ª√– ß§å

‚¥¬¡’À≈—°∞“πÀ√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫

1. √–¥—∫¥’ : ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥âµ√ß

µ“¡®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π ‚¥¬

¡’¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

2. √–¥—∫¥’¡“° : ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

‰¥âµ√ßµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π

‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

‰¥âµ√ßµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π ‚¥¬

¡’¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ¡“°

1. √–¥—∫¥’ : „™â∑√—æ¬“°√‡À¡“– ¡  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢Õß

Àπà«¬ß“π ·µà‰¡à§ÿâ¡§à“

2. √–¥—∫¥’¡“° : „™â∑√—æ¬“°√‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß

°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ª√–¬ÿ°µå„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

§ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

1. √–¥—∫¥’ : °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√– ∫°“√≥å °“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π ‡©æ“–∫ÿ§§≈

2. √–¥—∫¥’¡“° : °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√– ∫°“√≥å °“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π ‡©æ“–°≈ÿà¡

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥

ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π∑—ÈßÀπà«¬ß“π
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429§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

9. ≈—°…≥–¢Õßπ«—µ°√√¡

∑’Ëπ”‰ª„™â

10. °“√¬Õ¡√—∫π«—µ°√√¡

1. √–¥—∫¥’ : °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥¡“°

2. √–¥—∫¡“° : °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : °“√π”‰ª„™â ßà“¬·≈– –¥«°

1. √–¥—∫¥’ : ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â‡©æ“–°≈ÿà¡

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â

¿“¬„πÀπà«¬ß“π

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â

∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π
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·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡
(OBEC AWARDS)

√–¥—∫™“µ‘

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â¢Õß

π—°‡√’¬π„π√Õ∫ªï∑’Ë·≈â«

2. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ¡“√∂

„π°“√§‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

1. √–¥—∫¥’ : √âÕ¬≈– 75-80

2. √–¥—∫¥’¡“° : √âÕ¬≈– 81-84

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

√√. 2/7
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√∑¥ Õ∫

O-NET

3.1  ”À√—∫ √.√.  —ß°—¥

 æª.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπª.6

À√◊Õ ¡.3¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

3.2  ”À√—∫ √.√. —ß°—¥

 æ¡.

- ºŸâ‡√’¬π™—Èπ ¡.3

À√◊Õ ¡.6 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬

¢Õß°“√∑¥ Õ∫ O-NET

„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–

°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°°«à“

§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

(∑’Ë§”π«≥‡©æ“–

√.√. —ß°—¥  æ∞.)

4. ºŸâ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å 8 ª√–°“√

5. ºŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈

®“°°“√·¢àß¢—π∑“ß

«‘™“°“√®“° ∂“∫—πµà“ß Ê

Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ª√–‡¿∑

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

4 °≈ÿà¡ “√–

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

5-6 °≈ÿà¡ “√–

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ª√–‡∑»

7-8 °≈ÿà¡ “√–

1. √–¥—∫¥’ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 3-4 ª√–°“√

2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’  ®”π«π 5-6 ª√–°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¡’§ÿ≥≈—°…≥–√–¥—∫¥’ ®”π«π 7-8 ª√–°“√

1. √–¥—∫¥’ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/®—ßÀ«—¥/√–¥—∫¿“§

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‰¥â√“ß«—≈¥’‡¥àπ √–¥—∫/√–¥—∫™“µ‘/√–¥—∫‚≈°
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

1. §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß
π«—µ°√√¡
- §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß
º≈ß“π∑’Ë®—¥∑”

2. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

3. °“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“
π«—µ°√√¡

4. °“√¡’ à«π√à«¡
„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

1. √–¥—∫¥’ : ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ·µàπ”¡“ª√—∫ª√ÿß
À√◊Õæ—≤π“∫“ß à«π

2. √–¥—∫¥’¡“° : ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ·µàπ”¡“ª√—∫ª√ÿß
À√◊Õæ—≤π“„À¡à

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ‡ªìπ ‘Ëß„À¡à∑’Ë‰¡à‡§¬¡’À√◊Õª√“°Ø¡“°àÕπ
1. √–¥—∫¥’  :  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–§«“¡µâÕß°“√

„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ·π«§‘¥ ”§—≠
π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√ÕÕ°·∫∫

2. √–¥—∫¥’¡“° :  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–
§«“¡µâÕß°“√„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ
·π«§‘¥ ”§—≠√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈ π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π
„π°“√ÕÕ°·∫∫·≈–∑ÿ°°‘®°√√¡ ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ :  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–
§«“¡µâÕß°“√„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ
·π«§‘¥ ”§—≠√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈
 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√ÕÕ°·∫∫
·≈–∑ÿ°°‘®°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π

1. √–¥—∫¥’ : ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫°”Àπ¥‰«â
2. √–¥—∫¥’¡“° : ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫°”Àπ¥‰«â

∑ÿ°¢—ÈπµÕπ ·≈–¡’°“√ª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õæ—≤π“
3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫

°”Àπ¥‰«â∑ÿ°¢—ÈπµÕπ·≈–¡’°“√ª√—∫ª√ÿßµ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. √–¥—∫¥’ : ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π
¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ

2. √–¥—∫¥’¡“° : ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π
¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ ·≈–°“√¥”‡π‘π°“√

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π
¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ °“√¥”‡π‘π°“√ ª√–‡¡‘π
·≈– √ÿªº≈

(16) �æ∞. 401-434ok 17/10/2012, 10:36 AM432

634 



433§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. √–¥—∫¥’ : º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫‡ªìπ‰ª
µ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∫“ß®ÿ¥ª√– ß§å

2. √–¥—∫¥’¡“° : º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫
‡ªìπ‰ªµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∫“ß®ÿ¥ª√– ß§å ‚¥¬¡’À≈—°∞“π
À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫
§√Õ∫§≈ÿ¡·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∑ÿ°®ÿ¥ª√– ß§å
‚¥¬¡’À≈—°∞“πÀ√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫

1. √–¥—∫¥’ : ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â
µ√ßµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π
‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

2. √–¥—∫¥’¡“° : ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬
‰¥âµ√ßµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π
‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬
‰¥âµ√ßµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π
‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ¡“°

1. √–¥—∫¥’ : „™â∑√—æ¬“°√‡À¡“– ¡  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑
¢ÕßÀπà«¬ß“π ·µà‰¡à§ÿâ¡§à“

2. √–¥—∫¥’¡“° : „™â∑√—æ¬“°√‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß
°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : ª√–¬ÿ°µå„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡
§ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

1. √–¥—∫¥’ : °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π‡©æ“–∫ÿ§§≈

2. √–¥—∫¥’¡“° : °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π‡©æ“–°≈ÿà¡

3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π∑—ÈßÀπà«¬ß“π

1. √–¥—∫¥’ : °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥¡“°
2. √–¥—∫¥’¡“° : °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥
3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ : °“√π”‰ª„™â ßà“¬·≈– –¥«°
1. √–¥—∫¥’ : ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â‡©æ“–°≈ÿà¡
2. √–¥—∫¥’¡“° : ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â

¿“¬„πÀπà«¬ß“π
3. √–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ :  ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â

∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

5. º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√
π”π«—µ°√√¡‰ª„™â

6. ª√–‚¬™πå¢Õßπ«—µ°√√¡
„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ
æ—≤π“§ÿ≥¿“æ¢Õß
°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

7. °“√„™â∑√—æ¬“°√
„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

8. °“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π
„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

9. ≈—°…≥–¢Õßπ«—µ°√√¡
∑’Ëπ”‰ª„™â

10. °“√¬Õ¡√—∫π«—µ°√√¡
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∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√
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À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“π

√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   §√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√–¥—∫ (   ) °àÕπª√–∂¡»÷°…“

√–¥—∫ (   ) ª√–∂¡»÷°…“

(   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ (   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬

°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

(   ) ¿“…“‰∑¬ (   ) §≥‘µ»“ µ√å

(   ) «‘∑¬“»“ µ√å (   )  —ß§¡»÷°…“

(   ) »‘≈ª– (   )  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“

(   ) ¿“…“µà“ßª√–‡∑» (   ) °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

(   ) ∫Ÿ√≥“°“√

°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

(   ) °‘®°√√¡·π–·π«

(   ) °‘®°√√¡π—°‡√’¬π (√–∫ÿ ≈Ÿ°‡ ◊Õ ‡πµ√π“√’ ¬ÿ«°“™“¥ ºŸâ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå π—°»÷°…“«‘™“∑À“√

°‘®°√√¡™ÿ¡πÿ¡ ™¡√¡)

(    ) °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå

2. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π §√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π (OBEC AWARDS)

µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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2.1 ¥”√ßµ”·Àπàß §√Ÿ §√ŸºŸâ™à«¬ æπ—°ß“π√“™°“√ §√ŸÕ—µ√“®â“ß  —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2.2 ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.3 ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬ ¿“¬„π 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.4 ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√§√Õßµπ  §√Õß§π §√Õßß“π ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·≈–¬Õ¡√—∫¢Õß∫ÿ§§≈„π«‘¢“™’æ

·≈– —ß§¡

2.4.1 °“√§√Õßµπ (¡’§ÿ≥∏√√¡) ®√‘¬∏√√¡∑’Ëæ÷ßª√– ß§å æ‘®“√≥“§ÿ≥ ¡∫—µ‘¥—ßπ’È

2.4.1.1 ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π¡“µ√∞“π∑’Ë 9 ®“°°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¿“¬πÕ°√Õ∫ Õß

À√◊Õ√Õ∫ “¡µ“¡¡“µ√∞“π°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æ.». 2550/¡“µ√∞“π°“√»÷°…“√–¥—∫°àÕπª√–∂¡»÷°…“ Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’

2.4.2 °“√§√Õß§π (∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â¥’ ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫ √—°„§√à¢Õß»‘…¬å ºŸâ√à«¡ß“π) æ‘®“√≥“®“°°‘®°√√¡/

°“√ªØ‘∫—µ‘µàÕ‰ªπ’È

2.4.2.1 °‘®°√√¡∑’Ë∑”√à«¡°—∫ºŸâ√à«¡ß“π„π‚√ß‡√’¬π

2.4.2.2 ®—¥/√à«¡®—¥°‘®°√√¡µ“¡√–∫∫¥Ÿ·≈™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π

2.4.2.3 °‘®°√√¡√à«¡°—∫™ÿ¡™π ‚¥¬µâÕßªØ‘∫—µ‘§√∫∑—Èß 3 °‘®°√√¡ ´÷Ëß√«¡°—π·≈â«µâÕß‰¡àπâÕ¬°«à“

10 √“¬°“√/ªï°“√»÷°…“

2.4.3 °“√§√Õßß“π (√—∫º‘¥™Õ∫ ¡ÿàß¡—Ëπ µ—Èß„®∑”ß“πµ“¡¿“√°‘®/∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬Õ¬à“ß √â“ß √√§å

®π‡°‘¥§«“¡ ”‡√Á®)

2.4.3.1 ‰¡à‡§¬¢“¥ß“π

2.4.3.2 ≈“°‘®‰¡à‡°‘π 2 §√—Èß/¿“§‡√’¬π ·≈–‰¡à‡°‘π 4 §√—Èß/ªï°“√»÷°…“

2.4.3.3 ¡’™—Ë«‚¡ß Õπµ“¡‡°≥±å∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

2.4.3.4 ¡’º≈ß“π ¥—ßπ’È

1) ¡’·ºπ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡πâπºŸâ‡√’¬π‡ªìπ ”§—≠ ‡ªìπªí®®ÿ∫—π ·≈–§√Ÿ™—Ë«‚¡ß Õπ

µ≈Õ¥ªï°“√»÷°…“

2) ¡’§«“¡ ”‡√Á®„π°“√æ—≤π“µ“¡·ºπæ—≤π“µπ‡Õß (ID Plan)

2.5 ¡’º≈ß“π∑’Ë‡°‘¥®“°°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

2.5.1 ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π¡“µ√∞“π∑’Ë 10 µ“¡¡“µ√∞“π°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æ.». 2550/¡“µ√∞“π

°“√»÷°…“√–¥—∫°àÕπª√–∂¡»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’

2.5.2 ¡’ß“π«‘®—¬„π™—Èπ‡√’¬π∑’Ë ”‡√Á®‡º¬·æ√à·≈â«

2.6 ‰¥â√—∫√“ß«—≈¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘

2.6.1 ‰¥â√—∫√“ß«—≈¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘®“°Àπà«¬ß“π¿“§√—∞/‡Õ°™π ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π«ß«‘™“™’æ (¿“¬„π 2 ªï

π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π)

2.6.2 ‰¥â√—∫‡™‘≠„Àâ‡ªìπ«‘∑¬“°√∫√√¬“¬À—«¢âÕ∑’Ëµ√ß°—∫¿“√°‘®/ß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 §√—Èß/ªï

°“√»÷°…“ √–¥—∫ ∂“π»÷°…“/‡¢µ

2.6.3 ‰¥â√—∫‡™‘≠/§—¥‡≈◊Õ°„Àâ· ¥ßº≈ß“πµπ‡Õß„π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

2.6.4 ¡’ß“π‡¢’¬π· ¥ßº≈ß“π/§«“¡§‘¥‡™‘ß √â“ß √√§å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ/

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬πµ“¡À≈—° Ÿµ√œ/√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π‡º¬·æ√àºà“π ◊ËÕ “∏“√≥–‰¡àπâÕ¬°«à“ 1 §√—ÈßµàÕ¿“§‡√’¬π
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3. À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
3.1 ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡¢âÕ 2.1-2.6 ‚¥¬„™â‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

 çºà“πé ç‰¡àºà“πé ·≈–¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 80  ¢÷Èπ‰ª ®÷ß®–‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

3.2 °“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

3.2.1 ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

°“√ª√–‡¡‘π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡’ 4 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

µ—«™’È«—¥‡©æ“–§√Ÿ·µà≈–ª√–‡¿∑ ®”π«π 1 Õß§åª√–°Õ∫

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

¡’µ—«™’È«—¥«—¥√à«¡ ®”π«π 3 Õß§åª√–°Õ∫

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π/º≈ß“π∑’Ë‡ªìπ‡≈‘»

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π (‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 2 ªï°“√»÷°…“≈à“ ÿ¥)

1)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√ ™—Èπ ª.3 ª.6 ¡.3 ·≈– ¡.6

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §à“‡©≈’Ë¬ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫™“µ‘

2. §à“‡©≈’Ë¬ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫  æ∞.

3. §à“‡©≈’Ë¬ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

4. §à“‡©≈’Ë¬√âÕ¬≈–ªï∑’Ëºà“π¡“  Ÿß°«à“√âÕ¬≈– 50 ¢Õß§–·ππ

5. §à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ªï≈à“ ÿ¥ Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬

¢Õßªï°àÕπÀπâ“ 1 ªï

6. π—°‡√’¬π¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“µ—Èß·µà

√–¥—∫ 3 ¢÷Èπ‰ª ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

7. ‰¡à¡’π—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈°“√‡√’¬π√–¥—∫ 0

∑”‰¥â

5-7

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-2

√“¬°“√

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π ª.6,

¡.3, ¡.6 (O›NET) ª.3

(NT)
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2)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√ ™—Èπ ª.2 ª.5 ¡.2 ·≈– ¡.5

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §à“‡©≈’Ë¬ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

2. §à“‡©≈’Ë¬√âÕ¬≈–¢Õßªï∑’Ëºà“π¡“  Ÿß°«à“√âÕ¬≈– 50

¢Õß§–·ππ

3. §à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬¢Õßªï

°àÕπÀπâ“ 1 ªï

4. π—°‡√’¬π‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“µ—Èß·µà√–¥—∫

3 ¢÷Èπ‰ª ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

5. ‰¡à¡’π—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈°“√‡√’¬π√–¥—∫ 0

∑”‰¥â

4-5

√“¬°“√

∑”‰¥â

2-3

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

ª.2, ª.5

¡.2, ¡.5

(LAS)

3)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√ ™—Èπ ª.1 ª.4 ¡.1 ·≈– ¡.4

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §à“‡©≈’Ë¬√âÕ¬≈–ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√âÕ¬≈–¢Õß

ªï∑’Ëºà“π¡“

2. º≈°“√∑¥ Õ∫√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ (‡°√¥‡©≈’Ë¬) ªï≈à“ ÿ¥

 Ÿß°«à“ 3.75

3. §à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“ªï°àÕπÀπâ“ 1 ªï

„π√“¬«‘™“‡¥’¬«°—π

4. π—°‡√’¬π¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“µ—Èß·µà

√–¥—∫ 3 ¢÷Èπ‰ª ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

5. ‰¡à¡’π—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈°“√‡√’¬π√–¥—∫ 0

∑”‰¥â

4-5

√“¬°“√

∑”‰¥â

2-3

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

ª.1, ª.4

¡.1, ¡.4

(√–¥—∫ ∂“π»÷°…“)
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4)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. π—°‡√’¬π¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πºà“πµ“¡‡°≥±å∑’Ë ∂“π»÷°…“

°”Àπ¥§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

2. π—°‡√’¬πªØ‘∫—µ‘°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡·≈– “∏“√≥–

ª√–‚¬™πå§√∫ √âÕ¬≈– 100 ‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 §√—Èß/¿“§‡√’¬π

À√◊Õ 4 §√—Èß/ªï

3. π—°‡√’¬π¡’º≈ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡™‘ßª√–®—°…å ·≈–

‡º¬·æ√à ®π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫À√◊Õ‰¥â√—∫√“ß«—≈√–¥—∫‡¢µ/

®—ßÀ«—¥

4. π—°‡√’¬π¡’º≈ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡™‘ßª√–®—°…å·≈–

‡º¬·æ√à ®π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫À√◊Õ‰¥â√—∫√“ß«—≈√–¥—∫¿“§

5. π—°‡√’¬π¡’º≈ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡™‘ßª√–®—°…å·≈–

‡º¬·æ√à ®π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫À√◊Õ‰¥â√—∫√“ß«—≈√–¥—∫™“µ‘/

π“π“™“µ‘

∑”‰¥â

5 √“¬°“√

∑”‰¥â

√“¬°“√

∑’Ë 1, 2

·≈–Õ’°

2 √“¬°“√

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

∑”‰¥â

√“¬°“√

∑’Ë 1, 2

·≈–Õ’°

1 √“¬°“√

5)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ√–¥—∫°àÕπª√–∂¡»÷°…“

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. π—°‡√’¬π¡’æ—≤π“°“√∑“ß√à“ß°“¬ „π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

2. π—°‡√’¬π¡’æ—≤π“°“√∑“ßÕ“√¡≥å·≈–®‘µ„® „π√–¥—∫

¥’¢÷Èπ‰ª ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

3. π—°‡√’¬π¡’æ—≤π“°“√∑“ß —ß§¡ „π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

4. π—°‡√’¬π¡’æ—≤π“°“√∑“ß µ‘ªí≠≠“ „π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

∑ÿ°√“¬°“√

‰¡àπâÕ¬°«à“

√âÕ¬≈– 80

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

√–¥—∫°àÕπª√–∂¡»÷°…“

∑ÿ°√“¬°“√

‡©≈’Ë¬

√âÕ¬≈–

60-79

∑ÿ°√“¬°“√

‡©≈’Ë¬

√âÕ¬≈– 60
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ¥â“π§ÿ≥≈—°…≥–
Õ—πæ÷ßª√– ß§å

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/
¿“√–ß“π/
º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. °“√‡º¬·æ√à
º≈ß“ππ—°‡√’¬π

1. π—°‡√’¬πºà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å
§√∫∑—Èß 8 ¢âÕ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

2. π—°‡√’¬πª√–æƒµ‘ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å
∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥‡πâπ¢Õß ∂“π»÷°…“ ‰¥â§√∫∑ÿ°¢âÕ §‘¥‡ªìπ
√âÕ¬≈– 100

3. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/ª√–°“»
™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

4. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/ª√–°“»
™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

1. π—°‡√’¬π∑ÿ°§π¡’º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/
º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π §√∫∂â«πµ“¡∑’Ë§√Ÿ°”Àπ¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß
π—°‡√’¬π¡’§ÿ≥¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª
§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 80

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥®“°
°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬πµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß·∑â®√‘ß
·≈–‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°ºŸâ∫√‘À“√‚√ß‡√’¬π

1. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/
º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ
„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ „π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“
‰¡à®”°—¥®”π«π§√—Èß

2. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/
º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’
§ÿ≥¿“æ„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ 
µàÕ “∏“√≥–„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥ Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 §√—Èß/ªï

3. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/
º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ
„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–
„π√–¥—∫¿“§

∑”‰¥â
4

√“¬°“√

∑”‰¥â∑—Èß
3

√“¬°“√

∑”‰¥â
∑—Èß 4

√“¬°“√

∑”‰¥â
√“¬°“√
∑’Ë 1-3

∑”‰¥â
2

√“¬°“√

∑”‰¥â
3

√“¬°“√

∑”‰¥â
√“¬°“√
∑’Ë 1-2

∑”‰¥â
1

√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√

µ—«™’È«—¥√à«¡  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ∑ÿ°™—Èπ/°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√/°àÕπª√–∂¡»÷°…“ „Àâ„™âµ—«™’È«—¥√à«¡¥â“π«‘™“°“√

¥—ßπ’È

(17) �æ∞. 435-474ok 17/10/2012, 10:36 AM440

642 



441§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß

1. ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß·≈–‡ªìπ

∑’Ë¬Õ¡√—∫®“°∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ Ê

1. æ—≤π“µπ‡Õß„π¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ °“√æ—≤π“®‘µ
Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈– 1 §√—Èß

2. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’ µ“¡·π«ª√—™≠“¢Õß
‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ∑—Èß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√ ·≈– à«πµπ

3. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå
„™â„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ ®π‰¥â√—∫
°“√¬Õ¡√—∫À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π /Õß§å°√
¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π √–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

4. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå
„™â„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ ®π‰¥â√—∫°“√
¬Õ¡√—∫À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/
Õß§å°√√–¥—∫™“µ‘

∑”‰¥â∑—Èß
4

√“¬°“√

∑”‰¥â
3

√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/
º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ 
µàÕ “∏“√≥–„π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

1. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π
‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π
‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫¿“§

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π
‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

4. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π
‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ ·≈–¡’ºŸâπ”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â/
‡ªìπ·π«§‘¥„π°“√æ—≤π“º≈ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π/
§√ŸπÕ° ∂“π»÷°…“

4. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈/
¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ

∑”‰¥â
 3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â
2

√“¬°“√

∑”‰¥â
1

√“¬°“√
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 à«π∑’Ë 1 °“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“

 à«π∑’Ë 2 °“√æ—≤π“µπ‡Õß µâÕß‡¢’¬π√“¬ß“π√–∫ÿ·À≈àß»÷°…“ «—π ‡¥◊Õπ ªï √–¬–‡«≈“ °“√π”‰ª„™âª√–‚¬™πå

ªï æ.». À—«‡√◊ËÕß/À—«¢âÕ®”π«π§√—Èß/™—Ë«‚¡ß Àπà«¬æ—≤π“ °“√π”º≈‰ª„™â

„π«‘™“™’æ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ßœ/√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π ·≈–º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π/Õ◊Ëπ Ê

À¡“¬‡Àµÿ  „Àâ·π∫À≈—°∞“π‡Õ° “√ª√–°Õ∫ ‡™àπ ª√–°“»π’¬∫—µ√ ‡°’¬√µ‘∫—µ√ œ≈œ

‡°≥±å√–¥—∫§ÿ≥¿“æ ¥’‡¬’Ë¬¡ ‰¥â√—∫°“√æ—≤π“ 41 ™—Ë«‚¡ß/ªï  ¢÷Èπ‰ª

¥’¡“° ‰¥â√—∫°“√æ—≤π“ 21-40 ™—Ë«‚¡ß/ªï

¥’ ‰¥â√—∫°“√æ—≤π“ 20 ™—Ë«‚¡ß/ªï

3.2.2 ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π/º≈ß“π∑’Ë‡ªìπ‡≈‘»

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ

®“°°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“

À√◊Õ°“√æ—≤π“µπ‡Õß

‰ª„™âª√–‚¬™πå

2. °“√·°âªí≠À“/

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

1. π”‰ªæ—≤π“π—°‡√’¬π·∫∫Õß§å√«¡‰¥â §«“¡√Ÿâ ∑—°…–

°√–∫«π°“√ ·≈–‡®µ§µ‘

2. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√ °—∫Àπà«¬/‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ Ê ‰¥â

3. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√°—∫√“¬«‘™“Õ◊Ëπ Ê ‰¥â

4. π”‰ª„™â‡ªìπµâπ·∫∫‡º¬·æ√à¢¬“¬º≈‰¥â

5. ‡™◊ËÕ¡‚¬ß/π”‰ª„™â„π™’«‘µª√–®”«—π

1. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â°√–∫«π°“√«‘®—¬

„π™—Èπ‡√’¬π

2. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™âπ«—µ°√√¡

∑“ß°“√‡√’¬π°“√ Õπ

3. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â√–∫∫¥Ÿ·≈™à«¬‡À≈◊Õ

π—°‡√’¬π

∑”‰¥â

4-5

√“¬°“√

∑”‰¥â

√–¥—∫ 3

∑”‰¥â

2-3

√“¬°“√

∑”‰¥â

√–¥—∫ 2

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

√–¥—∫ 1
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

‡°≥±å√–¥—∫§ÿ≥¿“æ

√–¥—∫ 3 „™â∑—Èß 3 «‘∏’¢÷Èπ‰ª ·°âªí≠À“/æ—≤π“‰¥â

√âÕ¬≈– 100

√–¥—∫ 2 „™â‰¥âÕ¬à“ßπâÕ¬ 2 «‘∏’ ·°âªí≠À“/æ—≤π“‰¥â

√âÕ¬≈– 80 ¢÷Èπ‰ª

√–¥—∫ 1 „™â‰¥âÕ¬à“ßπâÕ¬ 1 «‘∏’ ·°âªí≠À“/æ—≤π“‰¥â

√âÕ¬≈– 60 ¢÷Èπ‰ª

°“√ª√–‡¡‘π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡’ 2 ≈—°…≥– ¥—ßπ’È

µ—«™’È«—¥‡©æ“–°“√∫√‘À“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π ®”π«π 2 Õß§åª√–°Õ∫

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß§√Ÿ·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 °“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π ·≈–°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈

¡’µ—«™’È«—¥√à«¡ ®”π«π 3 Õß§åª√–°Õ∫

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π/º≈ß“π∑’Ë‡ªìπ‡≈‘»

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß§√Ÿ·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß§√Ÿ 1. §√Ÿ¡’≈—°…≥–ª√–™“∏‘ª‰µ¬

2. §√Ÿ„™â‡∑§π‘§ ·≈–∑—°…–°“√ Õπ‡À¡“– ¡

3. §√Ÿª°§√Õß™—Èπ‡√’¬π¥â«¬§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡„™â√–‡∫’¬∫

   °Æ‡°≥±å∑’Ë∑ÿ°§π¬Õ¡√—∫

4. §√Ÿ·≈–π—°‡√’¬π¡’§«“¡ —¡æ—π∏åÕ—π¥’µàÕ°—π

5. ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫ºŸâª°§√Õß‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“

∑”‰¥â

4-5

√“¬°“√

∑”‰¥â

2-3

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. °“√«“ß·ºπ

°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

3. °“√®—¥°‘®°√√¡

°“√‡√’¬π√Ÿâ

1. «‘‡§√“–ÀåºŸâ‡√’¬π

2. «‘‡§√“–ÀåÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

3. «‘‡§√“–Àå§«“¡æ√âÕ¡¢Õß ◊ËÕÕÿª°√≥å

4. ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡πâπ∫Ÿ√≥“°“√

5. ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡πâπºŸâ‡√’¬π‡ªìπ ”§—≠

1. ®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡∏√√¡™“µ‘¢Õß·µà≈–«‘™“

2. ®—¥°‘®°√√¡„Àâ§√∫∂â«πµ“¡∏√√¡™“µ‘«‘™“ ·≈–

§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß∫ÿ§§≈ ‚¥¬‡πâπ„ÀâΩñ°∑—°…–

·≈–°√–∫«π°“√§‘¥

3. ®—¥°‘®°√√¡À≈“°À≈“¬«‘∏’ ·≈–‡À¡“– ¡°—∫ºŸâ‡√’¬π

4. „™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡À¡“– ¡°—∫‡π◊ÈÕÀ“ ·≈–ºŸâ‡√’¬π

5. „™â‡§√◊ËÕß¡◊Õª√–‡¡‘πº≈‡À¡“– ¡

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2  °“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π·≈–°“√«—¥º≈ª√–‡¡‘πº≈

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π 1. µ‘¥µ“¡æƒµ‘°√√¡¢Õßπ—°‡√’¬π·≈–·°â‰¢ ∂“π°“√≥å

‰¥â‡À¡“– ¡

2. ®—¥™—Èπ‡√’¬π„Àâ‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬

3. °”Àπ¥√–‡∫’¬∫«‘π—¬„π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π

„π™—Èπ‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4.  √â“ß∫√√¬“°“»„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

5. ¡’∑—°…–„π°“√¥÷ß§«“¡ π„®ºŸâ‡√’¬π

6. ¡Õ∫À¡“¬ß“πµ“¡§«“¡ “¡“√∂π—°‡√’¬π

∑”‰¥â

5-6

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-2

√“¬°“√

∑”‰¥â

4-5

√“¬°“√

∑”‰¥â

4-5

√“¬°“√

∑”‰¥â

2-3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2-3

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. °“√®—¥∫√√¬“°“»

∑“ß°“¬¿“æ

3. °“√«—¥º≈ª√–‡¡‘πº≈

1. ®—¥ ∂“π∑’ËÕ”π«¬§«“¡ –¥«° πÕßµàÕ°“√®—¥

    °‘®°√√¡µà“ß Ê

2. ®—¥ ◊ËÕ Õÿª°√≥å  Õ¥§≈âÕß°—∫°‘®°√√¡

3. ®—¥·À≈àß§«“¡√Ÿâ Õ¥§≈âÕß°—∫°‘®°√√¡

·≈–§«“¡ π„®¢ÕßºŸâ‡√’¬π

4. Ωñ°„Àâπ—°‡√’¬π√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√√—°…“§«“¡ –Õ“¥

·≈–Ωñ°°“√∑”ß“π√à«¡°—π

1. ¡’°“√»÷°…“‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥º≈ª√–‡¡‘πº≈

¥â“π°“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬πÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

2. „™â«‘∏’°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈Õ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬

3. π”º≈°“√ª√–‡¡‘π¡“æ—≤π“°“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π

4. ‡º¬·æ√àº≈°“√æ—≤π“°“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

µ—«™’È«—¥√à«¡   ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ∑ÿ°™—Èπ/°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√/°àÕπª√–∂¡»÷°…“„Àâ„™âµ—«™’È«—¥

√à«¡¥â“π«‘™“°“√ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

2.1 ¥â“π§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å

1. π—°‡√’¬πºà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å

§√∫∑—Èß 8 ¢âÕ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

2. π—°‡√’¬πª√–æƒµ‘ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥‡πâπ¢Õß ∂“π»÷°…“ ‰¥â§√∫∑ÿ°¢âÕ

§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

3. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/

ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫‡¢µ/

®—ßÀ«—¥

4. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/ª√–°“»

™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

√“¬°“√

∑’Ë 1-3

∑”‰¥â

√“¬°“√

∑’Ë 1-2
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

2.2 º≈ß“π/

™‘Èπß“π/

¿“√–ß“π/

º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

2.3 °“√‡º¬·æ√à

º≈ß“ππ—°‡√’¬π

2. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

2.4 °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈/

¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ

1. π—°‡√’¬π∑ÿ°§π¡’º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/

º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π §√∫∂â«πµ“¡∑’Ë§√Ÿ°”Àπ¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¢Õßπ—°‡√’¬π¡’§ÿ≥¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

„π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 80

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥®“°

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬πµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

·≈–‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°ºŸâ∫√‘À“√‚√ß‡√’¬π

1. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ 

„π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“‰¡à®”°—¥®”π«π§√—Èß

2. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ 

µàÕ “∏“√≥– „π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥ Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 §√—Èß/ªï

3. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ 

µàÕ “∏“√≥–„π√–¥—∫¿“§

4. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ 

µàÕ “∏“√≥–„π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

1. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ„π√–¥—∫¿“§

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

4. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ ·≈–¡’ºŸâπ”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â/

‡ªìπ·π«§‘¥„π°“√æ—≤π“º≈ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π/

§√ŸπÕ° ∂“π»÷°…“

∑”‰¥â∑—Èß

3

√“¬°“√

∑”‰¥â∑—Èß

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß

·≈–‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫

®“°∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ Ê

1. æ—≤π“µπ‡Õß„π¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ °“√æ—≤π“®‘µ

Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈– 1 §√—Èß

2. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’ µ“¡·π«ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ∑—Èß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√ ·≈– à«πµπ

3. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ

®π‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/

Õß§å°√¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π √–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

4. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå

„™â„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ ®π‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√√–¥—∫™“µ‘

∑”‰¥â

∑—Èß 4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

µ—«™’È«—¥ 2 æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß (°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß „π√Õ∫ 2 ªï) „Àâ√“¬ß“π

2  à«π §◊Õ

 à«π∑’Ë 1 °“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“

ªï æ.». À—«‡√◊ËÕß/À—«¢âÕ®”π«π§√—Èß/™—Ë«‚¡ß Àπà«¬æ—≤π“ °“√π”º≈‰ª„™â

 à«π∑’Ë 2 °“√æ—≤π“µπ‡Õß µâÕß‡¢’¬π√“¬ß“π√–∫ÿ·À≈àß»÷°…“ «—π ‡¥◊Õπ ªï √–¬–‡«≈“ °“√π”‰ª„™â

ª√–‚¬™πå„π«‘™“™’æ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ßœ/√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π ·≈–º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π/Õ◊Ëπ Ê

À¡“¬‡Àµÿ  „Àâ·π∫À≈—°∞“π‡Õ° “√ª√–°Õ∫ ‡™àπ ª√–°“»π’¬∫—µ√ ‡°’¬√µ‘∫—µ√ œ≈œ

‡°≥±å√–¥—∫§ÿ≥¿“æ ¥’‡¬’Ë¬¡ ‰¥â√—∫°“√æ—≤π“ 41 ™—Ë«‚¡ß/ªï ¢÷Èπ‰ª

¥’¡“° ‰¥â√—∫°“√æ—≤π“ 21-40 ™—Ë«‚¡ß/ªï

¥’ ‰¥â√—∫°“√æ—≤π“ 20 ™—Ë«‚¡ß/ªï
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3  °“√¥”‡π‘πß“π/º≈ß“π∑’Ë‡ªìπ‡≈‘»

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ

®“°°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“

À√◊Õ°“√æ—≤π“µπ‡Õß

‰ª„™âª√–‚¬™πå

2. °“√·°âªí≠À“/

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

1. π”‰ªæ—≤π“π—°‡√’¬π·∫∫Õß§å√«¡‰¥â §«“¡√Ÿâ ∑—°…–

°√–∫«π°“√ ·≈–‡®µ§µ‘

2. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√ °—∫Àπà«¬/‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ Ê ‰¥â

3. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√°—∫√“¬«‘™“Õ◊Ëπ Ê ‰¥â

4. π”‰ª„™â‡ªìπµâπ·∫∫‡º¬·æ√à¢¬“¬º≈‰¥â

5. ‡™◊ËÕ¡‚¬ß/π”‰ª„™â„π™’«‘µª√–®”«—π

1. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â°√–∫«π°“√«‘®—¬

„π™—Èπ‡√’¬π

2. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™âπ«—µ°√√¡

∑“ß°“√‡√’¬π°“√ Õπ

3. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â√–∫∫¥Ÿ·≈

™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π

‡°≥±å√–¥—∫§ÿ≥¿“æ

√–¥—∫ 3 „™â∑—Èß 3 «‘∏’¢÷Èπ‰ª ·°âªí≠À“/æ—≤π“‰¥â

√âÕ¬≈– 100

√–¥—∫ 2 „™â‰¥âÕ¬à“ßπâÕ¬ 2 «‘∏’ ·°âªí≠À“/æ—≤π“‰¥â

√âÕ¬≈– 80 ¢÷Èπ‰ª

√–¥—∫ 1 „™â‰¥âÕ¬à“ßπâÕ¬ 1 «‘∏’ ·°âªí≠À“/æ—≤π“‰¥â

√âÕ¬≈– 60 ¢÷Èπ‰ª

∑”‰¥â

4-5

√“¬°“√

∑”‰¥â

√–¥—∫ 3

∑”‰¥â

2-3

√“¬°“√

∑”‰¥â

√–¥—∫ 2

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

√–¥—∫ 1

3.2.3 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

°“√ª√–‡¡‘π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡’ 2 ≈—°…≥– ¥—ßπ’È

µ—«™’È«—¥‡©æ“–¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ®”π«π  2 Õß§åª√–°Õ∫

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §ÿ≥¿“æ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §ÿ≥ª√–‚¬™πå

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

¡’µ—«™’È«—¥√à«¡ ®”π«π 3 Õß§åª√–°Õ∫

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π/º≈ß“π∑’Ë‡ªìπ‡≈‘»
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449§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §ÿ≥¿“æ

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß

π«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

π«—µ°√√¡

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑

   ¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

   ·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡ °“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

   π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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450 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §ÿ≥ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂

„π°“√·°âªí≠À“

À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ‡æ◊ËÕπ§√Ÿ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡·≈–π”¡“æ—≤π“„À¡à

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«°

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

∑”‰¥â

√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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451§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥√à«¡  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ∑ÿ°™—Èπ/°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√/°àÕπª√–∂¡»÷°…“ „Àâ„™âµ—«™’È«—¥√à«¡

¥â“π«‘™“°“√ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

2.1 ¥â“π§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å

2. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

2.2 º≈ß“π/

™‘Èπß“π/

¿“√–ß“π/

º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

2.3 °“√‡º¬·æ√à

º≈ß“ππ—°‡√’¬π

1. π—°‡√’¬πºà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å

§√∫∑—Èß 8 ¢âÕ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

2. π—°‡√’¬πª√–æƒµ‘ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥‡πâπ¢Õß ∂“π»÷°…“

‰¥â§√∫∑ÿ°¢âÕ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

3. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/

ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫‡¢µ/

®—ßÀ«—¥

4. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/

ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫™“µ‘/

π“π“™“µ‘

1. π—°‡√’¬π∑ÿ°§π¡’º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/

º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π §√∫∂â«πµ“¡∑’Ë§√Ÿ°”Àπ¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¢Õßπ—°‡√’¬π¡’§ÿ≥¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

„π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 80

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥®“°

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬πµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

·≈–‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°ºŸâ∫√‘À“√‚√ß‡√’¬π

1. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ „π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“

‰¡à®”°—¥®”π«π§√—Èß

2. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥ Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 §√—Èß/ªï

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

∑—Èß 3

√“¬°“√

∑”‰¥â

∑—Èß 4

√“¬°“√

∑”‰¥â

√“¬°“√

∑’Ë 1-3

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

√“¬°“√

∑’Ë 1-2

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√
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452 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫¿“§

4. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

1. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫¿“§

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

4. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ ·≈–¡’ºŸâπ”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â/

‡ªìπ·π«§‘¥„π°“√æ—≤π“º≈ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π/

§√ŸπÕ° ∂“π»÷°…“

2. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

2.4 °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈/

¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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453§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß·≈–‡ªìπ

∑’Ë¬Õ¡√—∫®“°∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ Ê

1. æ—≤π“µπ‡Õß„π¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ °“√æ—≤π“®‘µ

Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈– 1 §√—Èß

2. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’ µ“¡·π«ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ∑—Èß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√ ·≈– à«πµπ

3. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå„™â

„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ ®π‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√¿“§√—∞

·≈–‡Õ°™π √–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

4. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå„™â

„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ ®π‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√√–¥—∫™“µ‘

∑”‰¥â

∑—Èß 4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

µ—«™’È«—¥ 2 æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß (°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß „π√Õ∫ 2 ªï) „Àâ√“¬ß“π

2  à«π§◊Õ

 à«π∑’Ë 1 °“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“

ªï æ.». À—«‡√◊ËÕß/À—«¢âÕ®”π«π§√—Èß/™—Ë«‚¡ß Àπà«¬æ—≤π“ °“√π”º≈‰ª„™â

 à«π∑’Ë 2 °“√æ—≤π“µπ‡Õß µâÕß‡¢’¬π√“¬ß“π√–∫ÿ·À≈àß»÷°…“ «—π ‡¥◊Õπ ªï √–¬–‡«≈“ °“√π”‰ª„™â

ª√–‚¬™πå „π«‘™“™’æ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ßœ/√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π ·≈–º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π/ Õ◊Ëπ Ê

À¡“¬‡Àµÿ  „Àâ·π∫À≈—°∞“π‡Õ° “√ª√–°Õ∫ ‡™àπ ª√–°“»π’¬∫—µ√ ‡°’¬√µ‘∫—µ√ œ≈œ

‡°≥±å√–¥—∫§ÿ≥¿“æ ¥’‡¬’Ë¬¡ ‰¥â√—∫°“√æ—≤π“ 41 ™—Ë«‚¡ß/ªï ¢÷Èπ‰ª

¥’¡“° ‰¥â√—∫°“√æ—≤π“ 21-40 ™—Ë«‚¡ß/ªï

¥’ ‰¥â√—∫°“√æ—≤π“ 20 ™—Ë«‚¡ß/ªï
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3  °“√¥”‡π‘πß“π/º≈ß“π∑’Ë‡ªìπ‡≈‘»

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ

®“°°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“

À√◊Õ°“√æ—≤π“µπ‡Õß

‰ª„™âª√–‚¬™πå

2. °“√·°âªí≠À“/

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

1. π”‰ªæ—≤π“π—°‡√’¬π·∫∫Õß§å√«¡‰¥â §«“¡√Ÿâ ∑—°…–

°√–∫«π°“√ ·≈–‡®µ§µ‘

2. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√°—∫Àπà«¬/‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ Ê ‰¥â

3. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√°—∫√“¬«‘™“Õ◊Ëπ Ê ‰¥â

4. π”‰ª„™â‡ªìπµâπ·∫∫‡º¬·æ√à¢¬“¬º≈‰¥â

5. ‡™◊ËÕ¡‚¬ß/π”‰ª„™â„π™’«‘µª√–®”«—π

1. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â°√–∫«π°“√«‘®—¬

„π™—Èπ‡√’¬π

2. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™âπ«—µ°√√¡

∑“ß°“√‡√’¬π°“√ Õπ

3. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â√–∫∫¥Ÿ·≈

™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π

‡°≥±å√–¥—∫§ÿ≥¿“æ

√–¥—∫ 3 „™â∑—Èß 3 «‘∏’¢÷Èπ‰ª ·°âªí≠À“/æ—≤π“‰¥â

√âÕ¬≈– 100

√–¥—∫ 2 „™â‰¥âÕ¬à“ßπâÕ¬ 2 «‘∏’ ·°âªí≠À“/æ—≤π“‰¥â

√âÕ¬≈– 80 ¢÷Èπ‰ª

√–¥—∫ 1 „™â‰¥âÕ¬à“ßπâÕ¬ 1 «‘∏’ ·°âªí≠À“/æ—≤π“‰¥â

√âÕ¬≈– 60 ¢÷Èπ‰ª

∑”‰¥â

4-5

√“¬°“√

∑”‰¥â

√–¥—∫ 3

∑”‰¥â

2-3

√“¬°“√

∑”‰¥â

√–¥—∫ 2

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

√–¥—∫ 1
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4. «‘∏’°“√ª√–‡¡‘π

°“√ª√–‡¡‘π§√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“ ¡’«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π 3 √–¥—∫ ¥—ßπ’È

4.1 √–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
1)  æª./ æ¡. ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°§√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫ ”π—°ß“π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
2) ºŸâ ¡—§√√—∫°“√ª√–‡¡‘π¬◊Ëπ§”¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµ“¡·∫∫øÕ√å¡∑’Ë°”Àπ¥·≈â«π”‡ πÕ‡®â“Àπâ“ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫

¢Õß  æª./ æ¡. ∑’Ë —ß°—¥ µ“¡«—π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥
3) ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ‡ πÕ§”¢ÕµàÕ§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ¢Õß

ºŸâ ¡—§√µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ¢âÕ 2.1-2.5 ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π°“√¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π °“√µ√«® Õ∫
‡Õ° “√µà“ß Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß °“√ —ß‡°µ ´—°∂“¡ ·≈–Õ◊Ëπ Ê ‡æ◊ËÕ„Àâº≈°“√ª√–‡¡‘π¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–‡∑’Ë¬ßµ√ß

4) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–µ—¥ ‘πµ“¡‡°≥±å
∑’Ë°”Àπ¥

5)  æª./ æ¡.ª√–°“»º≈ºŸâºà“π°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ
6) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

∑’ËºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π¡’§«“¡ª√– ß§å¢Õ√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“‡æ’¬ß¥â“π„¥¥â“πÀπ÷Ëß ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ
°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈– —́°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ „π≈—°…≥–
‡ªî¥‡«∑’°“√π”‡ πÕº≈ß“πµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

7) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬æ‘®“√≥“µ—¥ ‘πµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥·≈–
ª√–°“»º≈ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ§√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡„π√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ®– àß‰ª¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π
„π√–¥—∫¿“§µàÕ‰ª

4.2 √–¥—∫¿“§
1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°§√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§
2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π∑”°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‚¥¬

æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π
·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π≈—°…≥–‡ªî¥‡«∑’°“√π”‡ πÕº≈ß“πµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°
ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ§√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§‡æ◊ËÕ‡¢â“√—∫°“√ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫™“µ‘µàÕ‰ª

4.3 √–¥—∫™“µ‘
1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°§√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π

‚¥¬°“√„ÀâºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ
√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈– —́°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π≈—°…≥–‡ªî¥‡«∑’°“√π”‡ πÕº≈ß“πµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√
‡ÀÁπ ¡§«√

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–µ—¥ ‘πº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π
∑’Ë°”Àπ¥

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈ OBEC AWARDS

„π√–¥—∫™“µ‘ ·≈–∑”æ‘∏’¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·≈–√“ß«—≈
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5. ‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

5.1 √–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ§√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

¥—ßπ’È
1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ºà“π‡°≥±å¢âÕ 2.1-2.4 ∑ÿ°√“¬°“√
2) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡¢âÕ 2.5 ‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π çºà“πé √âÕ¬≈– 80 ¢Õß√“¬°“√

ª√–‡¡‘π∑—ÈßÀ¡¥ ¢÷Èπ‰ª
3) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π„π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õßµ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π√âÕ¬≈– 80 ¢÷Èπ‰ª

5.2 √–¥—∫¿“§
‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ§√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È
¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª
5.3 √–¥—∫™“µ‘

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ§√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È
1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 90 ¢÷Èπ‰ª
2) ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å

6. §”™’È·®ß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

6.1 À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡
ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ∑—Èß√–¥—∫°àÕπª√–∂¡»÷°…“ °“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π·≈–°“√»÷°…“æ‘‡»…∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡µâÕß√—∫°“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥‡©æ“– ·≈–µ—«™’È«—¥√à«¡∑—Èß 2  à«π ¥—ßπ’È
6.1.1 °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥‡©æ“– ¥â“π«‘™“°“√µ“¡Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 µ—«™’È«—¥∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√ ™—Èπ ª.3, ª.6, ¡.3 ·≈– ¡.6 (º≈°“√ª√–‡¡‘π
O-NET NT)

2)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√ ™—Èπ ª.2, ª.5, ¡.2 ·≈– ¡.5 (º≈°“√ª√–‡¡‘π
LAS)

3)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√ ™—Èπ ª.1, ª.4, ¡.1 ·≈– ¡.4 (º≈°“√ª√–‡¡‘π
√–¥—∫ ∂“π»÷°…“)

4)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π
5)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ√–¥—∫°àÕπª√–∂¡»÷°…“

6.1.2 °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥√à«¡ ¥â“π«‘™“°“√
1) Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 µ—«™’È«—¥ 2 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π ¢âÕ 2.1-2.4
2) Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß µ—«™’È«—¥ 1-2

3) Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π/º≈ß“π∑’Ë‡ªìπ‡≈‘» µ—«™’È«—¥ 1-2
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6.2 À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π∑—Èß√–¥—∫°àÕπª√–∂¡»÷°…“ °“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π·≈–°“√»÷°…“æ‘‡»…∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π¥â“π

∫√‘À“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ®–µâÕß√—∫°“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥‡©æ“– ·≈–µ—«™’È«—¥√à«¡∑—Èß 2  à«π ¥—ßπ’È

6.2.1 °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥‡©æ“– ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π

1) Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §ÿ≥≈—°…≥–™Õß§√Ÿ·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâµ—«™’È«—¥ 1-3

2) Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 °“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π·≈–°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈µ—«™’È«—¥ 1-3

6.2.2 °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥√à«¡ „Àâ„™âµ—«™’È«—¥√à«¡¥â“π«‘™“°“√

1) Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π«‘™“°“√ µ—«™’È«—¥ 2 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π¢âÕ 2.1-2.4

2) Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß µ—«™’È«—¥ 1-2

3) Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π/º≈°“√¥”‡π‘πß“π µ—«™’È«—¥∑’Ë 1-2

6.3 À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ∑—Èß√–¥—∫°àÕπª√–∂¡»÷°…“ °“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π·≈–°“√»÷°…“æ‘‡»…∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡®–µâÕß√—∫°“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥‡©æ“– ·≈–µ—«™’È«—¥√à«¡∑—Èß 2  à«π

¥—ßπ’È

6.3.1 °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥‡©æ“– ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ ¡’¥—ßπ’È

1) Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π§ÿ≥¿“æ µ—«™’È«—¥ 1-4

2) Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“πª√–‚¬™πå µ—«™’È«—¥ 5-7

3) Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å 8-9

6.3.2 °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥√à«¡ ¥â“π«‘™“°“√

1) Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π«‘™“°“√ µ—«™’È«—¥ 2 º≈∑’Ë‡°‘¥®“°ºŸâ‡√’¬π¢âÕ 2.1-2.4

2) Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß µ—«™’È«—¥ 1 ·≈– 2

3) Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 º≈°“√¥”‡π‘πß“π/º≈ß“π∑’Ë‡ªìπ‡≈‘» µ—«™’È«—¥ 1 ·≈– 2

6.4 ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π∑ÿ°§πµâÕß àß‡Õ° “√√“¬ß“π √ÿªº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßµπ‡Õß (Self report) µ“¡Õß§å

ª√–°Õ∫·≈–µ—«™’È«—¥¢Õß¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‰¡àπâÕ¬°«à“ 50 Àπâ“ æ√âÕ¡∑—Èß·π∫‡Õ° “√À≈—°∞“πÕ◊Ëπ Ê ‡æ◊ËÕª√–°Õ∫

°“√æ‘®“√≥“
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458 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   §√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√–¥—∫ (   ) °àÕπª√–∂¡»÷°…“

√–¥—∫ (   ) ª√–∂¡»÷°…“

(   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ (   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬

°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

(   ) ¿“…“‰∑¬ (   ) §≥‘µ»“ µ√å

(   ) «‘∑¬“»“ µ√å (   )  —ß§¡»÷°…“

(   ) »‘≈ª– (   )  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“

(   ) ¿“…“µà“ßª√–‡∑» (   ) °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

(   ) ∫Ÿ√≥“°“√

°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

(   ) °‘®°√√¡·π–·π«

(   ) °‘®°√√¡π—°‡√’¬π (√–∫ÿ ≈Ÿ°‡ ◊Õ ‡πµ√π“√’ ¬ÿ«°“™“¥ ºŸâ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå π—°»÷°…“«‘™“∑À“√

°‘®°√√¡™ÿ¡πÿ¡ ™¡√¡)

(    ) °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå

·∫∫ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ (OBEC AWARDS)

√√. 3/1
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459§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

1. ¥”√ßµ”·Àπàß§√Ÿ §√ŸºŸâ™à«¬ æπ—°ß“π√“™°“√ §√ŸÕ—µ√“®â“ß

 —ß°—¥  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2. ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï

π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

3. ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë

¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

1. ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π¡“µ√∞“π∑’Ë 9 ®“°°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

¿“¬πÕ°√Õ∫ ÕßÀ√◊Õ√Õ∫ “¡µ“¡¡“µ√∞“π°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

æ.». 2550/¡“µ√∞“π°“√»÷°…“√–¥—∫°àÕπª√–∂¡»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’

1. √à«¡°‘®°√√¡°—∫ºŸâ√à«¡ß“π„π‚√ß‡√’¬π

2. ®—¥/√à«¡°‘®°√√¡µ“¡√–∫∫¥Ÿ·≈™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π

3. √à«¡°‘®°√√¡°—∫™ÿ¡™π

1. ‰¡à‡§¬¢“¥ß“π

2. ≈“°‘®‰¡à‡°‘π 2 §√—Èß/¿“§‡√’¬π·≈–‰¡à‡°‘π 4 §√—Èß/ªï°“√»÷°…“

3. ¡’™—Ë«‚¡ß Õπµ“¡‡°≥±å∑’Ë °.§.». °”Àπ¥

4. ¡’º≈ß“π ¥—ßπ’È

  1) ¡’·ºπ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ∑’Ë‡πâπºŸâ‡√’¬π‡ªìπ ”§—≠‡ªìπªí®®ÿ∫—π

·≈–§√∫™—Ë«‚¡ß Õπ µ≈Õ¥ªï°“√»÷°…“

  2) ¡’§«“¡ ”‡√Á®„π°“√æ—≤π“µ“¡·ºπæ—≤π“µπ‡Õß (ID Plan)

1. ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π¡“µ√∞“π∑’Ë 10 µ“¡¡“µ√∞“π°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

æ.». 2550/¡“µ√∞“π°“√»÷°…“√–¥—∫°àÕπª√–∂¡»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’

2. ¡’ß“π«‘®—¬„π™—Èπ‡√’¬π∑’Ë ”‡√Á®∑’Ë‡º¬·æ√à·≈â«

1. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

‡™‘ßª√–®—°…å

2. °“√§√Õßµπ (¡’§ÿ≥∏√√¡

®√‘¬∏√√¡∑’Ëæ÷ßª√– ß§å)

3. °“√§√Õß§π (∑”ß“π

√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â¥’ ‡ªìπ∑’Ë

¬Õ¡√—∫√—°„§√à¢Õß»‘…¬å

ºŸâ√à«¡ß“π) (µâÕßªØ‘∫—µ‘

§√∫∑—Èß 3 °‘®°√√¡√«¡

·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 10

√“¬°“√/ªï°“√»÷°…“)

4. °“√§√Õßß“π (√—∫º‘¥™Õ∫

¡ÿàß¡—Ëπµ—Èß„®∑”ß“π

µ“¡¿“√°‘®∑’Ë‰¥â√—∫

¡Õ∫À¡“¬®π‡°‘¥

§«“¡ ”‡√Á®)

5. ¡’º≈ß“π∑’Ë‡°‘¥®“°

æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“
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460 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

1. ‰¥â√—∫√“ß«—≈¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘®“°Àπà«¬ß“π¿“§√—∞/‡Õ°™π

‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π«ß«‘™“™’æ(¿“¬„π 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π)

2. ‰¥â√—∫‡™‘≠„Àâ‡ªìπ«‘∑¬“°√∫√√¬“¬À—«¢âÕ∑’Ëµ√ß°—∫¿“√°‘®/ß“π∑’Ë‰¥â√—∫

¡Õ∫À¡“¬Õ¬à“ßπâÕ¬ 2§√—Èß/ªï°“√»÷°…“ √–¥—∫ ∂“π»÷°…“/‡¢µ

3. ‰¥â√—∫‡™‘≠/§—¥‡≈◊Õ°„Àâ· ¥ßº≈ß“πµπ‡Õß„π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

4. ¡’ß“π‡¢’¬π· ¥ßº≈ß“π/§«“¡§‘¥‡™‘ß √â“ß √√§å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√

®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ/°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬πµ“¡À≈—° Ÿµ√/√–∫∫ª√–°—π

§ÿ≥¿“æ¿“¬„π‡º¬·æ√àºà“π ◊ËÕ “∏“√≥–‰¡àπâÕ¬°«à“ 1 §√—Èß

µàÕ¿“§‡√’¬π

6. ‰¥â√—∫√“ß«—≈¬°¬àÕß

‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘®“°Àπà«¬ß“π

¿“§√—∞ ‡Õ°™π

‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π«‘™“™’æ

·≈– —ß§¡
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461§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   §√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√–¥—∫ (   ) °àÕπª√–∂¡»÷°…“

√–¥—∫ (   ) ª√–∂¡»÷°…“

(   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ (   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬

°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

(   ) ¿“…“‰∑¬ (   ) §≥‘µ»“ µ√å

(   ) «‘∑¬“»“ µ√å (   )  —ß§¡»÷°…“

(   ) »‘≈ª– (   )  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“

(   ) ¿“…“µà“ßª√–‡∑» (   ) °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

(   ) ∫Ÿ√≥“°“√

°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

(   ) °‘®°√√¡·π–·π«

(   ) °‘®°√√¡π—°‡√’¬π (√–∫ÿ ≈Ÿ°‡ ◊Õ ‡πµ√π“√’ ¬ÿ«°“™“¥ ºŸâ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå π—°»÷°…“«‘™“∑À“√

°‘®°√√¡™ÿ¡πÿ¡ ™¡√¡)

(    ) °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫ ∂“π»÷°…“

√√. 3/2
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462 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

2. °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥‡©æ“–

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π (‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 2 ªï°“√»÷°…“≈à“ ÿ¥)

1)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√ ™—Èπ ª.3 ª.6 ¡.3 ·≈– ¡.6

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

ª.6, ¡.3, ¡.6 (O›NET)

ª.3 ( NT )

1. §à“‡©≈’Ë¬ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫™“µ‘

2. §à“‡©≈’Ë¬ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫  æ∞.

3. §à“‡©≈’Ë¬ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

4. §à“‡©≈’Ë¬√âÕ¬≈–ªï∑’Ëºà“π¡“  Ÿß°«à“√âÕ¬≈– 50 ¢Õß§–·ππ

5. §à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ªï≈à“ ÿ¥ Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬

¢Õßªï°àÕπÀπâ“ 1 ªï

6. π—°‡√’¬π¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“µ—Èß·µà

√–¥—∫ 3 ¢÷Èπ‰ª ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

7. ‰¡à¡’π—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈°“√‡√’¬π√–¥—∫ 0

2)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√ ™—Èπ ª.2 ª.5 ¡.2 ·≈– ¡.5

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

ª.2, ª.5 ¡.2, ¡.5

(LAS)

1. §à“‡©≈’Ë¬ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

2. §à“‡©≈’Ë¬√âÕ¬≈–¢Õßªï∑’Ëºà“π¡“  Ÿß°«à“√âÕ¬≈– 50

¢Õß§–·ππ

3. §à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬¢Õßªï

°àÕπÀπâ“ 1 ªï

4. π—°‡√’¬π‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“µ—Èß·µà

√–¥—∫ 3 ¢÷Èπ‰ª ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

5. ‰¡à¡’π—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈°“√‡√’¬π√–¥—∫ 0
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463§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

ª.1, ª.4 ¡.1, ¡.4

(√–¥—∫ ∂“π»÷°…“)

1. §à“‡©≈’Ë¬√âÕ¬≈–ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√âÕ¬≈–¢Õß

ªï∑’Ëºà“π¡“

2. º≈°“√∑¥ Õ∫√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ (‡°√¥‡©≈’Ë¬) ªï≈à“ ÿ¥

 Ÿß°«à“ 3.75

3. §à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“ªï°àÕπÀπâ“ 1 ªï

„π√“¬«‘™“‡¥’¬«°—π

4. π—°‡√’¬π¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“µ—Èß·µà

√–¥—∫ 3 ¢÷Èπ‰ª ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

5. ‰¡à¡’π—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈°“√‡√’¬π√–¥—∫ 0

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

1. π—°‡√’¬π¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πºà“πµ“¡‡°≥±å∑’Ë ∂“π»÷°…“

°”Àπ¥ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

2. π—°‡√’¬πªØ‘∫—µ‘°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡ ·≈–

 “∏“√≥–ª√–‚¬™πå§√∫ √âÕ¬≈– 100 ‰¡àπâÕ¬°«à“

2 §√—Èß/¿“§‡√’¬π À√◊Õ 4 §√—Èß/ªï

3. π—°‡√’¬π¡’º≈ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡™‘ßª√–®—°…å·≈–

‡º¬·æ√à ®π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫À√◊Õ‰¥â√—∫√“ß«—≈√–¥—∫‡¢µ/

®—ßÀ«—¥

4. π—°‡√’¬π¡’º≈ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡™‘ßª√–®—°…å

·≈–‡º¬·æ√à ®π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫À√◊Õ‰¥â√—∫√“ß«—≈√–¥—∫¿“§

5. π—°‡√’¬π¡’º≈ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡™‘ßª√–®—°…å·≈–

‡º¬·æ√à®π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫À√◊Õ‰¥â√—∫√“ß«—≈√–¥—∫™“µ‘/

π“π“™“µ‘

3)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√ ™—Èπ ª.1 ª.4 ¡.1 ·≈– ¡.4

4)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

(17) �æ∞. 435-474ok 17/10/2012, 10:36 AM463

665 



464 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

5)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ√–¥—∫°àÕπª√–∂¡»÷°…“

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

√–¥—∫°àÕπª√–∂¡»÷°…“

1. π—°‡√’¬π¡’æ—≤π“°“√∑“ß√à“ß°“¬ „π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

2. π—°‡√’¬π¡’æ—≤π“°“√∑“ßÕ“√¡≥å·≈–®‘µ„® „π√–¥—∫

¥’¢÷Èπ‰ª ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

3. π—°‡√’¬π¡’æ—≤π“°“√∑“ß —ß§¡ „π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

4. π—°‡√’¬π¡’æ—≤π“°“√∑“ß µ‘ªí≠≠“ „π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

3. °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥√à«¡  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ∑ÿ°™—Èπ/°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√/°àÕπª√–∂¡»÷°…“ „Àâ„™âµ—«™’È«—¥√à«¡

¥â“π«‘™“°“√ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.1 ¥â“π/§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å

1. π—°‡√’¬πºà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å

§√∫∑—Èß 8 ¢âÕ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

2. π—°‡√’¬πª√–æƒµ‘ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å

∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥‡πâπ¢Õß ∂“π»÷°…“‰¥â§√∫∑ÿ°¢âÕ §‘¥‡ªìπ

√âÕ¬≈– 100

3. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/

ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

4. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/

ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫™“µ‘/

π“π“™“µ‘
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.2 º≈ß“π/™‘Èπß“π/

¿“√–ß“π/º≈°“√/

ªØ‘∫—µ‘ß“π

1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.3 °“√‡º¬·æ√à

º≈ß“ππ—°‡√’¬π

1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.4 °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈/

¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ

1. π—°‡√’¬π∑ÿ°§π¡’º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/

º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π§√∫∂â«πµ“¡∑’Ë§√Ÿ°”Àπ¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π¡’§ÿ≥¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 80

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥®“°

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬πµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

·≈–‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°ºŸâ∫√‘À“√‚√ß‡√’¬π

1. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ „π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“

‰¡à®”°—¥®”π«π§√—Èß

2. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥ Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 §√—Èß/ªï

3. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫¿“§

4. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

1. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫¿“§

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫™“µ‘/ π“π“™“µ‘

4. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ ·≈–¡’ºŸâπ”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â/

‡ªìπ·π«§‘¥„π°“√æ—≤π“º≈ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π/

§√ŸπÕ° ∂“π»÷°…“
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Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–

‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫

®“°∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ Ê

1. æ—≤π“µπ‡Õß„π¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ °“√æ—≤π“®‘µ

Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈– 1 §√—Èß

2. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’ µ“¡·π«ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ∑—Èß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√ ·≈– à«πµπ

3. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå

„™â„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ®π‰¥â√—∫°“√

¬Õ¡√—∫À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/

Õß§å°√¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π √–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

4. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå„™â

„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ ®π‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√√–¥—∫™“µ‘

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. æ—≤π“µπ‡Õß

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß„π√Õ∫ 2 ªï

µ—«™’È«—¥ 2 æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß (°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß „π√Õ∫ 2 ªï
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467§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π/º≈ß“π∑’Ë‡ªìπ‡≈‘»

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ

®“°°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“

À√◊Õ°“√æ—≤π“µπ‡Õß

‰ª„™âª√–‚¬™πå

2. °“√·°âªí≠À“/

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

1. π”‰ªæ—≤π“π—°‡√’¬π·∫∫Õß§å√«¡‰¥â §«“¡√Ÿâ ∑—°…–

°√–∫«π°“√ ·≈–‡®µ§µ‘

2. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√ °—∫Àπà«¬/‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ Ê ‰¥â

3. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√°—∫√“¬«‘™“Õ◊Ëπ Ê ‰¥â

4. π”‰ª„™â‡ªìπµâπ·∫∫‡º¬·æ√à¢¬“¬º≈‰¥â

5. ‡™◊ËÕ¡‚¬ß/π”‰ª„™â„π™’«‘µª√–®”«—π

1. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â°√–∫«π°“√«‘®—¬

„π™—Èπ‡√’¬π

2. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™âπ«—µ°√√¡

∑“ß°“√‡√’¬π°“√ Õπ

3. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â√–∫∫¥Ÿ·≈

™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π
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468 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   §√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√–¥—∫ (   ) °àÕπª√–∂¡»÷°…“

√–¥—∫ (   ) ª√–∂¡»÷°…“

(   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ (   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬

°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

(   ) ¿“…“‰∑¬ (   ) §≥‘µ»“ µ√å

(   ) «‘∑¬“»“ µ√å (   )  —ß§¡»÷°…“

(   ) »‘≈ª– (   )  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“

(   ) ¿“…“µà“ßª√–‡∑» (   ) °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

(   ) ∫Ÿ√≥“°“√

°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

(   ) °‘®°√√¡·π–·π«

(   ) °‘®°√√¡π—°‡√’¬π (√–∫ÿ ≈Ÿ°‡ ◊Õ ‡πµ√π“√’ ¬ÿ«°“™“¥ ºŸâ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå π—°»÷°…“«‘™“∑À“√

°‘®°√√¡™ÿ¡πÿ¡ ™¡√¡)

(    ) °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

√√. 3/3

(17) �æ∞. 435-474ok 17/10/2012, 10:36 AM468

670 



469§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

2. °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥‡©æ“–

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π (‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 2 ªï°“√»÷°…“≈à“ ÿ¥)

1)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√ ™—Èπ ª.3 ª.6 ¡.3 ·≈– ¡.6

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

ª.6, ¡.3, ¡.6 (O›NET)

ª.3 ( NT )

1. §à“‡©≈’Ë¬ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫™“µ‘

2. §à“‡©≈’Ë¬ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫  æ∞.

3. §à“‡©≈’Ë¬ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

4. §à“‡©≈’Ë¬√âÕ¬≈–ªï∑’Ëºà“π¡“  Ÿß°«à“√âÕ¬≈– 50 ¢Õß§–·ππ

5. §à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ªï≈à“ ÿ¥ Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬

¢Õßªï°àÕπÀπâ“ 1 ªï

6. π—°‡√’¬π¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“µ—Èß·µà

√–¥—∫ 3 ¢÷Èπ‰ª ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

7. ‰¡à¡’π—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈°“√‡√’¬π√–¥—∫ 0

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

ª.2, ª.5 ¡.2, ¡.5

(LAS)

1. §à“‡©≈’Ë¬ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

2. §à“‡©≈’Ë¬√âÕ¬≈–¢Õßªï∑’Ëºà“π¡“  Ÿß°«à“√âÕ¬≈– 50

¢Õß§–·ππ

3. §à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬¢Õßªï

°àÕπÀπâ“ 1 ªï

4. π—°‡√’¬π‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“µ—Èß·µà

√–¥—∫ 3 ¢÷Èπ‰ª ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

5. ‰¡à¡’π—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈°“√‡√’¬π√–¥—∫ 0

2)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√ ™—Èπ ª.2 ª.5 ¡.2 ·≈– ¡.5
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470 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

ª.1, ª.4 ¡.1, ¡.4

(√–¥—∫ ∂“π»÷°…“)

1. §à“‡©≈’Ë¬√âÕ¬≈–ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√âÕ¬≈–¢Õß

ªï∑’Ëºà“π¡“

2. º≈°“√∑¥ Õ∫√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ (‡°√¥‡©≈’Ë¬) ªï≈à“ ÿ¥

 Ÿß°«à“ 3.75

3. §à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“ªï°àÕπÀπâ“ 1 ªï

„π√“¬«‘™“‡¥’¬«°—π

4. π—°‡√’¬π¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“µ—Èß·µà

√–¥—∫ 3 ¢÷Èπ‰ª ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

5. ‰¡à¡’π—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈°“√‡√’¬π√–¥—∫ 0

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

1. π—°‡√’¬π¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πºà“πµ“¡‡°≥±å∑’Ë ∂“π»÷°…“

°”Àπ¥ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

2. π—°‡√’¬πªØ‘∫—µ‘°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡ ·≈–

 “∏“√≥–ª√–‚¬™πå§√∫ √âÕ¬≈– 100 ‰¡àπâÕ¬°«à“

2 §√—Èß/¿“§‡√’¬π À√◊Õ 4 §√—Èß/ªï

3. π—°‡√’¬π¡’º≈ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡™‘ßª√–®—°…å ·≈–

‡º¬·æ√à®π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫À√◊Õ‰¥â√—∫√“ß«—≈√–¥—∫‡¢µ/

®—ßÀ«—¥

4. π—°‡√’¬π¡’º≈ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡™‘ßª√–®—°…å

·≈–‡º¬·æ√à ®π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫À√◊Õ‰¥â√—∫√“ß«—≈√–¥—∫¿“§

5. π—°‡√’¬π¡’º≈ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡™‘ßª√–®—°…å ·≈–

‡º¬·æ√à ®π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫À√◊Õ‰¥â√—∫√“ß«—≈√–¥—∫™“µ‘/

π“π“™“µ‘

3)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√ ™—Èπ ª.1 ª.4 ¡.1 ·≈– ¡.4

4)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π
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471§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

√–¥—∫°àÕπª√–∂¡»÷°…“

1. π—°‡√’¬π¡’æ—≤π“°“√∑“ß√à“ß°“¬ „π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

2. π—°‡√’¬π¡’æ—≤π“°“√∑“ßÕ“√¡≥å·≈–®‘µ„® „π√–¥—∫

¥’¢÷Èπ‰ª ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

3. π—°‡√’¬π¡’æ—≤π“°“√∑“ß —ß§¡ „π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

4. π—°‡√’¬π¡’æ—≤π“°“√∑“ß µ‘ªí≠≠“ „π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.1 ¥â“π/§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å

1. π—°‡√’¬πºà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å

§√∫∑—Èß 8 ¢âÕ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

2. π—°‡√’¬πª√–æƒµ‘ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å

∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥‡πâπ¢Õß ∂“π»÷°…“‰¥â§√∫∑ÿ°¢âÕ §‘¥‡ªìπ

√âÕ¬≈– 100

3. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/

ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

4. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/

ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫™“µ‘/

π“π“™“µ‘

5)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ√–¥—∫°àÕπª√–∂¡»÷°…“

3. °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥√à«¡  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ∑ÿ°™—Èπ/°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√/°àÕπª√–∂¡»÷°…“ „Àâ„™âµ—«™’È«—¥

√à«¡¥â“π«‘™“°“√ ¥—ßπ’È
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472 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.2 º≈ß“π/™‘Èπß“π/

¿“√–ß“π/º≈°“√/

ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.3 °“√‡º¬·æ√à

º≈ß“ππ—°‡√’¬π

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.4 °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈/

¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ

1. π—°‡√’¬π∑ÿ°§π¡’º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/

º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π§√∫∂â«πµ“¡∑’Ë§√Ÿ°”Àπ¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π¡’§ÿ≥¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 80

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥®“°

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬πµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

·≈–‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°ºŸâ∫√‘À“√‚√ß‡√’¬π

1. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ „π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“

‰¡à®”°—¥®”π«π§√—Èß

2. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥ Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 §√—Èß/ªï

3. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫¿“§

4. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

1. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫¿“§

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫™“µ‘/ π“π“™“µ‘

4. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ ·≈–¡’ºŸâπ”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â/

‡ªìπ·π«§‘¥„π°“√æ—≤π“º≈ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π/

§√ŸπÕ° ∂“π»÷°…“
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473§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–

‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫

®“°∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ Ê

1. æ—≤π“µπ‡Õß„π¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ °“√æ—≤π“®‘µ

Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈– 1 §√—Èß

2. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’ µ“¡·π«ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ∑—Èß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√ ·≈– à«πµπ

3. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå

„™â„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ ®π‰¥â√—∫°“√

¬Õ¡√—∫À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/

Õß§å°√¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π √–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

4. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå„™â

„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ®π‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√√–¥—∫™“µ‘

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. æ—≤π“µπ‡Õß

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß„π√Õ∫ 2 ªï

µ—«™’È«—¥ 2 æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß (°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß „π√Õ∫ 2 ªï
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474 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π/º≈ß“π∑’Ë‡ªìπ‡≈‘»

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ

®“°°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“

À√◊Õ°“√æ—≤π“µπ‡Õß

‰ª„™âª√–‚¬™πå

2. °“√·°âªí≠À“/

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

1. π”‰ªæ—≤π“π—°‡√’¬π·∫∫Õß§å√«¡‰¥â §«“¡√Ÿâ ∑—°…–

°√–∫«π°“√ ·≈–‡®µ§µ‘

2. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√ °—∫Àπà«¬/‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ Ê ‰¥â

3. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√°—∫√“¬«‘™“Õ◊Ëπ Ê ‰¥â

4. π”‰ª„™â‡ªìπµâπ·∫∫‡º¬·æ√à¢¬“¬º≈‰¥â

5. ‡™◊ËÕ¡‚¬ß/π”‰ª„™â„π™’«‘µª√–®”«—π

1. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â°√–∫«π°“√«‘®—¬

„π™—Èπ‡√’¬π

2. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™âπ«—µ°√√¡

∑“ß°“√‡√’¬π°“√ Õπ

3. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â√–∫∫¥Ÿ·≈

™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π
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475§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   §√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√–¥—∫ (   ) °àÕπª√–∂¡»÷°…“

√–¥—∫ (   ) ª√–∂¡»÷°…“

(   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ (   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬

°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

(   ) ¿“…“‰∑¬ (   ) §≥‘µ»“ µ√å

(   ) «‘∑¬“»“ µ√å (   )  —ß§¡»÷°…“

(   ) »‘≈ª– (   )  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“

(   ) ¿“…“µà“ßª√–‡∑» (   ) °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

(   ) ∫Ÿ√≥“°“√

°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

(   ) °‘®°√√¡·π–·π«

(   ) °‘®°√√¡π—°‡√’¬π (√–∫ÿ ≈Ÿ°‡ ◊Õ ‡πµ√π“√’ ¬ÿ«°“™“¥ ºŸâ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå π—°»÷°…“«‘™“∑À“√

°‘®°√√¡™ÿ¡πÿ¡ ™¡√¡)

(    ) °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

√√. 3/4
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476 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

2. °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥‡©æ“–

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π (‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 2 ªï°“√»÷°…“≈à“ ÿ¥)

1)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√ ™—Èπ ª.3 ª.6 ¡.3 ·≈– ¡.6

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

ª.6, ¡.3, ¡.6 (O›NET)

ª.3 ( NT )

1. §à“‡©≈’Ë¬ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫™“µ‘

2. §à“‡©≈’Ë¬ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫  æ∞.

3. §à“‡©≈’Ë¬ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

4. §à“‡©≈’Ë¬√âÕ¬≈–ªï∑’Ëºà“π¡“  Ÿß°«à“√âÕ¬≈– 50 ¢Õß§–·ππ

5. §à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ªï≈à“ ÿ¥ Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬

¢Õßªï°àÕπÀπâ“ 1 ªï

6. π—°‡√’¬π¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“µ—Èß·µà

√–¥—∫ 3 ¢÷Èπ‰ª ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

7. ‰¡à¡’π—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈°“√‡√’¬π√–¥—∫ 0

2)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√ ™—Èπ ª.2 ª.5 ¡.2 ·≈– ¡.5

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

ª.2, ª.5 ¡.2, ¡.5

(LAS)

1. §à“‡©≈’Ë¬ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

2. §à“‡©≈’Ë¬√âÕ¬≈–¢Õßªï∑’Ëºà“π¡“  Ÿß°«à“√âÕ¬≈– 50

¢Õß§–·ππ

3. §à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬¢Õßªï

°àÕπÀπâ“ 1 ªï

4. π—°‡√’¬π‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“µ—Èß·µà

√–¥—∫ 3 ¢÷Èπ‰ª ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

5. ‰¡à¡’π—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈°“√‡√’¬π√–¥—∫ 0
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477§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

ª.1, ª.4 ¡.1, ¡.4

(√–¥—∫ ∂“π»÷°…“)

1. §à“‡©≈’Ë¬√âÕ¬≈–ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬√âÕ¬≈–¢Õß

ªï∑’Ëºà“π¡“

2. º≈°“√∑¥ Õ∫√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ (‡°√¥‡©≈’Ë¬) ªï≈à“ ÿ¥

 Ÿß°«à“ 3.75

3. §à“‡©≈’Ë¬√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ªï≈à“ ÿ¥  Ÿß°«à“ªï°àÕπÀπâ“ 1 ªï

„π√“¬«‘™“‡¥’¬«°—π

4. π—°‡√’¬π¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“µ—Èß·µà

√–¥—∫ 3 ¢÷Èπ‰ª ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

5. ‰¡à¡’π—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈°“√‡√’¬π√–¥—∫ 0

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

1. π—°‡√’¬π¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πºà“πµ“¡‡°≥±å∑’Ë ∂“π»÷°…“

°”Àπ¥ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

2. π—°‡√’¬πªØ‘∫—µ‘°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡ ·≈–

 “∏“√≥–ª√–‚¬™πå§√∫ √âÕ¬≈– 100 ‰¡àπâÕ¬°«à“

2 §√—Èß/¿“§‡√’¬π À√◊Õ 4 §√—Èß/ªï

3. π—°‡√’¬π¡’º≈ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡™‘ßª√–®—°…å·≈–

‡º¬·æ√à ®π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫À√◊Õ‰¥â√—∫√“ß«—≈√–¥—∫‡¢µ/

®—ßÀ«—¥

4. π—°‡√’¬π¡’º≈ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡™‘ßª√–®—°…å

·≈–‡º¬·æ√à ®π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫À√◊Õ‰¥â√—∫√“ß«—≈√–¥—∫¿“§

5. π—°‡√’¬π¡’º≈ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡™‘ßª√–®—°…å·≈–

‡º¬·æ√à ®π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫À√◊Õ‰¥â√—∫√“ß«—≈√–¥—∫™“µ‘/

π“π“™“µ‘

3)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√ ™—Èπ ª.1 ª.4 ¡.1 ·≈– ¡.4

4)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π
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478 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

5)  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ√–¥—∫°àÕπª√–∂¡»÷°…“

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

√–¥—∫°àÕπª√–∂¡»÷°…“

1. π—°‡√’¬π¡’æ—≤π“°“√∑“ß√à“ß°“¬ „π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

2. π—°‡√’¬π¡’æ—≤π“°“√∑“ßÕ“√¡≥å·≈–®‘µ„®

„π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

3. π—°‡√’¬π¡’æ—≤π“°“√∑“ß —ß§¡ „π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

4. π—°‡√’¬π¡’æ—≤π“°“√∑“ß µ‘ªí≠≠“ „π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80

3. °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥√à«¡  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ∑ÿ°™—Èπ/°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√/°àÕπª√–∂¡»÷°…“ „Àâ„™âµ—«™’È«—¥√à«¡

¥â“π«‘™“°“√ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.1 ¥â“π/§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å

1. π—°‡√’¬πºà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å

§√∫∑—Èß 8 ¢âÕ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

2. π—°‡√’¬πª√–æƒµ‘ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å

∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥‡πâπ¢Õß ∂“π»÷°…“‰¥â§√∫∑ÿ°¢âÕ §‘¥‡ªìπ

√âÕ¬≈– 100

3. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/

ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

4. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/

ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫™“µ‘/

π“π“™“µ‘
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479§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.2 º≈ß“π/™‘Èπß“π/

¿“√–ß“π/º≈°“√/

ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.3 °“√‡º¬·æ√à

º≈ß“ππ—°‡√’¬π

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.4 °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈/

¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ

1. π—°‡√’¬π∑ÿ°§π¡’º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/

º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π§√∫∂â«πµ“¡∑’Ë§√Ÿ°”Àπ¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π¡’§ÿ≥¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 80

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥®“°

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬πµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

·≈–‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°ºŸâ∫√‘À“√‚√ß‡√’¬π

1. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ „π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“

‰¡à®”°—¥®”π«π§√—Èß

2. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥ Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 §√—Èß/ªï

3. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫¿“§

4. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

1. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫¿“§

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

4. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ ·≈–¡’ºŸâπ”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â/

‡ªìπ·π«§‘¥„π°“√æ—≤π“º≈ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π/

§√ŸπÕ° ∂“π»÷°…“
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480 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–

‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫

®“°∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ Ê

1. æ—≤π“µπ‡Õß„π¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ °“√æ—≤π“®‘µ

Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈– 1 §√—Èß

2. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’ µ“¡·π«ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ∑—Èß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√ ·≈– à«πµπ

3. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå

„™â„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ®π‰¥â√—∫°“√

¬Õ¡√—∫À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/

Õß§å°√¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π √–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

4. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå„™â

„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ ®π‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√√–¥—∫™“µ‘

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. æ—≤π“µπ‡Õß

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß„π√Õ∫ 2 ªï

µ—«™’È«—¥ 2 æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß (°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß „π√Õ∫ 2 ªï)
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481§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π/º≈ß“π∑’Ë‡ªìπ‡≈‘»

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ

®“°°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“

À√◊Õ°“√æ—≤π“µπ‡Õß

‰ª„™âª√–‚¬™πå

2. °“√·°âªí≠À“/

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

1. π”‰ªæ—≤π“π—°‡√’¬π·∫∫Õß§å√«¡‰¥â §«“¡√Ÿâ ∑—°…–

°√–∫«π°“√ ·≈–‡®µ§µ‘

2. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√ °—∫Àπà«¬/‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ Ê ‰¥â

3. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√°—∫√“¬«‘™“Õ◊Ëπ Ê ‰¥â

4. π”‰ª„™â‡ªìπµâπ·∫∫‡º¬·æ√à¢¬“¬º≈‰¥â

5. ‡™◊ËÕ¡‚¬ß/π”‰ª„™â„π™’«‘µª√–®”«—π

1. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â°√–∫«π°“√«‘®—¬

„π™—Èπ‡√’¬π

2. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™âπ«—µ°√√¡

∑“ß°“√‡√’¬π°“√ Õπ

3. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â√–∫∫¥Ÿ·≈

™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
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482 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   §√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√–¥—∫ (   ) °àÕπª√–∂¡»÷°…“

√–¥—∫ (   ) ª√–∂¡»÷°…“

(   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ (   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬

°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

(   ) ¿“…“‰∑¬ (   ) §≥‘µ»“ µ√å

(   ) «‘∑¬“»“ µ√å (   )  —ß§¡»÷°…“

(   ) »‘≈ª– (   )  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“

(   ) ¿“…“µà“ßª√–‡∑» (   ) °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

(   ) ∫Ÿ√≥“°“√

°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

(   ) °‘®°√√¡·π–·π«

(   ) °‘®°√√¡π—°‡√’¬π (√–∫ÿ ≈Ÿ°‡ ◊Õ ‡πµ√π“√’ ¬ÿ«°“™“¥ ºŸâ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå π—°»÷°…“«‘™“∑À“√

°‘®°√√¡™ÿ¡πÿ¡ ™¡√¡)

(    ) °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫ ∂“π»÷°…“

√√. 3/5
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483§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

2. °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥‡©æ“–

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß§√Ÿ

2. °“√«“ß·ºπ

°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

3. °“√®—¥°‘®°√√¡

°“√‡√’¬π√Ÿâ

1. §√Ÿ¡’≈—°…≥–ª√–™“∏‘ª‰µ¬

2. §√Ÿ„™â‡∑§π‘§ ·≈–∑—°…–°“√ Õπ‡À¡“– ¡

3. §√Ÿª°§√Õß™—Èπ‡√’¬π¥â«¬§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡„™â√–‡∫’¬∫

   °Æ‡°≥±å∑’Ë∑ÿ°§π¬Õ¡√—∫

4. §√Ÿ·≈–π—°‡√’¬π¡’§«“¡ —¡æ—π∏åÕ—π¥’µàÕ°—π

5. ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫ºŸâª°§√Õß‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“

1. «‘‡§√“–ÀåºŸâ‡√’¬π

2 .«‘‡§√“–ÀåÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

3. «‘‡§√“–Àå§«“¡æ√âÕ¡¢Õß ◊ËÕÕÿª°√≥å

4. ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡πâπ∫Ÿ√≥“°“√

5. ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡πâπºŸâ‡√’¬π‡ªìπ ”§—≠

1. ®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡∏√√¡™“µ‘¢Õß·µà≈–«‘™“

2. ®—¥°‘®°√√¡„Àâ§√∫∂â«πµ“¡∏√√¡™“µ‘«‘™“ ·≈–

§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß∫ÿ§§≈ ‚¥¬‡πâπ„ÀâΩñ°∑—°…–

·≈–°√–∫«π°“√§‘¥

3. ®—¥°‘®°√√¡À≈“°À≈“¬«‘∏’ ·≈–‡À¡“– ¡°—∫ºŸâ‡√’¬π

4. „™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡À¡“– ¡°—∫‡π◊ÈÕÀ“ ·≈–ºŸâ‡√’¬π

5. „™â‡§√◊ËÕß¡◊Õª√–‡¡‘πº≈‡À¡“– ¡

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß§√Ÿ·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ
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484 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π

2. °“√®—¥∫√√¬“°“»

∑“ß¿“¬¿“æ

3. °“√«—¥º≈ª√–‡¡‘πº≈

1. µ‘¥µ“¡æƒµ‘°√√¡¢Õßπ—°‡√’¬π·≈–·°â‰¢ ∂“π°“√≥å

‰¥â‡À¡“– ¡

2. ®—¥™—Èπ‡√’¬π„Àâ‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬

3. °”Àπ¥√–‡∫’¬∫«‘π—¬„π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π

„π™—Èπ‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4.  √â“ß∫√√¬“°“»„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

5. ¡’∑—°…–„π°“√¥÷ß§«“¡ π„®ºŸâ‡√’¬π

6. ¡Õ∫À¡“¬ß“πµ“¡§«“¡ “¡“√∂π—°‡√’¬π

1. ®—¥ ∂“π∑’ËÕ”π«¬§«“¡ –¥«° πÕßµàÕ°“√

®—¥°‘®°√√¡µà“ß Ê

2. ®—¥ ◊ËÕ Õÿª°√≥å  Õ¥§≈âÕß°—∫°‘®°√√¡

3. ®—¥·À≈àß§«“¡√Ÿâ Õ¥§≈âÕß°—∫°‘®°√√¡ ·≈–§«“¡ π„®

¢ÕßºŸâ‡√’¬π

4. Ωñ°„Àâπ—°‡√’¬π√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√√—°…“§«“¡ –Õ“¥ ·≈–

Ωñ°°“√∑”ß“π√à«¡°—π

1. ¡’°“√»÷°…“‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥º≈ª√–‡¡‘πº≈¥â“π°“√

®—¥°“√™—Èπ‡√’¬πÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

2. „™â«‘∏’°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈Õ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬

3. π”º≈°“√ª√–‡¡‘π¡“æ—≤π“°“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π

4. ‡º¬·æ√àº≈°“√æ—≤π“°“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 °“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π·≈–°“√«—¥º≈ª√–‡¡‘πº≈
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485§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

   1.1 ¥â“π§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.2 º≈ß“π/

™‘Èπß“π/

¿“√–ß“π/

º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.3 °“√‡º¬·æ√à

º≈ß“ππ—°‡√’¬π

1. π—°‡√’¬πºà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å

§√∫∑—Èß 8 ¢âÕ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

2. π—°‡√’¬πª√–æƒµ‘ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å ∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥‡πâπ¢Õß ∂“π»÷°…“

‰¥â§√∫∑ÿ°¢âÕ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

3. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/

ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫‡¢µ/

®—ßÀ«—¥

4. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘ /

ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫™“µ‘/

π“π“™“µ‘

1. π—°‡√’¬π∑ÿ°§π¡’º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/

º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π §√∫∂â«πµ“¡∑’Ë§√Ÿ°”Àπ¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¢Õßπ—°‡√’¬π¡’§ÿ≥¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

„π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 80

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥®“°

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬πµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

·≈–‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°ºŸâ∫√‘À“√‚√ß‡√’¬π

1. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ „π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“

‰¡à®”°—¥®”π«π§√—Èß

2. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥ Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 §√—Èß/ªï

3. °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥√à«¡  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ∑ÿ°™—Èπ/°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√/°àÕπª√–∂¡»÷°…“„Àâ„™âµ—«™’È«—¥

√à«¡¥â“π«‘™“°“√ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π
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486 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫¿“§

4. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

1. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π ‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π ‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫¿“§

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π ‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫™“µ‘/

π“π“™“µ‘

4. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π ‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ ·≈–¡’ºŸâπ”‰ª

ª√–¬ÿ°µå„™â/‡ªìπ·π«§‘¥„π°“√æ—≤π“º≈ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π/§√ŸπÕ° ∂“π»÷°…“

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.4 °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈/

¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ

(18) �æ∞. 475-514 ok 17/10/2012, 10:36 AM486

688 



487§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–

‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫

®“°∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ Ê

1. æ—≤π“µπ‡Õß„π¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ °“√æ—≤π“®‘µ

Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈– 1 §√—Èß

2. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’ µ“¡·π«ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ∑—Èß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√ ·≈– à«πµπ

3. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå

„™â„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ ®π‰¥â√—∫°“√

¬Õ¡√—∫À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/

Õß§å°√¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π √–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

4. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå

„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ®π‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√√–¥—∫™“µ‘

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. æ—≤π“µπ‡Õß

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß„π√Õ∫ 2 ªï

µ—«™’È«—¥ 2 æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß (°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß „π√Õ∫ 2 ªï)
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488 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π/º≈ß“π∑’Ë‡ªìπ‡≈‘»

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ

®“°°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“

À√◊Õ°“√æ—≤π“µπ‡Õß

‰ª„™âª√–‚¬™πå

2. °“√·°âªí≠À“/

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

1. π”‰ªæ—≤π“π—°‡√’¬π·∫∫Õß§å√«¡‰¥â §«“¡√Ÿâ ∑—°…–

°√–∫«π°“√ ·≈–‡®µ§µ‘

2. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√ °—∫Àπà«¬/‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ Ê ‰¥â

3. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√°—∫√“¬«‘™“Õ◊Ëπ Ê ‰¥â

4. π”‰ª„™â‡ªìπµâπ·∫∫‡º¬·æ√à¢¬“¬º≈‰¥â

5. ‡™◊ËÕ¡‚¬ß/π”‰ª„™â„π™’«‘µª√–®”«—π

1. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â°√–∫«π°“√«‘®—¬

„π™—Èπ‡√’¬π

2. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™âπ«—µ°√√¡

∑“ß°“√‡√’¬π°“√ Õπ

3. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â√–∫∫¥Ÿ·≈

™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π

(18) �æ∞. 475-514 ok 17/10/2012, 10:36 AM488

690 



489§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   §√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√–¥—∫ (   ) °àÕπª√–∂¡»÷°…“

√–¥—∫ (   ) ª√–∂¡»÷°…“

(   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ (   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬

°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

(   ) ¿“…“‰∑¬ (   ) §≥‘µ»“ µ√å

(   ) «‘∑¬“»“ µ√å (   )  —ß§¡»÷°…“

(   ) »‘≈ª– (   )  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“

(   ) ¿“…“µà“ßª√–‡∑» (   ) °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

(   ) ∫Ÿ√≥“°“√

°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

(   ) °‘®°√√¡·π–·π«

(   ) °‘®°√√¡π—°‡√’¬π (√–∫ÿ ≈Ÿ°‡ ◊Õ ‡πµ√π“√’ ¬ÿ«°“™“¥ ºŸâ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå π—°»÷°…“«‘™“∑À“√

°‘®°√√¡™ÿ¡πÿ¡ ™¡√¡)

(    ) °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

√√. 3/6
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490 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

2. °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥‡©æ“–

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß§√Ÿ

2. °“√«“ß·ºπ

°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

3. °“√®—¥°‘®°√√¡

°“√‡√’¬π√Ÿâ

1. §√Ÿ¡’≈—°…≥–ª√–™“∏‘ª‰µ¬

2. §√Ÿ„™â‡∑§π‘§ ·≈–∑—°…–°“√ Õπ‡À¡“– ¡

3. §√Ÿª°§√Õß™—Èπ‡√’¬π¥â«¬§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡„™â√–‡∫’¬∫

   °Æ‡°≥±å∑’Ë∑ÿ°§π¬Õ¡√—∫

4. §√Ÿ·≈–π—°‡√’¬π¡’§«“¡ —¡æ—π∏åÕ—π¥’µàÕ°—π

5. ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫ºŸâª°§√Õß‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“

1. «‘‡§√“–ÀåºŸâ‡√’¬π

2. «‘‡§√“–ÀåÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

3. «‘‡§√“–Àå§«“¡æ√âÕ¡¢Õß ◊ËÕÕÿª°√≥å

4. ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡πâπ∫Ÿ√≥“°“√

5. ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡πâπºŸâ‡√’¬π‡ªìπ ”§—≠

1. ®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡∏√√¡™“µ‘¢Õß·µà≈–«‘™“

2. ®—¥°‘®°√√¡„Àâ§√∫∂â«πµ“¡∏√√¡™“µ‘«‘™“ ·≈–

§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß∫ÿ§§≈ ‚¥¬‡πâπ„ÀâΩñ°∑—°…–

·≈–°√–∫«π°“√§‘¥

3. ®—¥°‘®°√√¡À≈“°À≈“¬«‘∏’ ·≈–‡À¡“– ¡°—∫ºŸâ‡√’¬π

4. „™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡À¡“– ¡°—∫‡π◊ÈÕÀ“ ·≈–ºŸâ‡√’¬π

5. „™â‡§√◊ËÕß¡◊Õª√–‡¡‘πº≈‡À¡“– ¡

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß§√Ÿ·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ
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491§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π

2. °“√®—¥∫√√¬“°“»

∑“ß¿“¬¿“æ

3. °“√«—¥º≈ª√–‡¡‘πº≈

1. µ‘¥µ“¡æƒµ‘°√√¡¢Õßπ—°‡√’¬π·≈–·°â‰¢ ∂“π°“√≥å

‰¥â‡À¡“– ¡

2. ®—¥™—Èπ‡√’¬π„Àâ‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬

3. °”Àπ¥√–‡∫’¬∫«‘π—¬„π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π

„π™—Èπ‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4.  √â“ß∫√√¬“°“»„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

5. ¡’∑—°…–„π°“√¥÷ß§«“¡ π„®ºŸâ‡√’¬π

6. ¡Õ∫À¡“¬ß“πµ“¡§«“¡ “¡“√∂π—°‡√’¬π

1. ®—¥ ∂“π∑’ËÕ”π«¬§«“¡ –¥«° πÕßµàÕ°“√

®—¥°‘®°√√¡µà“ß Ê

2. ®—¥ ◊ËÕ Õÿª°√≥å  Õ¥§≈âÕß°—∫°‘®°√√¡

3. ®—¥·À≈àß§«“¡√Ÿâ Õ¥§≈âÕß°—∫°‘®°√√¡ ·≈–§«“¡ π„®

¢ÕßºŸâ‡√’¬π

4. Ωñ°„Àâπ—°‡√’¬π√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√√—°…“§«“¡ –Õ“¥ ·≈–

Ωñ°°“√∑”ß“π√à«¡°—π

1. ¡’°“√»÷°…“‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥º≈ª√–‡¡‘πº≈¥â“π°“√

®—¥°“√™—Èπ‡√’¬πÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

2. „™â«‘∏’°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈Õ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬

3. π”º≈°“√ª√–‡¡‘π¡“æ—≤π“°“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π

4. ‡º¬·æ√àº≈°“√æ—≤π“°“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 °“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π·≈–°“√«—¥º≈ª√–‡¡‘πº≈
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492 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

   1.1 ¥â“π§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.2 º≈ß“π/

™‘Èπß“π/

¿“√–ß“π/

º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.3 °“√‡º¬·æ√à

º≈ß“ππ—°‡√’¬π

1. π—°‡√’¬πºà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å

§√∫∑—Èß 8 ¢âÕ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

2. π—°‡√’¬πª√–æƒµ‘ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å ∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥‡πâπ¢Õß ∂“π»÷°…“

‰¥â§√∫∑ÿ°¢âÕ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

3. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/

ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫‡¢µ/

®—ßÀ«—¥

4. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘ /

ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫™“µ‘/

π“π“™“µ‘

1. π—°‡√’¬π∑ÿ°§π¡’º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/

º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π §√∫∂â«πµ“¡∑’Ë§√Ÿ°”Àπ¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¢Õßπ—°‡√’¬π¡’§ÿ≥¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

„π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 80

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥®“°

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬πµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

·≈–‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°ºŸâ∫√‘À“√‚√ß‡√’¬π

1. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ „π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“

‰¡à®”°—¥®”π«π§√—Èß

2. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥ Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 §√—Èß/ªï

3. °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥√à«¡  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ∑ÿ°™—Èπ/°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√/°àÕπª√–∂¡»÷°…“„Àâ„™âµ—«™’È«—¥

√à«¡¥â“π«‘™“°“√ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π
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493§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫¿“§

4. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

1. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π ‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π ‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫¿“§

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π ‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫™“µ‘/

π“π“™“µ‘

4. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π ‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ ·≈–¡’ºŸâπ”‰ª

ª√–¬ÿ°µå„™â/‡ªìπ·π«§‘¥„π°“√æ—≤π“º≈ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π/§√ŸπÕ° ∂“π»÷°…“

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.4 °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈/

¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ

(18) �æ∞. 475-514 ok 17/10/2012, 10:36 AM493

695 



494 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–

‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫

®“°∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ Ê

1. æ—≤π“µπ‡Õß„π¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ °“√æ—≤π“®‘µ

Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈– 1 §√—Èß

2. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’ µ“¡·π«ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ∑—Èß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√ ·≈– à«πµπ

3. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå

„™â„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ ®π‰¥â√—∫°“√

¬Õ¡√—∫À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/

Õß§å°√¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π √–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

4. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå„™â

„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ ®π‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√√–¥—∫™“µ‘

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. æ—≤π“µπ‡Õß

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß„π√Õ∫ 2 ªï

µ—«™’È«—¥ 2 æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß (°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß „π√Õ∫ 2 ªï)
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495§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π/º≈ß“π∑’Ë‡ªìπ‡≈‘»

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ

®“°°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“

À√◊Õ°“√æ—≤π“µπ‡Õß

‰ª„™âª√–‚¬™πå

2. °“√·°âªí≠À“/

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

1. π”‰ªæ—≤π“π—°‡√’¬π·∫∫Õß§å√«¡‰¥â §«“¡√Ÿâ ∑—°…–

°√–∫«π°“√ ·≈–‡®µ§µ‘

2. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√ °—∫Àπà«¬/‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ Ê ‰¥â

3. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√°—∫√“¬«‘™“Õ◊Ëπ Ê ‰¥â

4. π”‰ª„™â‡ªìπµâπ·∫∫‡º¬·æ√à¢¬“¬º≈‰¥â

5. ‡™◊ËÕ¡‚¬ß/π”‰ª„™â„π™’«‘µª√–®”«—π

1. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â°√–∫«π°“√«‘®—¬

„π™—Èπ‡√’¬π

2. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™âπ«—µ°√√¡

∑“ß°“√‡√’¬π°“√ Õπ

3. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â√–∫∫¥Ÿ·≈

™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π
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496 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   §√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√–¥—∫ (   ) °àÕπª√–∂¡»÷°…“

√–¥—∫ (   ) ª√–∂¡»÷°…“

(   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ (   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬

°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

(   ) ¿“…“‰∑¬ (   ) §≥‘µ»“ µ√å

(   ) «‘∑¬“»“ µ√å (   )  —ß§¡»÷°…“

(   ) »‘≈ª– (   )  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“

(   ) ¿“…“µà“ßª√–‡∑» (   ) °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

(   ) ∫Ÿ√≥“°“√

°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

(   ) °‘®°√√¡·π–·π«

(   ) °‘®°√√¡π—°‡√’¬π (√–∫ÿ ≈Ÿ°‡ ◊Õ ‡πµ√π“√’ ¬ÿ«°“™“¥ ºŸâ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå π—°»÷°…“«‘™“∑À“√

°‘®°√√¡™ÿ¡πÿ¡ ™¡√¡)

(    ) °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

√√. 3/7
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497§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

2. °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥‡©æ“–

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß§√Ÿ

2. °“√«“ß·ºπ

°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

3. °“√®—¥°‘®°√√¡

°“√‡√’¬π√Ÿâ

1. §√Ÿ¡’≈—°…≥–ª√–™“∏‘ª‰µ¬

2. §√Ÿ„™â‡∑§π‘§ ·≈–∑—°…–°“√ Õπ‡À¡“– ¡

3. §√Ÿª°§√Õß™—Èπ‡√’¬π¥â«¬§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡„™â√–‡∫’¬∫

   °Æ‡°≥±å∑’Ë∑ÿ°§π¬Õ¡√—∫

4. §√Ÿ·≈–π—°‡√’¬π¡’§«“¡ —¡æ—π∏åÕ—π¥’µàÕ°—π

5. ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫ºŸâª°§√Õß‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“

1. «‘‡§√“–ÀåºŸâ‡√’¬π

2. «‘‡§√“–ÀåÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

3. «‘‡§√“–Àå§«“¡æ√âÕ¡¢Õß ◊ËÕÕÿª°√≥å

4. ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡πâπ∫Ÿ√≥“°“√

5. ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡πâπºŸâ‡√’¬π‡ªìπ ”§—≠

1. ®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡∏√√¡™“µ‘¢Õß·µà≈–«‘™“

2. ®—¥°‘®°√√¡„Àâ§√∫∂â«πµ“¡∏√√¡™“µ‘«‘™“ ·≈–

§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß∫ÿ§§≈ ‚¥¬‡πâπ„ÀâΩñ°∑—°…–

·≈–°√–∫«π°“√§‘¥

3. ®—¥°‘®°√√¡À≈“°À≈“¬«‘∏’ ·≈–‡À¡“– ¡°—∫ºŸâ‡√’¬π

4. „™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡À¡“– ¡°—∫‡π◊ÈÕÀ“ ·≈–ºŸâ‡√’¬π

5. „™â‡§√◊ËÕß¡◊Õª√–‡¡‘πº≈‡À¡“– ¡

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß§√Ÿ·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ
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498 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π

2. °“√®—¥∫√√¬“°“»

∑“ß¿“¬¿“æ

3. °“√«—¥º≈ª√–‡¡‘πº≈

1. µ‘¥µ“¡æƒµ‘°√√¡¢Õßπ—°‡√’¬π·≈–·°â‰¢ ∂“π°“√≥å

‰¥â‡À¡“– ¡

2. ®—¥™—Èπ‡√’¬π„Àâ‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬

3. °”Àπ¥√–‡∫’¬∫«‘π—¬„π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π

„π™—Èπ‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4.  √â“ß∫√√¬“°“»„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

5. ¡’∑—°…–„π°“√¥÷ß§«“¡ π„®ºŸâ‡√’¬π

6. ¡Õ∫À¡“¬ß“πµ“¡§«“¡ “¡“√∂π—°‡√’¬π

1. ®—¥ ∂“π∑’ËÕ”π«¬§«“¡ –¥«° πÕßµàÕ°“√

®—¥°‘®°√√¡µà“ß Ê

2. ®—¥ ◊ËÕ Õÿª°√≥å  Õ¥§≈âÕß°—∫°‘®°√√¡

3. ®—¥·À≈àß§«“¡√Ÿâ Õ¥§≈âÕß°—∫°‘®°√√¡ ·≈–§«“¡ π„®

¢ÕßºŸâ‡√’¬π

4. Ωñ°„Àâπ—°‡√’¬π√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√√—°…“§«“¡ –Õ“¥ ·≈–

Ωñ°°“√∑”ß“π√à«¡°—π

1. ¡’°“√»÷°…“‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥º≈ª√–‡¡‘πº≈¥â“π°“√

®—¥°“√™—Èπ‡√’¬πÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

2. „™â«‘∏’°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈Õ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬

3. π”º≈°“√ª√–‡¡‘π¡“æ—≤π“°“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π

4. ‡º¬·æ√àº≈°“√æ—≤π“°“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 °“√®—¥°“√™—Èπ‡√’¬π·≈–°“√«—¥º≈ª√–‡¡‘πº≈
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499§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

   1.1 ¥â“π§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.2 º≈ß“π/

™‘Èπß“π/

¿“√–ß“π/

º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.3 °“√‡º¬·æ√à

º≈ß“ππ—°‡√’¬π

1. π—°‡√’¬πºà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å

§√∫∑—Èß 8 ¢âÕ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

2. π—°‡√’¬πª√–æƒµ‘ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å ∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥‡πâπ¢Õß ∂“π»÷°…“

‰¥â§√∫∑ÿ°¢âÕ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

3. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/

ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫‡¢µ/

®—ßÀ«—¥

4. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘ /

ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫™“µ‘/

π“π“™“µ‘

1. π—°‡√’¬π∑ÿ°§π¡’º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/

º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π §√∫∂â«πµ“¡∑’Ë§√Ÿ°”Àπ¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¢Õßπ—°‡√’¬π¡’§ÿ≥¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

„π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 80

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥®“°

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬πµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

·≈–‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°ºŸâ∫√‘À“√‚√ß‡√’¬π

1. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ „π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“

‰¡à®”°—¥®”π«π§√—Èß

2. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥ Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 §√—Èß/ªï

3. °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥√à«¡  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ∑ÿ°™—Èπ/°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√/°àÕπª√–∂¡»÷°…“„Àâ„™âµ—«™’È«—¥

√à«¡¥â“π«‘™“°“√ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π
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500 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫¿“§

4. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

1. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π ‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π ‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫¿“§

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π ‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫™“µ‘/

π“π“™“µ‘

4. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π ‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ ·≈–¡’ºŸâπ”‰ª

ª√–¬ÿ°µå„™â/‡ªìπ·π«§‘¥„π°“√æ—≤π“º≈ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π/§√ŸπÕ° ∂“π»÷°…“

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.4 °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈/

¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ
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501§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–

‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫

®“°∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ Ê

1. æ—≤π“µπ‡Õß„π¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ °“√æ—≤π“®‘µ

Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈– 1 §√—Èß

2. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’ µ“¡·π«ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ∑—Èß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√ ·≈– à«πµπ

3. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå

„™â„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ ®π‰¥â√—∫°“√

¬Õ¡√—∫À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/

Õß§å°√¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π √–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

4. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå„™â

„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ ®π‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√√–¥—∫™“µ‘

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. æ—≤π“µπ‡Õß

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß„π√Õ∫ 2 ªï

µ—«™’È«—¥ 2 æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß (°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß „π√Õ∫ 2 ªï)
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502 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π/º≈ß“π∑’Ë‡ªìπ‡≈‘»

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ

®“°°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“

À√◊Õ°“√æ—≤π“µπ‡Õß

‰ª„™âª√–‚¬™πå

2. °“√·°âªí≠À“/

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

1. π”‰ªæ—≤π“π—°‡√’¬π·∫∫Õß§å√«¡‰¥â §«“¡√Ÿâ ∑—°…–

°√–∫«π°“√ ·≈–‡®µ§µ‘

2. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√ °—∫Àπà«¬/‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ Ê ‰¥â

3. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√°—∫√“¬«‘™“Õ◊Ëπ Ê ‰¥â

4. π”‰ª„™â‡ªìπµâπ·∫∫‡º¬·æ√à¢¬“¬º≈‰¥â

5. ‡™◊ËÕ¡‚¬ß/π”‰ª„™â„π™’«‘µª√–®”«—π

1. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â°√–∫«π°“√«‘®—¬

„π™—Èπ‡√’¬π

2. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™âπ«—µ°√√¡

∑“ß°“√‡√’¬π°“√ Õπ

3. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â√–∫∫¥Ÿ·≈

™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
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503§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   §√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√–¥—∫ (   ) °àÕπª√–∂¡»÷°…“

√–¥—∫ (   ) ª√–∂¡»÷°…“

(   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ (   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬

°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

(   ) ¿“…“‰∑¬ (   ) §≥‘µ»“ µ√å

(   ) «‘∑¬“»“ µ√å (   )  —ß§¡»÷°…“

(   ) »‘≈ª– (   )  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“

(   ) ¿“…“µà“ßª√–‡∑» (   ) °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

(   ) ∫Ÿ√≥“°“√

°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

(   ) °‘®°√√¡·π–·π«

(   ) °‘®°√√¡π—°‡√’¬π (√–∫ÿ ≈Ÿ°‡ ◊Õ ‡πµ√π“√’ ¬ÿ«°“™“¥ ºŸâ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå π—°»÷°…“«‘™“∑À“√

°‘®°√√¡™ÿ¡πÿ¡ ™¡√¡)

(    ) °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC
AWARDS)

√–¥—∫ ∂“π»÷°…“

√√. 3/8
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504 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

2. °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥‡©æ“–

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß

π«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

π«—µ°√√¡

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑

¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡°“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

   π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

    µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §ÿ≥¿“æ
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505§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ‡æ◊ËÕπ§√Ÿ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §ÿ≥ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡·≈–π”¡“æ—≤π“„À¡à

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«°

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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506 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

3. °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥√à«¡  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ∑ÿ°™—Èπ/°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√/°àÕπª√–∂¡»÷°…“ „Àâ„™âµ—«™’È«—¥√à«¡

¥â“π«‘™“°“√ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.1 ¥â“π §ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.2 º≈ß“π/™‘Èπß“π

¿“√–ß“π/

º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.3 °“√‡º¬·æ√à

º≈ß“ππ—°‡√’¬π

1. π—°‡√’¬πºà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å

§√∫∑—Èß 8 ¢âÕ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

2. π—°‡√’¬πª√–æƒµ‘ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥‡πâπ¢Õß ∂“π»÷°…“

‰¥â§√∫∑ÿ°¢âÕ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

3. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/

ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

4. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/

ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫™“µ‘/

π“π“™“µ‘

1. π—°‡√’¬π∑ÿ°§π¡’º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/

º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π§√∫∂â«πµ“¡∑’Ë§√Ÿ°”Àπ¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π¡’§ÿ≥¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 80

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥®“°

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬πµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

·≈–‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°ºŸâ∫√‘À“√‚√ß‡√’¬π

1. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ „π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“

‰¡à®”°—¥®”π«π§√—Èß

2. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥ Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 §√—Èß/ªï
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507§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–‡ªìπ∑’Ë

¬Õ¡√—∫®“°∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ Ê

1. æ—≤π“µπ‡Õß„π¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ °“√æ—≤π“®‘µ

Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈– 1 §√—Èß

2. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’ µ“¡·π«ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ∑—Èß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√ ·≈– à«πµπ

3. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå

„™â„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ ®π‰¥â√—∫°“√

¬Õ¡√—∫À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/

Õß§å°√¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π √–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫¿“§

4. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

1. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫¿“§

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

4. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ ·≈–¡’ºŸâπ”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â/

‡ªìπ·π«§‘¥„π°“√æ—≤π“º≈ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π/

§√ŸπÕ° ∂“π»÷°…“

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.4 °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈/

¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ
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508 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå

„™â„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ ®π‰¥â√—∫

°“√¬Õ¡√—∫À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/

Õß§å°√√–¥—∫™“µ‘

µ—«™’È«—¥ 2 æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß (°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß „π√Õ∫ 2 ªï)

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. æ—≤π“µπ‡Õß

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß„π√Õ∫ 2 ªï

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π/º≈ß“π∑’Ë‡ªìπ‡≈‘»

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ

®“°°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“

À√◊Õ°“√æ—≤π“µπ‡Õß

‰ª„™âª√–‚¬™πå

2. °“√·°âªí≠À“/

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

1. π”‰ªæ—≤π“π—°‡√’¬π·∫∫Õß§å√«¡‰¥â §«“¡√Ÿâ ∑—°…–

°√–∫«π°“√ ·≈–‡®µ§µ‘

2. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√°—∫Àπà«¬/‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ Ê ‰¥â

3. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√°—∫√“¬«‘™“Õ◊Ëπ Ê ‰¥â

4. π”‰ª„™â‡ªìπµâπ·∫∫‡º¬·æ√à¢¬“¬º≈‰¥â

5. ‡™◊ËÕ¡‚¬ß/π”‰ª„™â„π™’«‘µª√–®”«—π

1. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â°√–∫«π°“√«‘®—¬

„π™—Èπ‡√’¬π

2. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™âπ«—µ°√√¡

∑“ß°“√‡√’¬π°“√ Õπ

3. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â√–∫∫¥Ÿ·≈™à«¬‡À≈◊Õ

π—°‡√’¬π
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509§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   §√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√–¥—∫ (   ) °àÕπª√–∂¡»÷°…“

√–¥—∫ (   ) ª√–∂¡»÷°…“

(   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ (   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬

°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

(   ) ¿“…“‰∑¬ (   ) §≥‘µ»“ µ√å

(   ) «‘∑¬“»“ µ√å (   )  —ß§¡»÷°…“

(   ) »‘≈ª– (   )  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“

(   ) ¿“…“µà“ßª√–‡∑» (   ) °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

(   ) ∫Ÿ√≥“°“√

°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

(   ) °‘®°√√¡·π–·π«

(   ) °‘®°√√¡π—°‡√’¬π (√–∫ÿ ≈Ÿ°‡ ◊Õ ‡πµ√π“√’ ¬ÿ«°“™“¥ ºŸâ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå π—°»÷°…“«‘™“∑À“√

°‘®°√√¡™ÿ¡πÿ¡ ™¡√¡)

(    ) °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC
AWARDS)

√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

√√. 3/9
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510 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

2. °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥‡©æ“–

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß

π«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

π«—µ°√√¡

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑

¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡°“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

   π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

    µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §ÿ≥¿“æ
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511§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ‡æ◊ËÕπ§√Ÿ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §ÿ≥ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡·≈–π”¡“æ—≤π“„À¡à

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«°

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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512 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

3. °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥√à«¡  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ∑ÿ°™—Èπ/°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√/°àÕπª√–∂¡»÷°…“ „Àâ„™âµ—«™’È«—¥√à«¡

¥â“π«‘™“°“√ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π
1.1 ¥â“π §ÿ≥≈—°…≥–
Õ—πæ÷ßª√– ß§å

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π
1.2 º≈ß“π/™‘Èπß“π
¿“√–ß“π/
º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π
1.3 °“√‡º¬·æ√à
º≈ß“ππ—°‡√’¬π

1. π—°‡√’¬πºà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å
§√∫∑—Èß 8 ¢âÕ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

2. π—°‡√’¬πª√–æƒµ‘ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡§ÿ≥≈—°…≥–
Õ—πæ÷ßª√– ß§å∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥‡πâπ¢Õß ∂“π»÷°…“
‰¥â§√∫∑ÿ°¢âÕ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

3. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/
ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

4. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/
ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫™“µ‘/
π“π“™“µ‘

1. π—°‡√’¬π∑ÿ°§π¡’º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/
º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π§√∫∂â«πµ“¡∑’Ë§√Ÿ°”Àπ¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß
π—°‡√’¬π¡’§ÿ≥¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª
§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 80

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥®“°
°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬πµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß·∑â®√‘ß
·≈–‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°ºŸâ∫√‘À“√‚√ß‡√’¬π

1. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/
º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ
„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ „π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“
‰¡à®”°—¥®”π«π§√—Èß

2. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/
º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ
„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–
„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥ Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 §√—Èß/ªï

3. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/
º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ
„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–
„π√–¥—∫¿“§
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/
º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ
„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–
„π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

1. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π
‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π
‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫¿“§

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π
‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

4. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π
‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ ·≈–¡’ºŸâπ”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â/
‡ªìπ·π«§‘¥„π°“√æ—≤π“º≈ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π/
§√ŸπÕ° ∂“π»÷°…“

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π
1.4 °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈/
¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–

‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫

®“°∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ Ê

1. æ—≤π“µπ‡Õß„π¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ °“√æ—≤π“®‘µ

Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈– 1 §√—Èß

2. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’ µ“¡·π«ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ∑—Èß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√ ·≈– à«πµπ

3. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

‰ªª√–¬ÿ°µ„™â„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ

®π‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫ À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/

Õß§å°√¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π √–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

4. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå

„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ®π‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫

À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√√–¥—∫™“µ‘
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514 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. æ—≤π“µπ‡Õß

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß„π√Õ∫ 2 ªï

µ—«™’È«—¥ 2 æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß (°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß„π√Õ∫ 2 ªï)

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π/º≈ß“π∑’Ë‡ªìπ‡≈‘»

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ

®“°°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“

À√◊Õ°“√æ—≤π“µπ‡Õß

‰ª„™âª√–‚¬™πå

2. °“√·°âªí≠À“/

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

1. π”‰ªæ—≤π“π—°‡√’¬π·∫∫Õß§å√«¡‰¥â §«“¡√Ÿâ ∑—°…–

°√–∫«π°“√ ·≈–‡®µ§µ‘

2. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√ °—∫Àπà«¬/‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ Ê ‰¥â

3. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√°—∫√“¬«‘™“Õ◊Ëπ Ê ‰¥â

4. π”‰ª„™â‡ªìπµâπ·∫∫‡º¬·æ√à¢¬“¬º≈‰¥â

5. ‡™◊ËÕ¡‚¬ß/π”‰ª„™â„π™’«‘µª√–®”«—π

1. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â°√–∫«π°“√«‘®—¬

„π™—Èπ‡√’¬π

2. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™âπ«—µ°√√¡

∑“ß°“√‡√’¬π°“√ Õπ

3. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â√–∫∫¥Ÿ·≈

™à«¬‡À≈◊Õπ—°‡√’¬π
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515§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   §√ŸºŸâ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

√–¥—∫ (   ) °àÕπª√–∂¡»÷°…“

√–¥—∫ (   ) ª√–∂¡»÷°…“

(   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ (   ) ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬

°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

(   ) ¿“…“‰∑¬ (   ) §≥‘µ»“ µ√å

(   ) «‘∑¬“»“ µ√å (   )  —ß§¡»÷°…“

(   ) »‘≈ª– (   )  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“

(   ) ¿“…“µà“ßª√–‡∑» (   ) °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

(   ) ∫Ÿ√≥“°“√

°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

(   ) °‘®°√√¡·π–·π«

(   ) °‘®°√√¡π—°‡√’¬π (√–∫ÿ ≈Ÿ°‡ ◊Õ ‡πµ√π“√’ ¬ÿ«°“™“¥ ºŸâ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå π—°»÷°…“«‘™“∑À“√

°‘®°√√¡™ÿ¡πÿ¡ ™¡√¡)

(    ) °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC
AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

√√. 3/10
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516 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

2. °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥‡©æ“–

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß

π«—µ°√√¡

2. §ÿ≥¿“æ¢Õß

Õß§åª√–°Õ∫„ππ«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß

π«—µ°√√¡

1. ¡’√Ÿª·∫∫π«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß §√∫∂â«πµ“¡ª√–‡¿∑

¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ë√–∫ÿ

2. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π§—¥‡≈◊Õ°

3. √Ÿª·∫∫°“√®—¥æ‘¡æå ®—¥√Ÿª‡≈à¡π«—µ°√√¡°“√π”‡ πÕ

πà“ π„® ¡’°“√®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫Õ¬à“ß‡ªìπ¢—ÈπµÕπ

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬¢Õßπ«—µ°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫

 ¿“æªí≠À“§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“

2. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õßπ«—µ°√√¡

3. §«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“°“√

1. ¡’·π«§‘¥∑ƒ…Æ’√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

 “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

2. ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√æ—≤π“

   π«—µ°√√¡„Àâ —¡ƒ∑∏‘Ïº≈

3. π«—µ°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕßµ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Æ’∑’Ë√–∫ÿ

1. °√–∫«π°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡∂Ÿ°µâÕß

    µ“¡À≈—°«‘™“

2. π«—µ°√√¡¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥

3. «‘∏’°“√À“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õßπ«—µ°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡

„π¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ (Content validity) ·≈–‚§√ß √â“ß

(Construct validity)

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 §ÿ≥¿“æ
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517§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡ “¡“√∂„π°“√

·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“

2. ª√–‚¬™πåµàÕ∫ÿ§§≈

3. ª√–‚¬™πåµàÕÀπà«¬ß“π

1.  Õ¥§≈âÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë√–∫ÿ‰¥â§√∫∂â«π

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“‰¥âµ√ßµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

3. π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π ¿“æ∫√‘∫∑∑’Ë¡’≈—°…≥–„°≈â‡§’¬ß°—π

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ‡√’¬π

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ‡æ◊ËÕπ§√Ÿ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

1. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“

2. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√«‘™“™’æ

3. º≈ß“π àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ™ÿ¡™π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 §ÿ≥ª√–‚¬™πå

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡·ª≈°„À¡à

¢Õßπ«—µ°√√¡

2. ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßπ«—µ°√√¡

1. ‡°‘¥®“°·π«§‘¥·ª≈°„À¡à ‰¡à‡§¬¡’ª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ°“√æ—≤π“µàÕ¬Õ¥®“°·π«§‘¥‡¥‘¡

3. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß®“°·π«§‘¥‡¥‘¡·≈–π”¡“æ—≤π“„À¡à

1. º≈ß“π¡’®ÿ¥‡¥àπ πà“ π„®  –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’·π«§‘¥„À¡à

2. „™âßà“¬  –¥«°

3. ≈ß∑ÿππâÕ¬

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å
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3. °“√ª√–‡¡‘πµ—«™’È«—¥√à«¡  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ∑ÿ°™—Èπ/°≈ÿà¡ “√–/√“¬«‘™“/∫Ÿ√≥“°“√/°àÕπª√–∂¡»÷°…“ „Àâ„™âµ—«™’È«—¥√à«¡

¥â“π«‘™“°“√ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.1 ¥â“π§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.2 º≈ß“π/™‘Èπß“π

¿“√–ß“π/

º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.3 °“√‡º¬·æ√à

º≈ß“ππ—°‡√’¬π

1. π—°‡√’¬πºà“π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å

§√∫∑—Èß 8 ¢âÕ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

2. π—°‡√’¬πª√–æƒµ‘ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥‡πâπ¢Õß ∂“π»÷°…“

‰¥â§√∫∑ÿ°¢âÕ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 100

3. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/

ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

4. π—°‡√’¬π‰¥â√—∫√“ß«—≈/°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘/

ª√–°“»™¡‡™¬ ®“°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√ √–¥—∫™“µ‘/

π“π“™“µ‘

1. π—°‡√’¬π∑ÿ°§π¡’º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/

º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π§√∫∂â«πµ“¡∑’Ë§√Ÿ°”Àπ¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

π—°‡√’¬π¡’§ÿ≥¿“æµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π√–¥—∫¥’¢÷Èπ‰ª

§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 80

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥®“°

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬πµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

·≈–‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°ºŸâ∫√‘À“√‚√ß‡√’¬π

1. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ „π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“

‰¡à®”°—¥®”π«π§√—Èß

2. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥ Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 §√—Èß/ªï

(19) �æ∞. 515-533 ok 17/10/2012, 10:36 AM518

720 



519§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 º≈°“√æ—≤π“µπ‡Õß

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–‡ªìπ∑’Ë

¬Õ¡√—∫®“°∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ Ê

1. æ—≤π“µπ‡Õß„π¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ °“√æ—≤π“®‘µ

Õ¬à“ßπâÕ¬ªï≈– 1 §√—Èß

2. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’ µ“¡·π«ª√—™≠“¢Õß

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ∑—Èß„πÀπâ“∑’Ë√“™°“√ ·≈– à«πµπ

3. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå

„™â„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ ®π‰¥â√—∫°“√

¬Õ¡√—∫À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/

Õß§å°√¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π √–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫¿“§

4. π—°‡√’¬π‰¥âπ”‡ πÕ/®—¥· ¥ß/·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ/

º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ µàÕ “∏“√≥–

„π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

1. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ„π√–¥—∫‡¢µ/®—ßÀ«—¥

2. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫¿“§

3. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ „π√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘

4. º≈ß“π/™‘Èπß“π/¿“√–ß“π/º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π

‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ ·≈–¡’ºŸâπ”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â/

‡ªìπ·π«§‘¥„π°“√æ—≤π“º≈ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π/

§√ŸπÕ° ∂“π»÷°…“

1. º≈∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ‡√’¬π

1.4 °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈/

¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. πâÕ¡π”·π«ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªª√–¬ÿ°µå

„™â„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ ®π‰¥â√—∫

°“√¬Õ¡√—∫À√◊Õ°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ®“°Àπà«¬ß“π/

Õß§å°√√–¥—∫™“µ‘

µ—«™’È«—¥ 2 æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß (°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß „π√Õ∫ 2 ªï)

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. æ—≤π“µπ‡Õß

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“/æ—≤π“µπ‡Õß„π√Õ∫ 2 ªï

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 3 °“√¥”‡π‘πß“π/º≈ß“π∑’Ë‡ªìπ‡≈‘»

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ

®“°°“√‰¥â√—∫°“√æ—≤π“

À√◊Õ°“√æ—≤π“µπ‡Õß

‰ª„™âª√–‚¬™πå

2. °“√·°âªí≠À“/

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

1. π”‰ªæ—≤π“π—°‡√’¬π·∫∫Õß§å√«¡‰¥â §«“¡√Ÿâ ∑—°…–

°√–∫«π°“√ ·≈–‡®µ§µ‘

2. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√°—∫Àπà«¬/‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ Ê ‰¥â

3. π”‰ª„™â∫Ÿ√≥“°“√°—∫√“¬«‘™“Õ◊Ëπ Ê ‰¥â

4. π”‰ª„™â‡ªìπµâπ·∫∫‡º¬·æ√à¢¬“¬º≈‰¥â

5. ‡™◊ËÕ¡‚¬ß/π”‰ª„™â„π™’«‘µª√–®”«—π

1. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â°√–∫«π°“√«‘®—¬

„π™—Èπ‡√’¬π

2. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™âπ«—µ°√√¡

∑“ß°“√‡√’¬π°“√ Õπ

3. °“√·°âªí≠À“/æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬„™â√–∫∫¥Ÿ·≈™à«¬‡À≈◊Õ

π—°‡√’¬π
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∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“π

√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   ≈Ÿ°®â“ß ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ª√–∂¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

2. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ‡ πÕ¢Õ√—∫√“ß«—≈≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π (OBEC AWARDS) µâÕß¡’

§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

2.1 ¥”√ßµ”·Àπàß≈Ÿ°®â“ßªØ‘∫—µ‘ß“π„π ∂“π»÷°…“ —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“ À√◊Õ

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

2.2 ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß≈Ÿ°®â“ß ¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï π—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.3 ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

2.4 ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘„π°“√§√Õßµπ §√Õß§π §√Õßß“π ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’·≈–¬Õ¡√—∫¢Õß∫ÿ§§≈„π«‘™“™’æ

·≈– —ß§¡ ª√–°Õ∫¥â«¬

2.4.1 °“√§√Õßµπ

1) ‡ªìπºŸâªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ √–‡∫’¬∫‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈‚¥¬∑—Ë«‰ª

2) ‡ªìπºŸâ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õß‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π„π«ß°“√«‘™“™’æ

3) ‡ªìπºŸâµ√ßµàÕ‡«≈“·≈–¡’«‘π—¬„πµπ‡Õß

2.4.2 °“√§√Õß§π

1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â¥’·≈–‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢ÕßºŸâ√à«¡ß“π

2) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡‡Õ◊ÈÕ‡øóòÕ‡º◊ËÕ·ºà ‡ ’¬ ≈– ‡ÀÁπ·°àª√–‚¬™πå à«π√«¡

3) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ÕàÕππâÕ¡∂àÕ¡µπ ‡§“√æ„π§«“¡Õ“«ÿ‚ ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ
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2.4.3 °“√§√Õßß“π

1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë√Ÿâ®—°„™â∑√—æ¬å ‘π¢Õß∑“ß√“™°“√„Àâ‡ªìπª√–‚¬™πå ª√–À¬—¥ ·≈–§ÿâ¡§à“

2) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡Õ¥∑π‰¡à¬àÕ∑âÕµàÕªí≠À“ Õÿª √√§„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂·≈–¡’ªØ‘¿“≥‰À«æ√‘∫„π°“√·°âªí≠À“

3. À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

3.1 °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘π —ß‡°µ  Õ∫∂“¡  —¡¿“…≥å

µ√«® Õ∫√àÕß√Õ¬ ‡Õ° “√ À≈—°∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ®÷ß®–‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“πµàÕ‰ª

3.2 °“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

ºŸâ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π 2  à«π §◊Õ  ¡√√∂π–„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–º≈ß“π

¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ‚¥¬ºŸâª√–‡¡‘π —ß‡°µ  Õ∫∂“¡  —¡¿“…≥å µ√«® Õ∫√àÕß√Õ¬ ‡Õ° “√ À≈—°∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ¢Õ√—∫

°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√“¬°“√¢Õß∑—Èß 2  à«π ·≈â« √ÿªº≈µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πµ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¥—ßπ’È

3.2.1 °“√ª√–‡¡‘π ¡√√∂π–„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

µàÕÀπâ“∑’Ë

2. §«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®

„π°“√ªØ‘∫—µ‘µπ

3. §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

·≈–ª√—∫ª√ÿßß“π

1. ¡’§«“¡µ—Èß„®ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®

2. ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫·≈–∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

3. „Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰ª„™â„π°“√

ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·°âªí≠À“ ·≈–¡’ªØ‘¿“≥ ‰À«æ√‘∫

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. √—°·≈–™Õ∫∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

À√◊Õß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡ À“À≈—°°“√ ·π«∑“ß

«‘∏’°“√„À¡à Ê ¡“„™âª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π∑’Ë¬“°À√◊Õß“π„À¡à

„Àâ ”‡√Á®‡ªìπº≈¥’

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

4. §«“¡æ“°‡æ’¬√

„π°“√∑”ß“π ·≈–

º≈ß“π‡ªìπ∑’ËæÕ„®

5. °“√§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå

 à«π√«¡¢Õßª√–™“™π

1. ¡’§«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ µâÕß°“√∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π

∑’Ë√—∫¡Õ∫À¡“¬®π ”‡√Á®

2. ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ‡ ’¬ ≈– ·≈–Õÿ∑‘»‡«≈“„Àâ·°à

√“™°“√À√◊Õß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß„π§«“¡ ”‡√Á®¢Õßß“π

1. °“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¬÷¥À≈—°º≈ª√–‚¬™πå¢Õß à«π√«¡

·≈–ª√–™“™π

2. „™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å·≈– “∏“√≥Ÿª‚¿§‰¥âÕ¬à“ßª√–À¬—¥

·≈–‡À¡“– ¡

3. √à«¡¡◊Õ ™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–ª√– “πß“π√–À«à“ß√“™°“√

°—∫ª√–™“™π

3.2.2 °“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫

Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. º≈ß“π¥—ß°≈à“«

‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ√“™°“√

·≈– —ß§¡

3. ‡ªìπº≈ß“π°“√∫√‘°“√

ª√–™“™π∑’Ë “¡“√∂

„™â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈

Õ◊Ëπ Ê ‰¥â

4. ‡ªìπº≈ß“π∑’Ë‡°‘¥®“°

§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

5. ‡ªìπº≈ß“π∑’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘

¥â«¬§«“¡‡ ’¬ ≈– «‘√‘¬–

Õÿµ “À–

1. ‡Õ“„®„ à ¥Ÿ·≈ °“√∫√‘°“√ª√–™“™π

2. ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ ”‡√Á®¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬

3. ªÆ‘∫—µ‘¥â«¬§«“¡√«¥‡√Á« ‰¡à≈à“™â“ ∑—πµ“¡°”Àπ¥

1. ‡ªìπº≈ß“π∑’Ë∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå

2. ª√–™“™π‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå®“°º≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π

3. „™âß∫ª√–¡“≥¢Õß∑“ß√“™°“√πâÕ¬·µà‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå¡“°

1. º≈ß“π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫π—∫∂◊Õ·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

2. ‡ªìπ≈—°…≥–º≈ß“π∑’Ëª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ™—¥‡®π

3. ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ “¡“√∂π”‰ª„™â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß‰¥â

1. ¡’§«“¡§‘¥ √‘‡√‘Ë¡°“√æ—≤π“ß“π

2. π”‡∑§π‘§ «‘∏’°“√„À¡à Ê ¡“„™â„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥°“√æ—≤π“∑’Ë¥’¢÷Èπ

1. ªØ‘∫—µ‘ß“π„π‡«≈“√“™°“√‚¥¬‰¡à∫°æ√àÕß

2. Õÿ∑‘»µπªØ‘∫—µ‘ß“ππÕ°‡Àπ◊Õ‡«≈“√“™°“√

3. ¡’§«“¡æ“°‡æ’¬√æ¬“¬“¡„π°“√∑”ß“π

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

3

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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4. «‘∏’°“√ª√–‡¡‘π

°“√ª√–‡¡‘π≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π„π ∂“π»÷°…“ —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“ ·≈–
 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“ ¡’«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π 3 √–¥—∫ ¥—ßπ’È

4.1 √–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
1)  æª./ æ¡. ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“
2) ºŸâ ¡—§√√—∫°“√ª√–‡¡‘π¬◊Ëπ§”¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµ“¡·∫∫øÕ√å¡∑’Ë°”Àπ¥ ·≈â«π”‡ πÕ‡®â“Àπâ“ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫

¢Õß  æª./ æ¡. ∑’Ë —ß°—¥ µ“¡«—π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥
3) ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ‡ πÕ§”¢ÕµàÕ§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ¢Õß

ºŸâ ¡—§√µ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ¢âÕ 2.1-2.4 ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π°“√¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π °“√µ√«® Õ∫
‡Õ° “√µà“ß Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß °“√ —ß‡°µ ´—°∂“¡ ·≈–Õ◊Ëπ Ê ‡æ◊ËÕ„Àâº≈°“√ª√–‡¡‘π¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–‡∑’Ë¬ßµ√ß

4) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–µ—¥ ‘πµ“¡‡°≥±å
∑’Ë°”Àπ¥

5)  æª./ æ¡.ª√–°“»º≈ºŸâºà“π°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ
6) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

∑’ËºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π¡’§«“¡ª√– ß§å¢Õ√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“‡æ’¬ß¥â“π„¥¥â“πÀπ÷Ëß ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ
°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ µ“¡∑’Ë
§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

7) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬æ‘®“√≥“µ—¥ ‘πµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥ ·≈–ª√–°“»º≈
ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡„π ∂“π»÷°…“√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ®– àß‰ª¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π
„π√–¥—∫¿“§µàÕ‰ª

4.2 √–¥—∫¿“§
1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§
2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π∑”°“√ª√–‡¡‘πºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‚¥¬

æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π
·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°
ºŸâ∑’Ëºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§‡æ◊ËÕ‡¢â“√—∫°“√ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫™“µ‘µàÕ‰ª

4.3 √–¥—∫™“µ‘
1) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ°≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬

°“√„ÀâºŸâ∑’Ëºà“π°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¿“§‚¥¬æ‘®“√≥“®“°À≈—°∞“π ‡Õ° “√ À√◊Õ°“√µ√«® Õ∫ ¿“æ®√‘ß À√◊Õ°“√π”‡ πÕ
√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈– —́°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π≈—°…≥–‡ªî¥‡«∑’°“√π”‡ πÕº≈ß“πµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√
‡ÀÁπ ¡§«√

2) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë°”Àπ¥·≈–µ—¥ ‘πº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å

°“√µ—¥ ‘π∑’Ë°”Àπ¥
3) §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π·≈–ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ°ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈ OBEC AWARDS

„π√–¥—∫™“µ‘ ·≈–∑”æ‘∏’¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·≈–√“ß«—≈
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5.‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

5.1 √–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ºà“π‡°≥±å¢âÕ 2.1-2.4 ∑ÿ°√“¬°“√

2) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π„π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õßµ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π√âÕ¬≈– 80¢÷Èπ‰ª

5.2 √–¥—∫¿“§

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª

5.3 √–¥—∫™“µ‘

‡°≥±å°“√ºà“π°“√§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ ¡’‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π ¥—ßπ’È

1) ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°‡°≥±å‡©æ“–¥â“π∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡¢Õß

µ—«™’È«—¥∑’Ëª√–‡¡‘π √âÕ¬≈– 90 ¢÷Èπ‰ª

2) ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°§≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß‡ªìπ‡Õ°©—π∑å
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527§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

1. ¥”√ßµ”·Àπàß≈Ÿ°®â“ßªØ‘∫—µ‘ß“π„π ∂“π»÷°…“ —ß°—¥ ”π—°ß“π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“ À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡—∏¬¡»÷°…“

2. ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß≈Ÿ°®â“ß¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï  π—∫∂÷ß«—π∑’Ë

¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

3. ‡ªìπºŸâ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬¿“¬„π 2 ªïπ—∫∂÷ß«—π∑’Ë¬◊Ëπ¢Õ√—∫

°“√ª√–‡¡‘π

1  ‡ªìπºŸâªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ √–‡∫’¬∫‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈‚¥¬∑—Ë«‰ª

2. ‡ªìπºŸâ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õß‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π

„π«ß°“√«‘™“™’æ

3. ‡ªìπºŸâµ√ßµàÕ‡«≈“·≈–¡’«‘π—¬„πµπ‡Õß

1. ‡ªìπºŸâ∑’Ë∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â¥’·≈–‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢ÕßºŸâ√à«¡ß“π

2. ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡‡Õ◊ÈÕ‡øóòÕ‡º◊ËÕ·ºà ‡ ’¬ ≈– ‡ÀÁπ·°àª√–‚¬™πå à«π√«¡

3. ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ÕàÕππâÕ¡∂àÕ¡µπ ‡§“√æ„π§«“¡Õ“«ÿ‚ ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ

1. ‡ªìπºŸâ∑’Ë√Ÿâ®—°„™â∑√—æ¬å ‘π¢Õß∑“ß√“™°“√„Àâ‡ªìπª√–‚¬™πå ª√–À¬—¥

·≈–§ÿâ¡§à“

2. ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡Õ¥∑π‰¡à¬àÕ∑âÕµàÕªí≠À“ Õÿª √√§„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂·≈–¡’ªØ‘¿“≥‰À«æ√‘∫„π°“√·°âªí≠À“

1. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

‡™‘ßª√–®—°…å

2. °“√§√Õßµπ

3. °“√§√Õß§π

4. °“√§√Õßß“π

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

·∫∫ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ (OBEC AWARDS)

√√. 4/1
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528 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

2.1 °“√ª√–‡¡‘π ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π (OBEC AWARDS)
√–¥—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

√√. 4/2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕÀπâ“∑’Ë

2. §«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®

„π°“√ªØ‘∫—µ‘µπ

1. ¡’§«“¡µ—Èß„®ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®

2. ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

3. „Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰ª„™â

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·°âªí≠À“ ·≈–¡’ªØ‘¿“≥

‰À«æ√‘∫ „π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. √—°·≈–™Õ∫∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

À√◊Õß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®
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529§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

·≈–ª√—∫ª√ÿßß“π

4. §«“¡æ“°‡æ’¬√„π°“√

∑”ß“π·≈–º≈ß“π

‡ªìπ∑’ËæÕ„®

5. °“√§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå

 à«π√«¡¢Õßª√–™“™π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡ À“À≈—°°“√ ·π«∑“ß

«‘∏’°“√„À¡à Ê ¡“„™âª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π∑’Ë¬“°À√◊Õß“π„À¡à

„Àâ ”‡√Á®‡ªìπº≈¥’

1. ¡’§«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ µâÕß°“√∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π

∑’Ë√—∫¡Õ∫À¡“¬®π ”‡√Á®

2. ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ‡ ’¬ ≈– ·≈–Õÿ∑‘»‡«≈“„Àâ·°à

√“™°“√À√◊Õß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß„π§«“¡ ”‡√Á®¢Õßß“π

1. °“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¬÷¥À≈—°º≈ª√–‚¬™πå¢Õß à«π√«¡

·≈–ª√–™“™π

2. „™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å·≈– “∏“√≥Ÿª‚¿§‰¥âÕ¬à“ßª√–À¬—¥

·≈–‡À¡“– ¡

3. √à«¡¡◊Õ ™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–ª√– “πß“π√–À«à“ß√“™°“√

°—∫ª√–™“™π

2.2 °“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫

Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. º≈ß“π¥—ß°≈à“«

‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ√“™°“√

·≈– —ß§¡

3. ‡ªìπº≈ß“π°“√∫√‘°“√

ª√–™“™π∑’Ë “¡“√∂

„™â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈

Õ◊Ëπ Ê ‰¥â

1. ‡Õ“„®„ à ¥Ÿ·≈ °“√∫√‘°“√ª√–™“™π

2. ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ ”‡√Á®¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬

3. ªÆ‘∫—µ‘¥â«¬§«“¡√«¥‡√Á« ‰¡à≈à“™â“ ∑—πµ“¡°”Àπ¥

1. ‡ªìπº≈ß“π∑’Ë∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå

2. ª√–™“™π‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå®“°º≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π

3. „™âß∫ª√–¡“≥¢Õß∑“ß√“™°“√πâÕ¬·µà‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå¡“°

1. º≈ß“π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫π—∫∂◊Õ·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

2. ‡ªìπ≈—°…≥–º≈ß“π∑’Ëª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ™—¥‡®π

3. ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ “¡“√∂π”‰ª„™â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß‰¥â

(19) �æ∞. 515-533 ok 17/10/2012, 10:36 AM529

731 



530 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. ‡ªìπº≈ß“π∑’Ë‡°‘¥®“°

§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

5. ‡ªìπº≈ß“π∑’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘

¥â«¬§«“¡‡ ’¬ ≈– «‘√‘¬–

Õÿµ “À–

1. ¡’§«“¡§‘¥ √‘‡√‘Ë¡°“√æ—≤π“ß“π

2. π”‡∑§π‘§ «‘∏’°“√„À¡à Ê ¡“„™â„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥°“√æ—≤π“∑’Ë¥’¢÷Èπ

1. ªØ‘∫—µ‘ß“π„π‡«≈“√“™°“√‚¥¬‰¡à∫°æ√àÕß

2. Õÿ∑‘»µπªØ‘∫—µ‘ß“ππÕ°‡Àπ◊Õ‡«≈“√“™°“√

3. ¡’§«“¡æ“°‡æ’¬√æ¬“¬“¡„π°“√∑”ß“π
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1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ  ≈Ÿ°®â“ß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

™◊ËÕ (π“¬, π“ß, π“ß “«)......................................................................π“¡ °ÿ≈.......................................................................

µ”·Àπàß.....................................................................................................................................................................................

ª√–‡¿∑ � ∫ÿ§§≈¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

 —ß°—¥ �  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

�  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

„ÀâºŸâª√–‡¡‘π∫—π∑÷°‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓  ≈ß„π™àÕßº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å ¥—ßπ’È

¥’‡¬’Ë¬¡ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬§√∫ 3 √“¬°“√

¥’¡“° À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 2 √“¬°“√

¥’ À¡“¬∂÷ß º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡’§ÿ≥¿“æ À≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ 1 √“¬°“√

2.1 °“√ª√–‡¡‘π ¡√√∂π–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

√√. 4/3

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕÀπâ“∑’Ë

2. §«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂

·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®

„π°“√ªØ‘∫—µ‘µπ

1. ¡’§«“¡µ—Èß„®ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‰¥â√—∫§«“¡ ”‡√Á®

2. ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

3. „Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰ª„™â

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·°âªí≠À“ ·≈–¡’ªØ‘¿“≥

‰À«æ√‘∫ „π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. √—°·≈–™Õ∫∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÀπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

À√◊Õß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„®
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

·≈–ª√—∫ª√ÿßß“π

4. §«“¡æ“°‡æ’¬√„π°“√

∑”ß“π·≈–º≈ß“π

‡ªìπ∑’ËæÕ„®

5. °“√§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå

 à«π√«¡¢Õßª√–™“™π

1. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡ À“À≈—°°“√ ·π«∑“ß

«‘∏’°“√„À¡à Ê ¡“„™âª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ

3. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π∑’Ë¬“°À√◊Õß“π„À¡à

„Àâ ”‡√Á®‡ªìπº≈¥’

1. ¡’§«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ µâÕß°“√∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ß“π

∑’Ë√—∫¡Õ∫À¡“¬®π ”‡√Á®

2. ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ‡ ’¬ ≈– ·≈–Õÿ∑‘»‡«≈“„Àâ·°à

√“™°“√À√◊Õß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

3. ‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß„π§«“¡ ”‡√Á®¢Õßß“π

1. °“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¬÷¥À≈—°º≈ª√–‚¬™πå¢Õß à«π√«¡

·≈–ª√–™“™π

2. „™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å·≈– “∏“√≥Ÿª‚¿§‰¥âÕ¬à“ßª√–À¬—¥

·≈–‡À¡“– ¡

3. √à«¡¡◊Õ ™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–ª√– “πß“π√–À«à“ß√“™°“√

°—∫ª√–™“™π

2.2 °“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫

Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

2. º≈ß“π¥—ß°≈à“«

‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ√“™°“√

·≈– —ß§¡

3. ‡ªìπº≈ß“π°“√∫√‘°“√

ª√–™“™π∑’Ë “¡“√∂

„™â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à∫ÿ§§≈

Õ◊Ëπ Ê ‰¥â

1. ‡Õ“„®„ à ¥Ÿ·≈ °“√∫√‘°“√ª√–™“™π

2. ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ ”‡√Á®¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬

3. ªÆ‘∫—µ‘¥â«¬§«“¡√«¥‡√Á« ‰¡à≈à“™â“ ∑—πµ“¡°”Àπ¥

1. ‡ªìπº≈ß“π∑’Ë∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå

2. ª√–™“™π‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå®“°º≈ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π

3. „™âß∫ª√–¡“≥¢Õß∑“ß√“™°“√πâÕ¬·µà‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå¡“°

1. º≈ß“π‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫π—∫∂◊Õ·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

2. ‡ªìπ≈—°…≥–º≈ß“π∑’Ëª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ™—¥‡®π

3. ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ “¡“√∂π”‰ª„™â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß‰¥â
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. ‡ªìπº≈ß“π∑’Ë‡°‘¥®“°

§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å

5. ‡ªìπº≈ß“π∑’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘

¥â«¬§«“¡‡ ’¬ ≈– «‘√‘¬–

Õÿµ “À–

1. ¡’§«“¡§‘¥ √‘‡√‘Ë¡°“√æ—≤π“ß“π

2. π”‡∑§π‘§ «‘∏’°“√„À¡à Ê ¡“„™â„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘¥°“√æ—≤π“∑’Ë¥’¢÷Èπ

1. ªØ‘∫—µ‘ß“π„π‡«≈“√“™°“√‚¥¬‰¡à∫°æ√àÕß

2. Õÿ∑‘»µπªØ‘∫—µ‘ß“ππÕ°‡Àπ◊Õ‡«≈“√“™°“√

3. ¡’§«“¡æ“°‡æ’¬√æ¬“¬“¡„π°“√∑”ß“π

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

„Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“π

√—∫√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ      ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 120 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 121-180 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 181›¢÷Èπ‰ª)

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. §ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ

 ∂“π»÷°…“∑’Ë‡ πÕ¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

(OBEC AWARDS) µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

2.1 ‡ªìπ ∂“π»÷°…“ —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

2.2 ‡ªìπ ∂“π»÷°…“∑’Ë¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬¢Õß∑ÿ°«‘™“„π°“√ Õ∫ O-NET ¢Õßªï°“√»÷°…“ªí®®ÿ∫—πÀ√◊Õªï°“√»÷°…“

∑’Ëºà“π¡“ Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬¢Õß√–¥—∫ª√–‡∑»„π∑ÿ°√–¥—∫™—Èπ∑’Ë Õ∫

2.3 ‡ªìπ ∂“π»÷°…“∑’Ëºà“π°“√√—∫√Õß¡“µ√∞“π®“°  ¡». ·≈–º≈°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬¿“æ√«¡Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’¡“°„π

°“√ª√–‡¡‘π√Õ∫ Õß/ “¡

2.4 ‡ªìπ ∂“π»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§¢÷Èπ‰ªÕ¬à“ßπâÕ¬ 1 √“ß«—≈ „π√Õ∫ 3 ªï

°“√»÷°…“∑’Ëºà“π¡“
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3. À≈—°‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

3.1  ∂“π»÷°…“∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπµ“¡¢âÕ 2.1-2.4 ‚¥¬„™â‡°≥±å

°“√ª√–‡¡‘π çºà“πé ç‰¡àºà“πé ·≈–¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµâÕß‰¥â çºà“πé ∑ÿ°¢âÕ ®÷ß®–‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

3.2 °“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π

3.2.1 ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

°“√ª√–‡¡‘π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡’Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“πµ“¡∫∑∫“∑/¿“√°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“

1.1 ¥â“π§ÿ≥¿“æ ºŸâ‡√’¬π

1.2 ¥â“π§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

1.3 ¥â“π°“¬¿“æ

1.4 ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

1.5 ¥â“π ◊ËÕ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√ Õπ

1.6 ¥â“π§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫™ÿ¡™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√¢Õß ∂“π»÷°…“

2.1 °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

2.2 °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

2.3 °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ

2.4 °“√®—¥À“ æ—≤π“ ◊ËÕ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

2.5 °“√æ—≤π“°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π
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3.2.1 ¥â“π∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π ‚¥¬√«¡

 Ÿß°«à“§–·ππ‡©≈’Ë¬√«¡∑ÿ°«‘™“¢Õßªï°“√»÷°…“∑’Ëºà“π¡“

2. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’ ÿ¢¿“æ°“¬·≈– ÿ¢¿“æ®‘µ∑’Ë¥’

3. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡·≈–§à“π‘¬¡

Õ—πæ÷ßª√– ß§å

4. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’∑—°…–°“√ ◊ËÕ “√‡ªìπÕ¬à“ß¥’

5. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’§«“¡„ΩÉ√Ÿâ ¡’∑—°…–„π°“√

· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ ·≈–æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

6. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’∑—°…–°“√§‘¥Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

µ—¥ ‘π„®·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

7. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’∑—°…–„π°“√∑”ß“π·≈– “¡“√∂

∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â

8. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ

„π¥â“π·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’∑—°…–°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

∑’Ë‡πâπºŸâ‡√’¬π‡ªìπ ”§—≠

2. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π·≈– ∂“π»÷°…“ ·≈–‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈∑’Ë¡ÿàß‡πâπ

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π¥â«¬«‘∏’°“√À≈“°À≈“¬

4. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’°“√æ—≤π“ ◊ËÕπ«—µ°√√¡ π”¿Ÿ¡‘ªí≠≠“

∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¡“„™â„π°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

5. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡

°“√ª√–‡¡‘π«‘∑¬∞“π–À√◊Õ «— ¥‘°“√Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß

6. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫°“√æ—≤π“„π¥â“πµà“ß Ê

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

∑”‰¥â

7-8

√“¬°“√

∑”‰¥â

7-8

√“¬°“√

∑”‰¥â

5-6

√“¬°“√

∑”‰¥â

5-6

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-4

√“¬°“√

1. ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

2. ¥â“π§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“πµ“¡∫∑∫“∑/¿“√°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

7. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡’º≈ß“π∑“ß¥â“π°“√«‘®—¬

·≈–π”º≈¢Õß°“√«‘®—¬‰ªæ—≤π“ºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß‰¥âº≈

8. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂‰¥â√—∫

°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘·≈–‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ∑“ß¥â“π

·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. ®”π«πÕ“§“√‡√’¬π·≈–Õ“§“√ª√–°Õ∫‡æ’¬ßæÕ

°—∫°“√„™âß“π

2. √–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ„™â°“√‰¥â¥’

3. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡·≈–¿Ÿ¡‘∑—»πå∑’Ë√à¡√◊Ëπ «¬ß“¡

‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

4. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥åµà“ß Ê

‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

‡ªìπ ”§—≠

5. ¡’¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

6. ¡’º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√

„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

1. °“√°”Àπ¥«‘ —¬∑—»πå æ—π∏°‘® √à«¡°—π

2. °“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡æ—π∏°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“‡ªìπ‰ª

„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. °“√∫√‘À“√ß“πß∫ª√–¡“≥‚ª√àß„  µ√«® Õ∫‰¥â

4. ºŸâ∫√‘À“√¡’¿“«–ºŸâπ”·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

5. ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡π‚¬∫“¬¢ÕßÀπà«¬ß“π

∫—ß§—∫∫—≠™“

6. °“√®—¥√–∫∫π‘‡∑» µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“ß“π

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

7. ∫√√¬“°“»°“√∑”ß“π‡ªìπ¡‘µ√ ‡Õ◊ÈÕÕ“∑√°—∫ºŸâ√à«¡ß“π

·≈–ºŸâ√—∫∫√‘°“√

8. ¡’®”π«πºŸâ‡√’¬π∑’ËÕÕ°°≈“ß§—ππâÕ¬‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 3

9. ¡’®”π«πºŸâ‡√’¬π∑’Ë®∫À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 95

10. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ¢Õß ∂“π»÷°…“„π¥â“π·≈–

√–¥—∫µà“ß Ê

∑”‰¥â

6

√“¬°“√

∑”‰¥â

8-10

√“¬°“√

∑”‰¥â

5

√“¬°“√

∑”‰¥â

5-7

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-4

√“¬°“√

3. ¥â“π°“¬¿“æ

4. ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

5. ¥â“π ◊ËÕ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√ Õπ

6. ¥â“π§«“¡ —¡æ—π∏å

°—∫™ÿ¡™π ·≈–Àπà«¬ß“π

Õ◊Ëπ

1. §«“¡æÕ‡æ’¬ß·≈–∑—π ¡—¬¢ÕßÕÿª°√≥å∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

2. °“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’·°à§√ŸºŸâ Õπ

3. °“√æ—≤π“·≈–π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™âªØ‘∫—µ‘ß“π

„π¥â“πµà“ß Ê ¢Õß ∂“π»÷°…“

4. °“√¡’º≈ß“π«‘®—¬À√◊Õ°“√ª√–¥‘…∞å·≈– √â“ß √√§å

π«—µ°√√¡„À¡à

5. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ∑“ß¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

1. °“√„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√  ∂“π∑’Ë ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ·°à™ÿ¡™π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

2. °“√¡’ à«π√à«¡¢ÕßºŸâª°§√Õß §≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“

·≈–™ÿ¡™π „π°“√æ—≤π“¥â“πµà“ß Ê ¢Õß ∂“π»÷°…“

3. °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡µà“ß Ê ¢Õß™ÿ¡™π ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

4. °“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬√–À«à“ß‚√ß‡√’¬π·≈–™ÿ¡™π

„π°“√æ—≤π“°“√»÷°…“

∑”‰¥â

5

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√¢Õß ∂“π»÷°…“

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ¡’°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ¢Õß ∂“π»÷°…“

·≈–™ÿ¡™π

2. ¡’°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√

¢Õß™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–∫√‘∫∑¢Õß ∂“π»÷°…“

3. ¡’°“√π‘‡∑» °”°—∫ µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“·≈–π”º≈‰ª

ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-3

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

1. °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√

 ∂“π»÷°…“

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

3. °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√‡√’¬π√Ÿâ

4. °“√®—¥À“ æ—≤π“ ◊ËÕ

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

5. °“√æ—≤π“°‘®°√√¡

æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

1. ¡’°“√«‘‡§√“–ÀåÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“

2. ¡’°“√®—¥∑”Àπà«¬°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

§√∫∑ÿ°°≈à¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ

3. ¡’°“√„™â·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π∑âÕß∂‘Ëπ‡æ◊ËÕ®—¥°“√‡√’¬π

°“√ ÕπÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“

4. ¡’°“√®—¥°“√ Õπ à́Õ¡‡ √‘¡∑’Ë¡’§«“¡∫°æ√àÕß

∑“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ

1. ¡’°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥·≈–ª√–‡¡‘π∑’Ë¡’

§ÿ≥¿“æÀ≈“°À≈“¬‡À¡“– ¡°—∫ ‘Ëß∑’ËµâÕß°“√«—¥

2. ¡’°“√°”Àπ¥√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√«—¥

·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ß™—¥‡®π

3. ¡’°“√®—¥∑”√–∫∫√“¬ß“πº≈°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈

µàÕπ—°‡√’¬πºŸâª°§√Õß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß√«¥‡√Á«

1. ¡’°“√ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√«“ß·ºπ°“√®—¥À“ ·≈–

º≈‘µ ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫¡’ à«π√à«¡

2. ¡’°“√„™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

Õ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬ ‡æ◊ËÕ

°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

4. ¡’°“√¢¬“¬º≈°“√„™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ‡º¬·æ√à

·°àºŸâ π„®

1. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π∑’Ë àß‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ

µ“¡°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâµà“ßÊ

2. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„π¥â“π°“√æ—≤π“

§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ëæ÷ßª√– ß§åµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß§√∫∂â«π

3. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«‡æ◊ËÕæ—≤π“™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–

·°âªí≠À“ºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ µàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë‡ √‘¡ √â“ß«‘π—¬π—°‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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1.2.2 ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

°“√ª√–‡¡‘π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡¡’Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“πµ“¡∫∑∫“∑/¿“√°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“

1.1 ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

1.2 ¥â“π§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

1.3 ¥â“π°“¬¿“æ

1.4 ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

1.5 ¥â“π ◊ËÕ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√ Õπ

1.6 ¥â“π§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫™ÿ¡™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2.1 °“√æ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»¢Õß ∂“π»÷°…“

2.2 °“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

2.3 °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ ∂“π»÷°…“

2.4 °“√„Àâ∫√‘°“√¥â“πÕ“§“√ ∂“π∑’Ë

2.5 °“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“πß∫ª√–¡“≥

2.6 °“√∫√‘À“√ß“π¥â“π∫ÿ§§≈

2.7 °“√∫√‘À“√ß“π¥â“πÕ“§“√ ∂“π∑’Ë

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π ‚¥¬√«¡

 Ÿß°«à“§–·ππ‡©≈’Ë¬√«¡∑ÿ°«‘™“¢Õßªï°“√»÷°…“∑’Ëºà“π¡“

2. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’ ÿ¢¿“æ°“¬·≈– ÿ¢¿“æ®‘µ∑’Ë¥’

3. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–§à“π‘¬¡

Õ—πæ÷ßª√– ß§å

4. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’∑—°…–°“√ ◊ËÕ “√‡ªìπÕ¬à“ß¥’

5. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’§«“¡„ΩÉ√Ÿâ ¡’∑—°…–„π°“√

· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ ·≈–æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

6. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’∑—°…–°“√§‘¥Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

µ—¥ ‘π„®·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

7. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’∑—°…–„π°“√∑”ß“π·≈– “¡“√∂

∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â

8. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ

„π¥â“π·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

∑”‰¥â

7-8

√“¬°“√

∑”‰¥â

5-6

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-4

√“¬°“√

1. ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“πµ“¡∫∑∫“∑/¿“√°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. ¥â“π§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“

3. ¥â“π°“¬¿“æ

4. ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

1. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’∑—°…–°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

∑’Ë‡πâπºŸâ‡√’¬π‡ªìπ ”§—≠

2. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π·≈– ∂“π»÷°…“ ·≈–‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈∑’Ë¡ÿàß‡πâπ

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π¥â«¬«‘∏’°“√À≈“°À≈“¬

4. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’°“√æ—≤π“ ◊ËÕπ«—µ°√√¡ π”¿Ÿ¡‘ªí≠≠“

∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¡“„™â„π°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

5. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡

°“√ª√–‡¡‘π«‘∑¬∞“π–À√◊Õ «— ¥‘°“√Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß

6. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫°“√æ—≤π“„π¥â“πµà“ß Ê

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

7. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡’º≈ß“π∑“ß¥â“π°“√«‘®—¬

·≈–π”º≈¢Õß°“√«‘®—¬‰ªæ—≤π“ºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß‰¥âº≈

8. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂

‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘·≈–‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ

∑“ß¥â“π·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. ®”π«πÕ“§“√‡√’¬π·≈–Õ“§“√ª√–°Õ∫‡æ’¬ßæÕ

°—∫°“√„™âß“π

2. √–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ„™â°“√‰¥â¥’

3. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡·≈–¿Ÿ¡‘∑—»πå∑’Ë√à¡√◊Ëπ «¬ß“¡

‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

4. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥åµà“ß Ê ‡ªìπ

√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬‡ªìπ ”§—≠

5. ¡’¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

6. ¡’º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√

„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

1. °“√°”Àπ¥«‘ —¬∑—»πå æ—π∏°‘® √à«¡°—π

2. °“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡æ—π∏°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“‡ªìπ‰ª

„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. °“√∫√‘À“√ß“πß∫ª√–¡“≥‚ª√àß„  µ√«® Õ∫‰¥â

∑”‰¥â

7-8

√“¬°“√

∑”‰¥â

6

√“¬°“√

∑”‰¥â

8-10

√“¬°“√

∑”‰¥â

5-6

√“¬°“√

∑”‰¥â

5

√“¬°“√

∑”‰¥â

5-7

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-4

√“¬°“√
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542 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. ºŸâ∫√‘À“√¡’¿“«–ºŸâπ”·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

5. ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡π‚¬∫“¬¢ÕßÀπà«¬ß“π

∫—ß§—∫∫—≠™“

6. °“√®—¥√–∫∫π‘‡∑» µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“ß“π

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

7. ∫√√¬“°“»°“√∑”ß“π‡ªìπ¡‘µ√ ‡Õ◊ÈÕÕ“∑√°—∫ºŸâ√à«¡ß“π

·≈–ºŸâ√—∫∫√‘°“√

8. ¡’®”π«πºŸâ‡√’¬π∑’ËÕÕ°°≈“ß§—ππâÕ¬‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 3

9. ¡’®”π«πºŸâ‡√’¬π∑’Ë®∫À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 95

10. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ¢Õß ∂“π»÷°…“„π¥â“π ·≈–

√–¥—∫µà“ß Ê

1. §«“¡æÕ‡æ’¬ß·≈–∑—π ¡—¬¢ÕßÕÿª°√≥å∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

2. °“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’·°à§√ŸºŸâ Õπ

3. °“√æ—≤π“·≈–π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™âªØ‘∫—µ‘ß“π

„π¥â“πµà“ß Ê ¢Õß ∂“π»÷°…“

4. °“√¡’º≈ß“π«‘®—¬À√◊Õ°“√ª√–¥‘…∞å ·≈– √â“ß √√§å

π«—µ°√√¡„À¡à

5. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ∑“ß¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

1. °“√„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√  ∂“π∑’Ë ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ·°à™ÿ¡™π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

2. °“√¡’ à«π√à«¡¢ÕßºŸâª°§√Õß §≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“

·≈–™ÿ¡™π„π°“√æ—≤π“¥â“πµà“ß Ê ¢Õß ∂“π»÷°…“

3. °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡µà“ß Ê ¢Õß™ÿ¡™π ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

4. °“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬√–À«à“ß‚√ß‡√’¬π·≈–™ÿ¡™π

„π°“√æ—≤π“°“√»÷°…“

5. ¥â“π ◊ËÕ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√ Õπ

6. ¥â“π§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫

™ÿ¡™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

∑”‰¥â

5

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-3

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√
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543§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ∂“π»÷°…“

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë§√Õ∫§≈ÿ¡„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

°“√®—¥°“√»÷°…“Õ¬à“ß§√Õ∫§≈ÿ¡ ∂Ÿ°µâÕß‡ªìπªí®®ÿ∫—π

2. ¡’°“√®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

∂Ÿ°µâÕß∑—π ¡—¬ ¡’°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√π”¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»‰ª„™â„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√Õ¬à“ß§ÿâ¡§à“

4. ¡’°“√‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°‘®°√√¡

¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ√«¥‡√Á«

1. ¡’°“√æ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥∑’Ë¡’¡“µ√∞“π ¡’ª√‘¡“≥Àπ—ß ◊Õ

∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫°“√®—¥°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ∑—π ¡—¬

2. ¡’°“√æ—≤π“ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√µà“ß Ê ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

Õ¬à“ß§√∫∂â«π ·≈–¡’°“√„™âÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“

3. ¡’°“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π ∂“π»÷°…“

∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬„π ∂“π»÷°…“

∑’Ë àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ°“¬ Õ“√¡≥å·≈–®‘µ„®Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

1. ¡’°“√æ—≤π“·ºπæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫π‚¬∫“¬ §«“¡µâÕß°“√·≈–ªí≠À“¢Õß ∂“π»÷°…“

·≈–∑âÕß∂‘Ëπ

2. ¡’°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫µàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπ‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√µ√«® Õ∫∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

4. ¡’°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™â„πª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. Õ“§“√ ∂“π∑’Ë„π ∂“π»÷°…“∑ÿ°·ÀàßÕ¬Ÿà„π ¿“æ

∑’Ë –Õ“¥ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–

2. ¡’°“√®—¥‡µ√’¬¡Õÿª°√≥å  ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°

„π°“√„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√ ∂“π∑’ËÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

3. ¡’°“√®—¥√–∫∫´àÕ¡∫”√ÿßÕ“§“√ ∂“π∑’Ë„ÀâÕ¬Ÿà„π ¿“æ

∑’Ë·¢Áß·√ß  –Õ“¥ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬Õ¬Ÿà‡ ¡Õ

4. ¡’°“√®—¥√–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë„™â°“√‰¥â

·≈–ª≈Õ¥¿—¬

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

1. °“√æ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈

 “√ π‡∑»¢Õß

 ∂“π»÷°…“

2. °“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

3. °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

 ∂“π»÷°…“

4. °“√„Àâ∫√‘°“√¥â“π

Õ“§“√ ∂“π∑’Ë

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√
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544 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

5. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

¥â“πß∫ª√–¡“≥

6. °“√∫√‘À“√ß“π¥â“π∫ÿ§§≈

7. °“√„Àâ∫√‘°“√¥â“πÕ“§“√

 ∂“π∑’Ë

1. ¡’°“√®—¥À“ß∫ª√–¡“≥‰¥âÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ

2. ¡’·ºπµ‘¥µ“¡ §«∫§ÿ¡°“√„™âß∫ª√–¡“≥Õ¬à“ß™—¥‡®π

3. ¡’°“√®—¥∑”∫—≠™’°“√„™âß∫Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫‡ªìπªí®®ÿ∫—π

·≈–µ√«® Õ∫‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“

4. ¡’°“√„™âß∫ª√–¡“≥‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1. ¡’°“√®—¥‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√ß“π Õ¬à“ß™—¥‡®π

‡ªìπªí®®ÿ∫—π

2. ¡’°“√ √â“ß¢«—≠·≈–°”≈—ß„®„Àâ°—∫∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–∑—Ë«∂÷ß

4. ∫ÿ§≈“°√√âÕ¬≈– 80 ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®µàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

1. Õ“§“√ ∂“π∑’Ë„π ∂“π»÷°…“∑ÿ°·ÀàßÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë

 –Õ“¥ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–

2. ¡’°“√®—¥‡µ√’¬¡Õÿª°√≥å  ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°

„π°“√„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√ ∂“π∑’ËÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

3. ¡’°“√®—¥√–∫∫´àÕ¡∫”√ÿßÕ“§“√ ∂“π∑’Ë„ÀâÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë

·¢Áß·√ß  –Õ“¥ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬Õ¬Ÿà‡ ¡Õ

4. ¡’°“√®—¥√–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë„™â°“√‰¥â

·≈–ª≈Õ¥¿—¬

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

3.2.3 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

°“√ª√–‡¡‘π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ¡’Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ßπ’È

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“πµ“¡∫∑∫“∑/¿“√°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“

1.1 ¥â“π§ÿ≥¿“æ ºŸâ‡√’¬π

1.2 ¥â“π§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

1.3 ¥â“π°“¬¿“æ

1.4 ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

1.5 ¥â“π ◊ËÕ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√ Õπ

1.6 ¥â“π§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫™ÿ¡™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
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545§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2.1 §«“¡‡ªìππ«—µ°√√¡

2.2 °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

2.3 °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

2.4 °“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

2.5 °“√¡’ à«π√à«¡„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

2.6 º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√π”π«—µ°√√¡‰ª„™â

2.7 ª√–‚¬™πå¢Õßπ«—µ°√√¡„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“§ÿ≥¿“æ¢Õß

°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

2.8 °“√„™â∑√—æ¬“°√„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

2.9 °“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

2.10 ≈—°…≥–¢Õßπ«—µ°√√¡∑’Ëπ”‰ª„™â

2.11 °“√¬Õ¡√—∫π«—µ°√√¡

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π ‚¥¬√«¡ Ÿß°«à“

§–·ππ ‡©≈’Ë¬√«¡∑ÿ°«‘™“¢Õßªï°“√»÷°…“∑’Ëºà“π¡“

2. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’ ÿ¢¿“æ°“¬·≈– ÿ¢¿“æ®‘µ∑’Ë¥’

3. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–§à“π‘¬¡

Õ—πæ÷ßª√– ß§å

4. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’∑—°…–°“√ ◊ËÕ “√‡ªìπÕ¬à“ß¥’

5. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’§«“¡„ΩÉ√Ÿâ ¡’∑—°…–„π°“√

· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ ·≈–æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

6. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’∑—°…–°“√§‘¥Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

µ—¥ ‘π„®·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

7. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’∑—°…–„π°“√∑”ß“π·≈– “¡“√∂

∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â

8. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ

„π¥â“π·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

∑”‰¥â

7-8

√“¬°“√

∑”‰¥â

5-6

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-4

√“¬°“√

1. ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“πµ“¡∫∑∫“∑/¿“√°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“
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546 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. ¥â“π§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“

3. ¥â“π°“¬¿“æ

4. ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

1. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’∑—°…–°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

∑’Ë‡πâπºŸâ‡√’¬π‡ªìπ ”§—≠

2. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π·≈– ∂“π»÷°…“ ·≈–‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈∑’Ë¡ÿàß‡πâπ

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π¥â«¬«‘∏’°“√À≈“°À≈“¬

4. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’°“√æ—≤π“ ◊ËÕπ«—µ°√√¡ π”¿Ÿ¡‘ªí≠≠“

∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¡“„™â„π°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

5. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡

°“√ª√–‡¡‘π«‘∑¬∞“π–À√◊Õ «— ¥‘°“√Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß

6. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫°“√æ—≤π“„π¥â“πµà“ß Ê

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

7. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡’º≈ß“π∑“ß¥â“π°“√«‘®—¬

·≈–π”º≈¢Õß°“√«‘®—¬‰ªæ—≤π“ºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß‰¥âº≈

8. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂

‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘·≈–‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ

∑“ß¥â“π·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. ®”π«πÕ“§“√‡√’¬π·≈–Õ“§“√ª√–°Õ∫‡æ’¬ßæÕ

°—∫°“√„™âß“π

2. √–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ„™â°“√‰¥â¥’

3. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡·≈–¿Ÿ¡‘∑—»πå∑’Ë√à¡√◊Ëπ «¬ß“¡

‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

4. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥åµà“ß Ê ‡ªìπ

√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬‡ªìπ ”§—≠

5. ¡’¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

6. ¡’º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√

„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

1. °“√°”Àπ¥«‘ —¬∑—»πå æ—π∏°‘® √à«¡°—π

2. °“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡æ—π∏°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“‡ªìπ‰ª

„π ∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. °“√∫√‘À“√ß“πß∫ª√–¡“≥‚ª√àß„  µ√«® Õ∫‰¥â

∑”‰¥â

7-8

√“¬°“√

∑”‰¥â

6

√“¬°“√

∑”‰¥â

8-10

√“¬°“√

∑”‰¥â

5-6

√“¬°“√

∑”‰¥â

5

√“¬°“√

∑”‰¥â

5-7

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-4

√“¬°“√
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. ºŸâ∫√‘À“√¡’¿“«–ºŸâπ”·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

5. ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡π‚¬∫“¬¢ÕßÀπà«¬ß“π

∫—ß§—∫∫—≠™“

6. °“√®—¥√–∫∫π‘‡∑» µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“ß“π

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

7. ∫√√¬“°“»°“√∑”ß“π‡ªìπ¡‘µ√ ‡Õ◊ÈÕÕ“∑√°—∫ºŸâ√à«¡ß“π

·≈–ºŸâ√—∫∫√‘°“√

8. ¡’®”π«πºŸâ‡√’¬π∑’ËÕÕ°°≈“ß§—ππâÕ¬‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 3

9. ¡’®”π«πºŸâ‡√’¬π∑’Ë®∫À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 95

10. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ¢Õß ∂“π»÷°…“„π¥â“π

·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. §«“¡æÕ‡æ’¬ß·≈–∑—π ¡—¬¢ÕßÕÿª°√≥å∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

2. °“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’·°à§√ŸºŸâ Õπ

3. °“√æ—≤π“·≈–π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™âªØ‘∫—µ‘ß“π

„π¥â“πµà“ß Ê ¢Õß ∂“π»÷°…“

4. °“√¡’º≈ß“π«‘®—¬À√◊Õ°“√ª√–¥‘…∞å ·≈– √â“ß √√§å

π«—µ°√√¡„À¡à

5. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ∑“ß¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

1. °“√„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√  ∂“π∑’Ë ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ·°à™ÿ¡™π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

2. °“√¡’ à«π√à«¡¢ÕßºŸâª°§√Õß §≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“

·≈–™ÿ¡™π „π°“√æ—≤π“¥â“πµà“ßÊ¢Õß ∂“π»÷°…“

3. °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡µà“ß Ê ¢Õß™ÿ¡™π ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

4. °“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬√–À«à“ß‚√ß‡√’¬π·≈–™ÿ¡™π

„π°“√æ—≤π“°“√»÷°…“

∑”‰¥â

5

√“¬°“√

∑”‰¥â

3-4

√“¬°“√

∑”‰¥â

4

√“¬°“√

∑”‰¥â

2

√“¬°“√

∑”‰¥â

1-3

√“¬°“√

∑”‰¥â

1

√“¬°“√

5. ¥â“π ◊ËÕ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√ Õπ

6. ¥â“π§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫

™ÿ¡™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ‡ªìπ ‘Ëß„À¡à∑’Ë‰¡à‡§¬¡’À√◊Õª√“°Ø¡“°àÕπ
2. ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ·µàπ”¡“ª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õæ—≤π“„À¡à
3. ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ·µàπ”¡“ª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õæ—≤π“∫“ß à«π
1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“

§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’«‘∏’°“√·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ
„π°“√µ√«® Õ∫

2. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“
§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“  “¡“√∂µ√«® Õ∫‰¥â

3. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬ Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“
§«“¡µâÕß°“√

1.  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–§«“¡µâÕß°“√
„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ·π«§‘¥ ”§—≠
√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈  “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â
π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π°“√ÕÕ°·∫∫·≈–∑ÿ°°‘®°√√¡
¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π∑ÿ°√–¥—∫

2.  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–§«“¡µâÕß°“√
„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ·π«§‘¥ ”§—≠
√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈ π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π
„π°“√ÕÕ°·∫∫·≈–∑ÿ°°‘®°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π

3.  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–§«“¡µâÕß°“√
„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ·π«§‘¥ ”§—≠
π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√ÕÕ°·∫∫

1. ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫ °”Àπ¥‰«â∑ÿ°¢—ÈπµÕπ
·≈–¡’°“√ª√—∫ª√ÿßµ≈Õ¥®π°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

2. ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫ °”Àπ¥‰«â∑ÿ°¢—ÈπµÕπ
·≈–¡’°“√ª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õæ—≤π“

3. ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫ °”Àπ¥‰«â
1. ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π¡’ à«π√à«¡„π

°“√«“ß·ºπ °“√¥”‡π‘π°“√ ª√–‡¡‘π·≈– √ÿªº≈
2. ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π¡’ à«π√à«¡

„π°“√«“ß·ºπ ·≈–°“√¥”‡π‘π°“√
3. ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π¡’ à«π√à«¡

„π°“√«“ß·ºπ

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 1
∑”‰¥â

√“¬°“√
∑’Ë 1

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 2
∑”‰¥â

√“¬°“√
∑’Ë 2

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 3
∑”‰¥â

√“¬°“√
∑’Ë 3

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 3

1. §«“¡‡ªìππ«—µ°√√¡

2. °√–∫«π°“√æ—≤π“
π«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. °“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“
π«—µ°√√¡

5. °“√¡’ à«π√à«¡
„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ
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µ—«™’È«—¥
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

6. º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√π”
π«—µ°√√¡‰ª„™â

7. ª√–‚¬™πå¢Õßπ«—µ°√√¡
„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ
æ—≤π“§ÿ≥¿“æ¢Õß
°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

8. °“√„™â∑√—æ¬“°√
„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

9. °“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π
„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

10. ≈—°…≥–¢Õßπ«—µ°√√¡
∑’Ëπ”‰ª„™â

11. °“√¬Õ¡√—∫π«—µ°√√¡

1. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫§√Õ∫§≈ÿ¡
·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∑ÿ°®ÿ¥ª√– ß§å‚¥¬¡’À≈—°∞“π
À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫

2. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫‡ªìπ‰ª
µ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∫“ß®ÿ¥ª√– ß§å ‚¥¬¡’À≈—°∞“π
À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫

3. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫‡ªìπ‰ª
µ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∫“ß®ÿ¥ª√– ß§å

1. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥âµ√ßµ“¡®ÿ¥
ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π ‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈
· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ¡“°

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥âµ√ßµ“¡
®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π ‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈
· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë ¥’¢÷Èπ

3. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥âµ√ßµ“¡
®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π ‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈
· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. ª√–¬ÿ°µå„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“
 Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑
¢ÕßÀπà«¬ß“π

3. „™â∑√—æ¬“°√‡À¡“– ¡  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π
·µà‰¡à§ÿâ¡§à“

1. °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√– ∫°“√≥å
°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π ∑—ÈßÀπà«¬ß“π

2. °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√– ∫°“√≥å
°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π ‡©æ“–°≈ÿà¡

3  °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√– ∫°“√≥å
°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π ‡©æ“–∫ÿ§§≈

1. °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥Õ¬à“ßßà“¬
2. °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥
3. °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥¡“°
1 .¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â ∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π
2. ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â ¿“¬„πÀπà«¬ß“π
3. ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â ‡©æ“–°≈ÿà¡Àπà«¬ß“π

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 1

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 1
∑”‰¥â

√“¬°“√
∑’Ë 1

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 2

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 2
∑”‰¥â

√“¬°“√
∑’Ë 2

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 3

∑”‰¥â
√“¬°“√

∑’Ë 3
∑”‰¥â

√“¬°“√
∑’Ë 3
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4. «‘∏’°“√ª√–‡¡‘π

°“√ª√–‡¡‘π ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡  ¡’«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π 3 √–¥—∫ ¥—ßπ’È

4.1 √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

4.1.1 µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ∂“π»÷°…“∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘π

4.1.2 ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ° ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

4.1.3 ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ° ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ®”π«π¥â“π≈–  1  ‚√ß

4.1.4 ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ° ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

4.1 √–¥—∫¿“§

4.1.2 ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ° ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§

4.1.3 ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ° ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ √–¥—∫¿“§ ®”π«π¥â“π≈–............‚√ß

4.1.4 ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ° ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫¿“§

4.3 √–¥—∫™“µ‘

4.3.1 ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ° ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘

4.3.2 ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ° ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘ ®”π«π¥â“π≈–............‚√ß

4.3.3 ª√–°“»º≈°“√§—¥‡≈◊Õ° ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡√–¥—∫™“µ‘  ·≈–∑”æ‘∏’¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·≈–√“ß«—≈

5. ‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π

5.1 √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

5.1.1 °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ ‚¥¬„™â‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ çºà“πé ·≈– ç‰¡àºà“πé  ∂“π»÷°…“

∑’Ë¢Õ√—∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π çºà“πé √âÕ¬≈– 80 ¢Õß®”π«π√“¬°“√ª√–‡¡‘π∑—ÈßÀ¡¥ ®÷ß®–‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π

µàÕ‰ª

5.1.2 °“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π«‘™“°“√ ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ·≈–¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ‡æ◊ËÕ

°“√‡√’¬π°“√ Õπ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ √âÕ¬≈– 80 ¢÷Èπ‰ª ¢Õß√“¬°“√ª√–‡¡‘π∑—ÈßÀ¡¥

5.2 √–¥—∫¿“§

5.2.1 °“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π«‘™“°“√ ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ·≈–¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ‡æ◊ËÕ

°“√‡√’¬π °“√ Õπ  ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ √âÕ¬≈– 85 ¢÷Èπ‰ª ¢Õß√“¬°“√ª√–‡¡‘π∑—ÈßÀ¡¥

5.3 √–¥—∫™“µ‘

5.3.1 °“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¥â“π«‘™“°“√ ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ·≈–¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ

°“√‡√’¬π°“√ Õπ ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ √âÕ¬≈– 90 ¢÷Èπ‰ª  ¢Õß√“¬°“√ª√–‡¡‘π∑—ÈßÀ¡¥

5.3.2 º≈°“√ª√–‡¡‘π¢Õß§≥–°√√¡°“√√–¥—∫™“µ‘ “¡“√∂ª√–‡¡‘π‚¥¬°“√¥ŸÀ≈—°∞“π√àÕß√Õ¬ ·≈–

 —¡¿“…≥å ·≈â«„Àâ§–·ππ‡æ‘Ë¡‰¥â 20 §–·ππ
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1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 120 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 121-180 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 181-¢÷Èπ‰ª)

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

·∫∫ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ (OBEC AWARDS)

√√. 5/1

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“πµ“¡∫∑∫“∑/¿“√°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
ºà“π ‰¡àºà“π

1. Àπà«¬ß“πµâπ —ß°—¥
2. º≈°“√∑¥ Õ∫∑“ß

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
√–¥—∫™“µ‘ (O-NET)
¢Õßπ—°‡√’¬π„π∑ÿ°√–¥—∫
™—Èπ∑’Ë Õ∫

3. °“√√—∫√Õß¡“µ√∞“π
°“√»÷°…“

4. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈/
°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘

‡ªìπ ∂“π»÷°…“ —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
§–·ππ‡©≈’Ë¬¢Õß∑ÿ°«‘™“∑’Ë Õ∫ (O-NET) ¢Õßªï°“√»÷°…“ªí®®ÿ∫—π
À√◊Õªï°“√»÷°…“∑’Ëºà“π¡“  Ÿß°«à“ §à“‡©≈’Ë¬¢Õß√–¥—∫ª√–‡∑»
„π∑ÿ°√–¥—∫™—Èπ∑’Ë Õ∫

‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß¡“µ√∞“π°“√»÷°…“®“°  ¡». ·≈–ªïº≈°“√ª√–‡¡‘π
‚¥¬¿“æ√«¡Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’¡“° „π°“√ª√–‡¡‘π√Õ∫ Õß/ “¡
 ∂“π»÷°…“‰¥â√—∫√“ß«—≈/¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§¢÷Èπ‰ª
Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 √“ß«—≈ „π√Õ∫ 3 ªï °“√»÷°…“∑’Ëºà“π¡“
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 120 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 121-180 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 181-¢÷Èπ‰ª)

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

√√. 5/2

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“πµ“¡∫∑∫“∑/¿“√°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“

1. ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π 1. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π ‚¥¬√«¡ Ÿß°«à“

§–·ππ‡©≈’Ë¬√«¡∑ÿ°«‘™“¢Õßªï°“√»÷°…“∑’Ëºà“π¡“

2. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’ ÿ¢¿“æ°“¬·≈– ÿ¢¿“æ®‘µ∑’Ë¥’

3. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡·≈–§à“π‘¬¡

Õ—πæ÷ßª√– ß§å

4. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’∑—°…–°“√ ◊ËÕ “√‡ªìπÕ¬à“ß¥’

5. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’§«“¡„ΩÉ√Ÿâ ¡’∑—°…–„π°“√· «ßÀ“

§«“¡√Ÿâ ·≈–æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
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2. ¥â“π§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“

3. ¥â“π°“¬¿“æ

6. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’∑—°…–°“√§‘¥Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

µ—¥ ‘π„®·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

7. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’∑—°…–„π°“√∑”ß“π·≈– “¡“√∂

∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â

8. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ

„π¥â“π·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’∑—°…–°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡πâπ

ºŸâ‡√’¬π‡ªìπ ”§—≠

2. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π·≈– ∂“π»÷°…“ ·≈–‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈∑’Ë¡ÿàß‡πâπ°“√

æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π¥â«¬«‘∏’°“√À≈“°À≈“¬

4. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’°“√æ—≤π“ ◊ËÕπ«—µ°√√¡ π”¿Ÿ¡‘ªí≠≠“

∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¡“„™â„π°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

5. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡

°“√ª√–‡¡‘π«‘∑¬∞“π–À√◊Õ «— ¥‘°“√Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß

6. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫°“√æ—≤π“„π¥â“πµà“ß Ê

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

7. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡’º≈ß“π∑“ß¥â“π°“√«‘®—¬

·≈–π”º≈¢Õß°“√«‘®—¬‰ªæ—≤π“ºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß‰¥âº≈

8. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂

‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘·≈–‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ

∑“ß¥â“π·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. ®”π«πÕ“§“√‡√’¬π·≈–Õ“§“√ª√–°Õ∫‡æ’¬ßæÕ

°—∫°“√„™âß“π

2. √–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ„™â°“√‰¥â¥’

3. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡·≈–¿Ÿ¡‘∑—»πå∑’Ë√à¡√◊Ëπ «¬ß“¡

‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

4. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥åµà“ß Ê

‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

‡ªìπ ”§—≠

5. ¡’¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

6. ¡’º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√

„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

5. ¥â“π ◊ËÕ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√ Õπ

6. ¥â“π§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫

™ÿ¡™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

1. °“√°”Àπ¥«‘ —¬∑—»πå æ—π∏°‘® √à«¡°—π

2. °“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡æ—π∏°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“‡ªìπ‰ª

„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. °“√∫√‘À“√ß“πß∫ª√–¡“≥‚ª√àß„  µ√«® Õ∫‰¥â

4. ºŸâ∫√‘À“√¡’¿“«–ºŸâπ”·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√

∫√‘À“√®—¥°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

5. ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡π‚¬∫“¬¢ÕßÀπà«¬ß“π

∫—ß§—∫∫—≠™“

6. °“√®—¥√–∫∫π‘‡∑» µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“ß“π

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

7. ∫√√¬“°“»°“√∑”ß“π‡ªìπ¡‘µ√ ‡Õ◊ÈÕÕ“∑√°—∫ºŸâ√à«¡ß“π

·≈–ºŸâ√—∫∫√‘°“√

8. ¡’®”π«πºŸâ‡√’¬π∑’ËÕÕ°°≈“ß§—ππâÕ¬‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 3

9. ¡’®”π«πºŸâ‡√’¬π∑’Ë®∫À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈–  95

10. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ¢Õß ∂“π»÷°…“„π¥â“π

·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. §«“¡æÕ‡æ’¬ß·≈–∑—π ¡—¬¢ÕßÕÿª°√≥å∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

2. °“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’·°à§√ŸºŸâ Õπ

3. °“√æ—≤π“·≈–π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™âªØ‘∫—µ‘ß“π

„π¥â“πµà“ß Ê ¢Õß ∂“π»÷°…“

4. °“√¡’º≈ß“π«‘®—¬À√◊Õ°“√ª√–¥‘…∞å·≈– √â“ß √√§å

π«—µ°√√¡„À¡à

5. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ∑“ß¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

1. °“√„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√  ∂“π∑’Ë ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ·°à™ÿ¡™π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

2. °“√¡’ à«π√à«¡¢ÕßºŸâª°§√Õß §≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“

·≈–™ÿ¡™π„π°“√æ—≤π“¥â“πµà“ß Ê ¢Õß ∂“π»÷°…“

3. °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡µà“ß Ê ¢Õß™ÿ¡™π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

4. °“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬√–À«à“ß‚√ß‡√’¬π·≈–™ÿ¡™π

„π°“√æ—≤π“°“√»÷°…“
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√¢Õß ∂“π»÷°…“

1. °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√
 ∂“π»÷°…“

2. °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ
∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

3. °“√°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π
º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ

4. °“√®—¥À“ æ—≤π“ ◊ËÕ
‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

5. °“√æ—≤π“°‘®°√√¡
æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

1. ¡’°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ¢Õß ∂“π»÷°…“
·≈–™ÿ¡™π

2. ¡’°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√
¢Õß™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–∫√‘∫∑¢Õß ∂“π»÷°…“

3. ¡’°“√π‘‡∑» °”°—∫ µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
4. ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“·≈–π”º≈

‰ªª√—∫ª√ÿß·°â‰¢À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“
1. ¡’°“√«‘‡§√“–ÀåÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“
2. ¡’°“√®—¥∑”Àπà«¬°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

§√∫∑ÿ°°≈à¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ
3. ¡’°“√„™â·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π∑âÕß∂‘Ëπ ‡æ◊ËÕ®—¥°“√‡√’¬π

°“√ ÕπÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“
4. ¡’°“√®—¥°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡∑’Ë¡’§«“¡∫°æ√àÕß

∑“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ
1. ¡’°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥·≈–ª√–‡¡‘π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æÀ≈“°À≈“¬

‡À¡“– ¡°—∫ ‘Ëß∑’ËµâÕß°“√«—¥
2. ¡’°“√°”Àπ¥√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√«—¥ ·≈–ª√–‡¡‘π

º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ß™—¥‡®π
3. ¡’°“√®—¥∑”√–∫∫√“¬ß“πº≈°“√«—¥ ·≈–ª√–‡¡‘π

º≈µàÕπ—°‡√’¬πºŸâª°§√Õß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß√«¥‡√Á«
1. ¡’°“√ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√«“·ºπ°“√®—¥À“

·≈–º≈‘µ ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫¡’ à«π√à«¡
2. ¡’°“√„™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬
3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ
4. ¡’°“√¢¬“¬º≈°“√„™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

‡º¬·æ√à·°àºŸâ π„®
1. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π∑’Ë àß‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ

µ“¡°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâµà“ß Ê
2. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„π¥â“π°“√æ—≤π“

§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ëæ÷ßª√– ß§åµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß§√∫∂â«π
3. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«‡æ◊ËÕæ—≤π“™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–

·°âªí≠À“ºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫µàÕ‡π◊ËÕß
4. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë‡ √‘¡ √â“ß«‘π—¬π—°‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 120 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 121-180 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 181-¢÷Èπ‰ª)

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

2. ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

√√. 5/3

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“πµ“¡∫∑∫“∑/¿“√°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“

1. ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π 1. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π ‚¥¬√«¡ Ÿß°«à“

§–·ππ‡©≈’Ë¬√«¡∑ÿ°«‘™“¢Õßªï°“√»÷°…“∑’Ëºà“π¡“

2. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’ ÿ¢¿“æ°“¬·≈– ÿ¢¿“æ®‘µ∑’Ë¥’

3. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡·≈–§à“π‘¬¡

Õ—πæ÷ßª√– ß§å

4. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’∑—°…–°“√ ◊ËÕ “√‡ªìπÕ¬à“ß¥’

5. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’§«“¡„ΩÉ√Ÿâ ¡’∑—°…–„π°“√· «ßÀ“

§«“¡√Ÿâ ·≈–æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
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2. ¥â“π§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“

3. ¥â“π°“¬¿“æ

6. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’∑—°…–°“√§‘¥Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

µ—¥ ‘π„®·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

7. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’∑—°…–„π°“√∑”ß“π·≈– “¡“√∂

∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â

8. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ

„π¥â“π·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’∑—°…–°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡πâπ

ºŸâ‡√’¬π‡ªìπ ”§—≠

2. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π·≈– ∂“π»÷°…“ ·≈–‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈∑’Ë¡ÿàß‡πâπ°“√

æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π¥â«¬«‘∏’°“√À≈“°À≈“¬

4. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’°“√æ—≤π“ ◊ËÕπ«—µ°√√¡ π”¿Ÿ¡‘ªí≠≠“

∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¡“„™â„π°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

5. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡

°“√ª√–‡¡‘π«‘∑¬∞“π–À√◊Õ «— ¥‘°“√Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß

6. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫°“√æ—≤π“„π¥â“πµà“ß Ê

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

7. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡’º≈ß“π∑“ß¥â“π°“√«‘®—¬

·≈–π”º≈¢Õß°“√«‘®—¬‰ªæ—≤π“ºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß‰¥âº≈

8. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂

‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘·≈–‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ

∑“ß¥â“π·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. ®”π«πÕ“§“√‡√’¬π·≈–Õ“§“√ª√–°Õ∫‡æ’¬ßæÕ

°—∫°“√„™âß“π

2. √–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ„™â°“√‰¥â¥’

3. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡·≈–¿Ÿ¡‘∑—»πå∑’Ë√à¡√◊Ëπ «¬ß“¡

‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

4. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥åµà“ß Ê

‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

‡ªìπ ”§—≠

5. ¡’¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

6. ¡’º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√

„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

5. ¥â“π ◊ËÕ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√ Õπ

6. ¥â“π§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫

™ÿ¡™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

1. °“√°”Àπ¥«‘ —¬∑—»πå æ—π∏°‘® √à«¡°—π

2. °“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡æ—π∏°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“‡ªìπ‰ª

„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. °“√∫√‘À“√ß“πß∫ª√–¡“≥‚ª√àß„  µ√«® Õ∫‰¥â

4. ºŸâ∫√‘À“√¡’¿“«–ºŸâπ”·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√

∫√‘À“√®—¥°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

5. ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡π‚¬∫“¬¢ÕßÀπà«¬ß“π

∫—ß§—∫∫—≠™“

6. °“√®—¥√–∫∫π‘‡∑» µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“ß“π

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

7. ∫√√¬“°“»°“√∑”ß“π‡ªìπ¡‘µ√ ‡Õ◊ÈÕÕ“∑√°—∫ºŸâ√à«¡ß“π

·≈–ºŸâ√—∫∫√‘°“√

8. ¡’®”π«πºŸâ‡√’¬π∑’ËÕÕ°°≈“ß§—ππâÕ¬‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 3

9. ¡’®”π«πºŸâ‡√’¬π∑’Ë®∫À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈–  95

10. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ¢Õß ∂“π»÷°…“„π¥â“π

·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. §«“¡æÕ‡æ’¬ß·≈–∑—π ¡—¬¢ÕßÕÿª°√≥å∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

2. °“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’·°à§√ŸºŸâ Õπ

3. °“√æ—≤π“·≈–π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™âªØ‘∫—µ‘ß“π

„π¥â“πµà“ß Ê ¢Õß ∂“π»÷°…“

4. °“√¡’º≈ß“π«‘®—¬À√◊Õ°“√ª√–¥‘…∞å·≈– √â“ß √√§å

π«—µ°√√¡„À¡à

5. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ∑“ß¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

1. °“√„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√  ∂“π∑’Ë ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ·°à™ÿ¡™π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

2. °“√¡’ à«π√à«¡¢ÕßºŸâª°§√Õß §≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“

·≈–™ÿ¡™π„π°“√æ—≤π“¥â“πµà“ß Ê ¢Õß ∂“π»÷°…“

3. °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡µà“ß Ê ¢Õß™ÿ¡™π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

4. °“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬√–À«à“ß‚√ß‡√’¬π·≈–™ÿ¡™π

„π°“√æ—≤π“°“√»÷°…“
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559§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√¢Õß ∂“π»÷°…“

1. °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√
 ∂“π»÷°…“

2. °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ
∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

3. °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π
º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ

4. °“√®—¥À“ æ—≤π“ ◊ËÕ
‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

5. °“√æ—≤π“°‘®°√√¡
æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π

1. ¡’°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ¢Õß ∂“π»÷°…“
·≈–™ÿ¡™π

2. ¡’°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√
¢Õß™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–∫√‘∫∑¢Õß ∂“π»÷°…“

3. ¡’°“√π‘‡∑» °”°—∫ µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
4. ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“·≈–π”º≈

‰ªª√—∫ª√ÿß·°â‰¢À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“
1. ¡’°“√«‘‡§√“–ÀåÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“
2. ¡’°“√®—¥∑”Àπà«¬°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√

§√∫∑ÿ°°≈à¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ
3. ¡’°“√„™â·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π∑âÕß∂‘Ëπ ‡æ◊ËÕ®—¥°“√‡√’¬π

°“√ ÕπÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“
4. ¡’°“√®—¥°“√ Õπ´àÕ¡‡ √‘¡∑’Ë¡’§«“¡∫°æ√àÕß

∑“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ
1. ¡’°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥·≈–ª√–‡¡‘π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æÀ≈“°À≈“¬

‡À¡“– ¡°—∫ ‘Ëß∑’ËµâÕß°“√«—¥
2. ¡’°“√°”Àπ¥√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√«—¥ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ß™—¥‡®π
3. ¡’°“√®—¥∑”√–∫∫√“¬ß“πº≈°“√«—¥ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈

µàÕπ—°‡√’¬πºŸâª°§√Õß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß√«¥‡√Á«
1. ¡’°“√ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√«“·ºπ°“√®—¥À“

·≈–º≈‘µ ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫¡’ à«π√à«¡
2. ¡’°“√„™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬
3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑—π ¡—¬

‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ
4. ¡’°“√¢¬“¬º≈°“√„™â ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

‡º¬·æ√à·°àºŸâ π„®
1. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π∑’Ë àß‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ

µ“¡°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâµà“ß Ê
2. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„π¥â“π°“√æ—≤π“

§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ëæ÷ßª√– ß§åµ“¡À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß§√∫∂â«π
3. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡·π–·π«‡æ◊ËÕæ—≤π“™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–

·°âªí≠À“ºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫µàÕ‡π◊ËÕß
4. ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë‡ √‘¡ √â“ß«‘π—¬π—°‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

(20) �æ∞. 534-560ok 17/10/2012, 10:37 AM559

761 



560 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√
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561§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 120 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 121-180 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 181-¢÷Èπ‰ª)

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC  AWARDS)
√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

√√. 5/4

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“πµ“¡∫∑∫“∑/¿“√°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“

1. ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π 1. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π ‚¥¬√«¡

 Ÿß°«à“§–·ππ ‡©≈’Ë¬√«¡∑ÿ°«‘™“¢Õßªï°“√»÷°…“∑’Ëºà“π¡“

2. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’ ÿ¢¿“æ°“¬·≈– ÿ¢¿“æ®‘µ∑’Ë¥’

3. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡·≈–§à“π‘¬¡

Õ—πæ÷ßª√– ß§å

4. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’∑—°…–°“√ ◊ËÕ “√‡ªìπÕ¬à“ß¥’

5. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’§«“¡„ΩÉ√Ÿâ ¡’∑—°…–„π°“√

· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ ·≈–æ—≤π“ µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
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562 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

6. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’∑—°…–°“√§‘¥Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

µ—¥ ‘π„®·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

7. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’∑—°…–„π°“√∑”ß“π·≈– “¡“√∂

∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â

8. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ

„π¥â“π·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’∑—°…–°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

∑’Ë‡πâπºŸâ‡√’¬π‡ªìπ ”§—≠

2. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π·≈– ∂“π»÷°…“ ·≈–‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈∑’Ë¡ÿàß‡πâπ

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π¥â«¬«‘∏’°“√À≈“°À≈“¬

4. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’°“√æ—≤π“ ◊ËÕπ«—µ°√√¡π”¿Ÿ¡‘ªí≠≠“

∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¡“„™â„π°“√®—¥

°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

5. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡

°“√ª√–‡¡‘π«‘∑¬∞“π–À√◊Õ «— ¥‘°“√Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß

6. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫°“√æ—≤π“

„π¥â“πµà“ß Ê Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

7. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡’º≈ß“π∑“ß¥â“π°“√«‘®—¬

·≈–π”º≈¢Õß°“√«‘®—¬‰ªæ—≤π“ºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß‰¥âº≈

8. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂

‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘·≈–‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ

∑“ß¥â“π·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. ®”π«πÕ“§“√‡√’¬π·≈–Õ“§“√ª√–°Õ∫‡æ’¬ßæÕ

°—∫°“√„™âß“π

2. √–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ„™â°“√‰¥â¥’

3. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡·≈–¿Ÿ¡‘∑—»πå∑’Ë√à¡√◊Ëπ «¬ß“¡

‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

2. ¥â“π§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“

3. ¥â“π°“¬¿“æ

(21) �æ∞. 561-581ok 17/10/2012, 10:37 AM562

764 



563§Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥åµà“ß Ê

‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

‡ªìπ ”§—≠

5. ¡’¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

6. ¡’º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√

„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

1. °“√°”Àπ¥«‘ —¬∑—»πå æ—π∏°‘® √à«¡°—π

2. °“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡æ—π∏°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“

‡ªìπ‰ª„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. °“√∫√‘À“√ß“πß∫ª√–¡“≥‚ª√àß„  µ√«® Õ∫‰¥â

4. ºŸâ∫√‘À“√¡’¿“«–ºŸâπ”·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

5. ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡π‚¬∫“¬¢ÕßÀπà«¬ß“π

∫—ß§—∫∫—≠™“

6. °“√®—¥√–∫∫π‘‡∑» µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“ß“π

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

7. ∫√√¬“°“»°“√∑”ß“π‡ªìπ¡‘µ√ ‡Õ◊ÈÕÕ“∑√°—∫ºŸâ√à«¡ß“π

·≈–ºŸâ√—∫∫√‘°“√

8. ¡’®”π«πºŸâ‡√’¬π∑’ËÕÕ°°≈“ß§—ππâÕ¬‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 3

9. ¡’®”π«πºŸâ‡√’¬π∑’Ë®∫À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 95

10. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ¢Õß ∂“π»÷°…“„π¥â“π

·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. §«“¡æÕ‡æ’¬ß·≈–∑—π ¡—¬¢ÕßÕÿª°√≥å∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

2. °“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’·°à§√ŸºŸâ Õπ

3. °“√æ—≤π“·≈–π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™âªØ‘∫—µ‘ß“π

„π¥â“πµà“ß Ê ¢Õß ∂“π»÷°…“

4. °“√¡’º≈ß“π«‘®—¬À√◊Õ°“√ª√–¥‘…∞å·≈– √â“ß √√§å

π«—µ°√√¡„À¡à

5. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ∑“ß¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

4. ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

5. ¥â“π ◊ËÕ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√ Õπ
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

6. ¥â“π§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫

™ÿ¡™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

1. °“√„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√  ∂“π∑’Ë ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ·°à™ÿ¡™π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

2. °“√¡’ à«π√à«¡¢ÕßºŸâª°§√Õß §≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“

·≈–™ÿ¡™π „π°“√æ—≤π“¥â“πµà“ßÊ¢Õß ∂“π»÷°…“

3. °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡µà“ß Ê ¢Õß™ÿ¡™π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

4. °“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬√–À«à“ß‚√ß‡√’¬π·≈–™ÿ¡™π

„π°“√æ—≤π“°“√»÷°…“

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ∂“π»÷°…“

1. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë§√Õ∫§≈ÿ¡„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

°“√®—¥°“√»÷°…“Õ¬à“ß§√Õ∫§≈ÿ¡ ∂Ÿ°µâÕß‡ªìπªí®®ÿ∫—π

2. ¡’°“√®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

∂Ÿ°µâÕß∑—π ¡—¬ ¡’°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√π”¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»‰ª„™â„π°“√∫√‘À“√

®—¥°“√Õ¬à“ß§ÿâ¡§à“

4. ¡’°“√‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°‘®°√√¡

¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ√«¥‡√Á«

1. ¡’°“√æ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥∑’Ë¡’¡“µ√∞“π ¡’ª√‘¡“≥Àπ—ß ◊Õ

∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫°“√®—¥°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ∑—π ¡—¬

2. ¡’°“√æ—≤π“ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√µà“ß Ê ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

Õ¬à“ß§√∫∂â«π·≈–¡’°“√„™âÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“

3. ¡’°“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π ∂“π»÷°…“∑’Ë‡Õ◊ÈÕ

µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬„π ∂“π»÷°…“

∑’Ë àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ°“¬ Õ“√¡≥å ·≈–®‘µ„®Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

1. °“√æ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈

 “√ π‡∑»¢Õß

 ∂“π»÷°…“

2. °“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

3. °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

 ∂“π»÷°…“

4. °“√„Àâ∫√‘°“√¥â“πÕ“§“√

 ∂“π∑’Ë

5. °“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π

ß∫ª√–¡“≥

6. °“√∫√‘À“√ß“π

¥â“π∫ÿ§§≈

7. °“√„Àâ∫√‘°“√¥â“πÕ“§“√

 ∂“π∑’Ë

1. ¡’°“√æ—≤π“·ºπæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬ §«“¡µâÕß°“√·≈–ªí≠À“

¢Õß ∂“π»÷°…“·≈–∑âÕß∂‘Ëπ

2. ¡’°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫µàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπ‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√µ√«® Õ∫∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

4. ¡’°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™â„πª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. Õ“§“√ ∂“π„π ∂“π»÷°…“∑ÿ°·ÀàßÕ¬Ÿà„π ¿“æ

∑’Ë –Õ“¥ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–

2. ¡’°“√®—¥‡µ√’¬¡Õÿª°√≥å  ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°

„π„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√ ∂“π∑’ËÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

3. ¡’°“√®—¥√–∫∫´àÕ¡∫”√ÿßÕ“§“√ ∂“π∑’Ë„ÀâÕ¬Ÿà„π ¿“æ

∑’Ë·¢Áß·√ß  –Õ“¥ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬Õ¬Ÿà‡ ¡Õ

4. ¡’°“√®—¥√–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë„™â°“√‰¥â

·≈–ª≈Õ¥¿—¬

1. ¡’°“√®—¥À“ß∫ª√–¡“≥‰¥âÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ

2. ¡’·ºπµ‘¥µ“¡ §«∫§ÿ¡°“√„™âß∫ª√–¡“≥Õ¬à“ß™—¥‡®π

3. ¡’°“√®—¥∑”∫—≠™’°“√„™âß∫Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

·≈–µ√«® Õ∫‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“

4. ¡’°“√„™âß∫ª√–¡“≥‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

1. ¡’°“√®—¥‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√ß“π Õ¬à“ß™—¥‡®π

‡ªìπªí®®ÿ∫—π

2. ¡’°“√ √â“ß¢«—≠·≈–°”≈—ß„®„Àâ°—∫∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

3. ¡’°“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–∑—Ë«∂÷ß

4. ∫ÿ§≈“°√√âÕ¬≈– 80 ¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®µàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

1. Õ“§“√ ∂“π„π ∂“π»÷°…“∑ÿ°·ÀàßÕ¬Ÿà„π ¿“æ

∑’Ë –Õ“¥ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–

2. ¡’°“√®—¥‡µ√’¬¡Õÿª°√≥å  ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°

„π„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√ ∂“π∑’ËÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

3. ¡’°“√®—¥√–∫∫´àÕ¡∫”√ÿßÕ“§“√ ∂“π∑’Ë„ÀâÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë

·¢Áß·√ß  –Õ“¥ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬Õ¬Ÿà‡ ¡Õ

4. ¡’°“√®—¥√–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë„™â°“√‰¥â

·≈–ª≈Õ¥¿—¬
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 120 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 121-180 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 181-¢÷Èπ‰ª)

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ (OBEC  AWARDS)
√–¥—∫™“µ‘

√√. 5/5

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“πµ“¡∫∑∫“∑/¿“√°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“

1. ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π 1. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π ‚¥¬√«¡ Ÿß°«à“

§–·ππ‡©≈’Ë¬√«¡∑ÿ°«‘™“¢Õßªï°“√»÷°…“∑’Ëºà“π¡“

2. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’ ÿ¢¿“æ°“¬·≈– ÿ¢¿“æ®‘µ∑’Ë¥’

3. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡·≈–§à“π‘¬¡

Õ—πæ÷ßª√– ß§å

4. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’∑—°…–°“√ ◊ËÕ “√‡ªìπÕ¬à“ß¥’

5. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’§«“¡„ΩÉ√Ÿâ ¡’∑—°…–„π°“√· «ßÀ“

§«“¡√Ÿâ ·≈–æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
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2. ¥â“π§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“

3. ¥â“π°“¬¿“æ

6. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’∑—°…–°“√§‘¥Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

µ—¥ ‘π„®·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

7. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’∑—°…–„π°“√∑”ß“π·≈– “¡“√∂

∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â

8. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ

„π¥â“π·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’∑—°…–°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡πâπ

ºŸâ‡√’¬π‡ªìπ ”§—≠

2. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π·≈– ∂“π»÷°…“ ·≈–‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈∑’Ë¡ÿàß‡πâπ

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π¥â«¬«‘∏’°“√À≈“°À≈“¬

4. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’°“√æ—≤π“ ◊ËÕπ«—µ°√√¡π”¿Ÿ¡‘ªí≠≠“

∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¡“„™â„π°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

5. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡

°“√ª√–‡¡‘π«‘∑¬∞“π–À√◊Õ «— ¥‘°“√Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß

6. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫°“√æ—≤π“„π¥â“πµà“ß Ê

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

7. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡’º≈ß“π∑“ß¥â“π°“√«‘®—¬

·≈–π”º≈¢Õß°“√«‘®—¬‰ªæ—≤π“ºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß‰¥âº≈

8. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂

‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘·≈–‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ

∑“ß¥â“π·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. ®”π«πÕ“§“√‡√’¬π·≈–Õ“§“√ª√–°Õ∫‡æ’¬ßæÕ

°—∫°“√„™âß“π

2. √–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ„™â°“√‰¥â¥’

3. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡·≈–¿Ÿ¡‘∑—»πå∑’Ë√à¡√◊Ëπ «¬ß“¡

‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

4. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥åµà“ß Ê

‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

‡ªìπ ”§—≠

5. ¡’¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

6. ¡’º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√

„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

5. ¥â“π ◊ËÕ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√ Õπ

6. ¥â“π§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫

™ÿ¡™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

1. °“√°”Àπ¥«‘ —¬∑—»πå æ—π∏°‘® √à«¡°—π

2. °“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡æ—π∏°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“‡ªìπ‰ª

„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. °“√∫√‘À“√ß“πß∫ª√–¡“≥‚ª√àß„  µ√«® Õ∫‰¥â

4. ºŸâ∫√‘À“√¡’¿“«–ºŸâπ”·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√

∫√‘À“√®—¥°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

5. ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡π‚¬∫“¬¢ÕßÀπà«¬ß“π

∫—ß§—∫∫—≠™“

6. °“√®—¥√–∫∫π‘‡∑» µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“ß“π

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

7. ∫√√¬“°“»°“√∑”ß“π‡ªìπ¡‘µ√ ‡Õ◊ÈÕÕ“∑√°—∫ºŸâ√à«¡ß“π

·≈–ºŸâ√—∫∫√‘°“√

8. ¡’®”π«πºŸâ‡√’¬π∑’ËÕÕ°°≈“ß§—ππâÕ¬‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 3

9. ¡’®”π«πºŸâ‡√’¬π∑’Ë®∫À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈–  95

10. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ¢Õß ∂“π»÷°…“„π¥â“π

·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. §«“¡æÕ‡æ’¬ß·≈–∑—π ¡—¬¢ÕßÕÿª°√≥å∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

2. °“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’·°à§√ŸºŸâ Õπ

3. °“√æ—≤π“·≈–π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™âªØ‘∫—µ‘ß“π

„π¥â“πµà“ß Ê ¢Õß ∂“π»÷°…“

4. °“√¡’º≈ß“π«‘®—¬À√◊Õ°“√ª√–¥‘…∞å·≈– √â“ß √√§å

π«—µ°√√¡„À¡à

5. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ∑“ß¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

1. °“√„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√  ∂“π∑’Ë ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ·°à™ÿ¡™π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

2. °“√¡’ à«π√à«¡¢ÕßºŸâª°§√Õß §≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“

·≈–™ÿ¡™π„π°“√æ—≤π“¥â“πµà“ß Ê ¢Õß ∂“π»÷°…“

3. °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡µà“ß Ê ¢Õß™ÿ¡™π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

4. °“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬√–À«à“ß‚√ß‡√’¬π·≈–™ÿ¡™π

„π°“√æ—≤π“°“√»÷°…“
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ∂“π»÷°…“

1. °“√æ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈

 “√ π‡∑»¢Õß

 ∂“π»÷°…“

2. °“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

3. °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

 ∂“π»÷°…“

4. °“√„Àâ∫√‘°“√¥â“πÕ“§“√

 ∂“π∑’Ë

1. ¡’¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë§√Õ∫§≈ÿ¡„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ

°“√®—¥°“√»÷°…“Õ¬à“ß§√Õ∫§≈ÿ¡ ∂Ÿ°µâÕß‡ªìπªí®®ÿ∫—π

2. ¡’°“√®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ∂Ÿ°µâÕß

∑—π ¡—¬ ¡’°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√π”¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»‰ª„™â„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

Õ¬à“ß§ÿâ¡§à“

4. ¡’°“√‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°‘®°√√¡

¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ√«¥‡√Á«

1. ¡’°“√æ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥∑’Ë¡’¡“µ√∞“π ¡’ª√‘¡“≥Àπ—ß ◊Õ

∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫°“√®—¥°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ∑—π ¡—¬

2. ¡’°“√æ—≤π“ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√µà“ß Ê ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

Õ¬à“ß§√∫∂â«π·≈–¡’°“√„™âÕ¬à“ß§ÿâ¡§à“

3. ¡’°“√æ—≤π“·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π ∂“π»÷°…“∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ

°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

4. ¡’°“√®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬„π ∂“π»÷°…“∑’Ë àß‡ √‘¡

 ÿ¢¿“æ°“¬ Õ“√¡≥å·≈–®‘µ„®Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

1. ¡’°“√æ—≤π“·ºπæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“∑’Ë Õ¥§≈âÕß

°—∫π‚¬∫“¬ §«“¡µâÕß°“√·≈–ªí≠À“¢Õß ∂“π»÷°…“

·≈–∑âÕß∂‘Ëπ

2. ¡’°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡·ºπÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫µàÕ‡π◊ËÕß

3. ¡’°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπ‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√µ√«® Õ∫∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ

4. ¡’°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™â„πª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ“¡·ºπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

1. Õ“§“√ ∂“π„π ∂“π»÷°…“∑ÿ°·ÀàßÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë

 –Õ“¥ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–

2. ¡’°“√®—¥‡µ√’¬¡Õÿª°√≥å  ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°

„π„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√ ∂“π∑’ËÕ¬à“ß‡À¡“– ¡

3. ¡’°“√®—¥√–∫∫´àÕ¡∫”√ÿßÕ“§“√ ∂“π∑’Ë„ÀâÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë

·¢Áß·√ß  –Õ“¥ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬Õ¬Ÿà‡ ¡Õ

(21) �æ∞. 561-581ok 17/10/2012, 10:37 AM569

771 



570 §Ÿà¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√“ß«—≈∑√ß§ÿ≥§à“  æ∞. (OBEC AWARDS)  ‡≈à¡ 2

∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. ¡’°“√®—¥√–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë„™â°“√‰¥â

·≈–ª≈Õ¥¿—¬

1. ¡’°“√®—¥À“ß∫ª√–¡“≥‰¥âÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ

2. ¡’·ºπµ‘¥µ“¡ §«∫§ÿ¡°“√„™âß∫ª√–¡“≥Õ¬à“ß™—¥‡®π

3. ¡’°“√®—¥∑”∫—≠™’°“√„™âß∫Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ‡ªìπªí®®ÿ∫—π

·≈–µ√«® Õ∫‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“

4. ¡’°“√„™âß∫ª√–¡“≥‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

5. °“√∫√‘À“√®—¥°“√

¥â“πß∫ª√–¡“≥
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 120 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 121-180 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 181-¢÷Èπ‰ª)

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡
(OBEC AWARDS)

√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/¿“§

√√. 5/6

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“πµ“¡∫∑∫“∑/¿“√°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“

1. ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π 1. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π ‚¥¬√«¡ Ÿß°«à“

§–·ππ‡©≈’Ë¬√«¡∑ÿ°«‘™“¢Õßªï°“√»÷°…“∑’Ëºà“π¡“

2. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’ ÿ¢¿“æ°“¬·≈– ÿ¢¿“æ®‘µ∑’Ë¥’

3. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡·≈–§à“π‘¬¡

Õ—πæ÷ßª√– ß§å

4. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’∑—°…–°“√ ◊ËÕ “√‡ªìπÕ¬à“ß¥’

5. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’§«“¡„ΩÉ√Ÿâ ¡’∑—°…–„π°“√· «ßÀ“

§«“¡√Ÿâ ·≈–æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
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2. ¥â“π§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“

3. ¥â“π°“¬¿“æ

6. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’∑—°…–°“√§‘¥Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

µ—¥ ‘π„®·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

7. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’∑—°…–„π°“√∑”ß“π·≈– “¡“√∂

∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â

8. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ

„π¥â“π·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’∑—°…–°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

∑’Ë‡πâπºŸâ‡√’¬π‡ªìπ ”§—≠

2. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π·≈– ∂“π»÷°…“ ·≈–‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈∑’Ë¡ÿàß‡πâπ

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π¥â«¬«‘∏’°“√À≈“°À≈“¬

4. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’°“√æ—≤π“ ◊ËÕπ«—µ°√√¡π”¿Ÿ¡‘ªí≠≠“

∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¡“„™â„π°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

5. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡

°“√ª√–‡¡‘π«‘∑¬∞“π–À√◊Õ «— ¥‘°“√Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß

6. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫°“√æ—≤π“„π¥â“πµà“ß Ê

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

7. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡’º≈ß“π∑“ß¥â“π°“√«‘®—¬

·≈–π”º≈¢Õß°“√«‘®—¬‰ªæ—≤π“ºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß‰¥âº≈

8. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂

‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘·≈–‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ

∑“ß¥â“π·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. ®”π«πÕ“§“√‡√’¬π·≈–Õ“§“√ª√–°Õ∫‡æ’¬ßæÕ

°—∫°“√„™âß“π

2. √–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ„™â°“√‰¥â¥’

3. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡·≈–¿Ÿ¡‘∑—»πå∑’Ë√à¡√◊Ëπ «¬ß“¡

‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

4. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥åµà“ß Ê

‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

‡ªìπ ”§—≠

5. ¡’¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

6. ¡’º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√

„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

4. ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

5. ¥â“π ◊ËÕ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√ Õπ

6. ¥â“π§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫

™ÿ¡™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

1. °“√°”Àπ¥«‘ —¬∑—»πå æ—π∏°‘® √à«¡°—π

2. °“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡æ—π∏°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“‡ªìπ‰ª

„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. °“√∫√‘À“√ß“πß∫ª√–¡“≥‚ª√àß„  µ√«® Õ∫‰¥â

4. ºŸâ∫√‘À“√¡’¿“«–ºŸâπ”·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√

∫√‘À“√®—¥°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

5. ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡π‚¬∫“¬¢ÕßÀπà«¬ß“π

∫—ß§—∫∫—≠™“

6. °“√®—¥√–∫∫π‘‡∑» µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“ß“π

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

7. ∫√√¬“°“»°“√∑”ß“π‡ªìπ¡‘µ√ ‡Õ◊ÈÕÕ“∑√°—∫ºŸâ√à«¡ß“π

·≈–ºŸâ√—∫∫√‘°“√

8. ¡’®”π«πºŸâ‡√’¬π∑’ËÕÕ°°≈“ß§—ππâÕ¬‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 3

9. ¡’®”π«πºŸâ‡√’¬π∑’Ë®∫À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈–  95

10. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ¢Õß ∂“π»÷°…“„π¥â“π

·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. §«“¡æÕ‡æ’¬ß·≈–∑—π ¡—¬¢ÕßÕÿª°√≥å∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

2. °“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’·°à§√ŸºŸâ Õπ

3. °“√æ—≤π“·≈–π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™âªØ‘∫—µ‘ß“π

„π¥â“πµà“ß Ê ¢Õß ∂“π»÷°…“

4. °“√¡’º≈ß“π«‘®—¬À√◊Õ°“√ª√–¥‘…∞å·≈– √â“ß √√§å

π«—µ°√√¡„À¡à

5. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ∑“ß¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

1. °“√„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√  ∂“π∑’Ë ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ·°à™ÿ¡™π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

2. °“√¡’ à«π√à«¡¢ÕßºŸâª°§√Õß §≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“

·≈–™ÿ¡™π„π°“√æ—≤π“¥â“πµà“ß Ê ¢Õß ∂“π»÷°…“

3. °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡µà“ß Ê ¢Õß™ÿ¡™π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

4. °“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬√–À«à“ß‚√ß‡√’¬π·≈–™ÿ¡™π

„π°“√æ—≤π“°“√»÷°…“
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

1. §«“¡‡ªìππ«—µ°√√¡

2. °√–∫«π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. °“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡

5. °“√¡’ à«π√à«¡„π°“√

æ—≤π“π«—µ°√√¡

1. ‡ªìπ ‘Ëß„À¡à∑’Ë‰¡à‡§¬¡’À√◊Õª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ·µàπ”¡“ª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õæ—≤π“„À¡à

3. ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ·µàπ”¡“ª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õæ—≤π“∫“ß à«π

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“

§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’«‘∏’°“√·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ

„π°“√µ√«® Õ∫

2. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“

§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“  “¡“√∂µ√«® Õ∫‰¥â

3. «—µ∂ÿª√– ß§å ªÑ“À¡“¬  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“

§«“¡µâÕß°“√

1.  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–§«“¡µâÕß°“√

„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ·π«§‘¥ ”§—≠

√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈  “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â

π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π°“√ÕÕ°·∫∫·≈–∑ÿ°°‘®°√√¡

¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π

2.  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–§«“¡µâÕß°“√

„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ·π«§‘¥ ”§—≠

√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈ π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√

ÕÕ°·∫∫·≈–∑ÿ°°‘®°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π

3.  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–§«“¡µâÕß°“√

„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ·π«§‘¥ ”§—≠

π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√ÕÕ°·∫∫

1. ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫ °”Àπ¥‰«â∑ÿ°¢—Èπ

µÕπ·≈–¡’°“√ª√—∫ª√ÿßµ≈Õ¥®π°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

2. ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫ °”Àπ¥‰«â∑ÿ°¢—ÈπµÕπ

·≈–¡’°“√ª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õæ—≤π“

3. ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫ °”Àπ¥‰«â

1. ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π¡’ à«π√à«¡

„π°“√«“ß·ºπ °“√¥”‡π‘π°“√ ª√–‡¡‘π·≈– √ÿªº≈

2. ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π¡’ à«π√à«¡„π°“√

«“ß·ºπ ·≈–°“√¥”‡π‘π°“√

3. ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π¡’ à«π√à«¡„π°“√

«“ß·ºπ
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

6. º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√π”

π«—µ°√√¡‰ª„™â

7. ª√–‚¬™πå¢Õßπ«—µ°√√¡

„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ

æ—≤π“§ÿ≥¿“æ¢Õß

°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

8. °“√„™â∑√—æ¬“°√

„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

9. °“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π

„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

10. ≈—°…≥–¢Õßπ«—µ°√√¡

∑’Ëπ”‰ª„™â

11. °“√¬Õ¡√—∫π«—µ°√√¡

1. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫§√Õ∫§≈ÿ¡ ·≈–

‡ªìπ‰ªµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∑ÿ°®ÿ¥ª√– ß§å‚¥¬¡’À≈—°∞“π

À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫

2. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫‡ªìπ‰ª

µ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∫“ß®ÿ¥ª√– ß§å ‚¥¬¡’À≈—°∞“π

À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫

3. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫‡ªìπ‰ª

µ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∫“ß®ÿ¥ª√– ß§å

1. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥âµ√ßµ“¡

®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π ‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈

· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ¡“°

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥âµ√ßµ“¡

®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π ‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈

· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ

3. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥âµ√ßµ“¡

®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π ‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈

· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. ª√–¬ÿ°µå„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“

 Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑

¢ÕßÀπà«¬ß“π

3. „™â∑√—æ¬“°√‡À¡“– ¡  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

·µà‰¡à§ÿâ¡§à“

1. °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√– ∫°“√≥å

°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π ∑—ÈßÀπà«¬ß“π

2. °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√– ∫°“√≥å

°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π‡©æ“–°≈ÿà¡

3. °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√– ∫°“√≥å

°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π ‡©æ“–∫ÿ§§≈

1. °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥Õ¬à“ßßà“¬

2. °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥

3. °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥¡“°

1. ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â ∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

2. ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â ¿“¬„πÀπà«¬ß“π

3. ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â ‡©æ“–°≈ÿà¡Àπà«¬ß“π
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. ™◊ËÕ√“ß«—≈∑’Ë‡ πÕ¢Õ   ∂“π»÷°…“¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

ª√–‡¿∑ � ª√–∂¡»÷°…“   —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 120 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 121-180 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 181-¢÷Èπ‰ª)

� ¢¬“¬‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“

� ¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“

¢π“¥ � ‡≈Á° (π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 500 §π)

� °≈“ß (π—°‡√’¬π 501-1,500 §π)

� „À≠à (π—°‡√’¬π 1,501-¢÷Èπ‰ª)

¥â“π � ¥â“π«‘™“°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

� ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡

·∫∫ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡
(OBEC AWARDS)

√–¥—∫™“µ‘

√√. 5/7

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 1 ¥â“π°“√∫√‘À“√ß“πµ“¡∫∑∫“∑/¿“√°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“

1. ¥â“π§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π 1. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π ‚¥¬√«¡ Ÿß°«à“

§–·ππ‡©≈’Ë¬√«¡∑ÿ°«‘™“¢Õßªï°“√»÷°…“∑’Ëºà“π¡“

2. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’ ÿ¢¿“æ°“¬·≈– ÿ¢¿“æ®‘µ∑’Ë¥’

3. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡·≈–§à“π‘¬¡

Õ—πæ÷ßª√– ß§å

4. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 80 ¡’∑—°…–°“√ ◊ËÕ “√‡ªìπÕ¬à“ß¥’

5. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’§«“¡„ΩÉ√Ÿâ ¡’∑—°…–„π°“√· «ßÀ“

§«“¡√Ÿâ ·≈–æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
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6. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’∑—°…–°“√§‘¥Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫

µ—¥ ‘π„®·°âªí≠À“‰¥âÕ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈

7. ºŸâ‡√’¬π√âÕ¬≈– 75 ¡’∑—°…–„π°“√∑”ß“π·≈– “¡“√∂

∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â

8. ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ

„π¥â“π·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’∑—°…–°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

∑’Ë‡πâπºŸâ‡√’¬π‡ªìπ ”§—≠

2. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π·≈– ∂“π»÷°…“ ·≈–‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’

„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

3. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈∑’Ë¡ÿàß‡πâπ

°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π¥â«¬«‘∏’°“√À≈“°À≈“¬

4. §√Ÿ√âÕ¬≈– 80 ¡’°“√æ—≤π“ ◊ËÕπ«—µ°√√¡π”¿Ÿ¡‘ªí≠≠“

∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¡“„™â„π°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

5. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡

°“√ª√–‡¡‘π«‘∑¬∞“π–À√◊Õ «— ¥‘°“√Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß

6. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â√—∫°“√æ—≤π“„π¥â“πµà“ß Ê

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

7. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“¡’º≈ß“π∑“ß¥â“π°“√«‘®—¬

·≈–π”º≈¢Õß°“√«‘®—¬‰ªæ—≤π“ºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß‰¥âº≈

8. §√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂

‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘·≈–‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ

∑“ß¥â“π·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. ®”π«πÕ“§“√‡√’¬π·≈–Õ“§“√ª√–°Õ∫‡æ’¬ßæÕ

°—∫°“√„™âß“π

2. √–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§Õ¬Ÿà„π ¿“æ„™â°“√‰¥â¥’

3. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡·≈–¿Ÿ¡‘∑—»πå∑’Ë√à¡√◊Ëπ «¬ß“¡

‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ

4. ®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥åµà“ß Ê

‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

‡ªìπ ”§—≠

5. ¡’¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

6. ¡’º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥/¡“µ√°“√

„π°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π

µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

2. ¥â“π§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“

3. ¥â“π°“¬¿“æ
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

1. °“√°”Àπ¥«‘ —¬∑—»πå æ—π∏°‘® √à«¡°—π

2. °“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡æ—π∏°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“‡ªìπ‰ª

„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â

3. °“√∫√‘À“√ß“πß∫ª√–¡“≥‚ª√àß„  µ√«® Õ∫‰¥â

4. ºŸâ∫√‘À“√¡’¿“«–ºŸâπ”·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√

∫√‘À“√®—¥°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

5. ¡’º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡π‚¬∫“¬¢ÕßÀπà«¬ß“π

∫—ß§—∫∫—≠™“

6. °“√®—¥√–∫∫π‘‡∑» µ‘¥µ“¡ ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“ß“π

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

7. ∫√√¬“°“»°“√∑”ß“π‡ªìπ¡‘µ√ ‡Õ◊ÈÕÕ“∑√°—∫ºŸâ√à«¡ß“π

·≈–ºŸâ√—∫∫√‘°“√

8. ¡’®”π«πºŸâ‡√’¬π∑’ËÕÕ°°≈“ß§—ππâÕ¬‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 3

9. ¡’®”π«πºŸâ‡√’¬π∑’Ë®∫À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈–  95

10. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ¢Õß ∂“π»÷°…“„π¥â“π

·≈–√–¥—∫µà“ß Ê

1. §«“¡æÕ‡æ’¬ß·≈–∑—π ¡—¬¢ÕßÕÿª°√≥å∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

2. °“√ àß‡ √‘¡æ—≤π“°“√„™â ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’·°à§√ŸºŸâ Õπ

3. °“√æ—≤π“·≈–π” ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™âªØ‘∫—µ‘ß“π

„π¥â“πµà“ß Ê ¢Õß ∂“π»÷°…“

4. °“√¡’º≈ß“π«‘®—¬À√◊Õ°“√ª√–¥‘…∞å·≈– √â“ß √√§å

π«—µ°√√¡„À¡à

5. °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈¥’‡¥àπ∑“ß¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

1. °“√„Àâ∫√‘°“√Õ“§“√  ∂“π∑’Ë ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ·°à™ÿ¡™π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

2. °“√¡’ à«π√à«¡¢ÕßºŸâª°§√Õß §≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“

·≈–™ÿ¡™π„π°“√æ—≤π“¥â“πµà“ß Ê ¢Õß ∂“π»÷°…“

3. °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡µà“ß Ê ¢Õß™ÿ¡™π

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ

4. °“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬√–À«à“ß‚√ß‡√’¬π·≈–™ÿ¡™π

„π°“√æ—≤π“°“√»÷°…“

4. ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√

5. ¥â“π ◊ËÕ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

‡æ◊ËÕ°“√ Õπ

6. ¥â“π§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫

™ÿ¡™π ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë 2 ¥â“ππ«—µ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

1. §«“¡‡ªìππ«—µ°√√¡

2. °√–∫«π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡

3. °“√ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡

4. °“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“

π«—µ°√√¡

5. °“√¡’ à«π√à«¡„π°“√

æ—≤π“π«—µ°√√¡

1. ‡ªìπ ‘Ëß„À¡à∑’Ë‰¡à‡§¬¡’À√◊Õª√“°Ø¡“°àÕπ

2. ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ·µàπ”¡“ª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õæ—≤π“„À¡à

3. ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ·µàπ”¡“ª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õæ—≤π“∫“ß à«π

1. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“

§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’«‘∏’°“√·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ

„π°“√µ√«® Õ∫

2. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“

§«“¡µâÕß°“√æ—≤π“  “¡“√∂µ√«® Õ∫‰¥â

3. «—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªÑ“À¡“¬  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“

§«“¡µâÕß°“√

1.  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–§«“¡µâÕß°“√„π°“√

æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ·π«§‘¥ ”§—≠√Õß√—∫

Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈  “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥â π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π

°“√ÕÕ°·∫∫·≈–∑ÿ°°‘®°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π

2.  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–§«“¡µâÕß°“√

„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ·π«§‘¥ ”§—≠

√Õß√—∫Õ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈ π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√

ÕÕ°·∫∫·≈–∑ÿ°°‘®°√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π

3.  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–§«“¡µâÕß°“√

„π°“√æ—≤π“ ‚¥¬¡’·π«§‘¥À≈—° À√◊Õ·π«§‘¥ ”§—≠

π”¡“‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√ÕÕ°·∫∫

1. ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫ °”Àπ¥‰«â∑ÿ°¢—ÈπµÕπ

·≈–¡’°“√ª√—∫ª√ÿßµ≈Õ¥®π°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

2. ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫ °”Àπ¥‰«â∑ÿ°¢—ÈπµÕπ

·≈–¡’°“√ª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õæ—≤π“

3. ¥”‡π‘π°“√µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫ °”Àπ¥‰«â

1. ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π¡’ à«π√à«¡

„π°“√«“ß·ºπ °“√¥”‡π‘π°“√ ª√–‡¡‘π·≈– √ÿªº≈

2. ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π¡’ à«π√à«¡„π°“√

«“ß·ºπ ·≈–°“√¥”‡π‘π°“√

3. ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π¡’ à«π√à«¡

„π°“√«“ß·ºπ
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µ—«™’È«—¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π

√“¬°“√ª√–‡¡‘π
¥’‡¬’Ë¬¡ ¥’¡“° ¥’

6. º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√π”

π«—µ°√√¡‰ª„™â

7. ª√–‚¬™πå¢Õßπ«—µ°√√¡

„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ

æ—≤π“§ÿ≥¿“æ¢Õß

°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬

8. °“√„™â∑√—æ¬“°√

„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

9. °“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π

„π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡

10. ≈—°…≥–¢Õßπ«—µ°√√¡

∑’Ëπ”‰ª„™â

11. °“√¬Õ¡√—∫π«—µ°√√¡

1. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫§√Õ∫§≈ÿ¡ ·≈–

‡ªìπ‰ªµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∑ÿ°®ÿ¥ª√– ß§å‚¥¬¡’À≈—°∞“π

À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫

2. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫‡ªìπ‰ª

µ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∫“ß®ÿ¥ª√– ß§å ‚¥¬¡’À≈—°∞“π

À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫

3. º≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°‘®°√√¡∑’ËÕÕ°·∫∫‡ªìπ‰ª

µ“¡®ÿ¥ª√– ß§å∫“ß®ÿ¥ª√– ß§å

1. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥âµ√ßµ“¡

®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π ‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈

· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ¡“°

2. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥âµ√ßµ“¡

®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π ‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈

· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ

3. ·°âªí≠À“À√◊Õæ—≤π“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥âµ√ßµ“¡

®ÿ¥ª√– ß§å·≈–‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π ‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈

· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

1. ª√–¬ÿ°µå„™â∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“

 Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

2. „™â∑√—æ¬“°√‡À¡“– ¡ §ÿâ¡§à“  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑

¢ÕßÀπà«¬ß“π

3. „™â∑√—æ¬“°√‡À¡“– ¡  Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑¢ÕßÀπà«¬ß“π

·µà‰¡à§ÿâ¡§à“

1. °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√– ∫°“√≥å

°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π ∑—ÈßÀπà«¬ß“π

2. °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√– ∫°“√≥å

°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π‡©æ“–°≈ÿà¡

3. °√–∫«π°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√– ∫°“√≥å

°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π ‡©æ“–∫ÿ§§≈

1. °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥Õ¬à“ßßà“¬

2. °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥

3. °“√π”‰ª„™â ¡’¢âÕ®”°—¥¡“°

1. ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â ∑—Èß„π·≈–πÕ°Àπà«¬ß“π

2. ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â ¿“¬„πÀπà«¬ß“π

3. ¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–¡’°“√π”‰ª„™â ‡©æ“–°≈ÿà¡Àπà«¬ß“π
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∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√
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ค าช้ีแจง 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและหน่วยงานในระดับชาติ ภาค เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า                 OBEC 
AWARDS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน  ครองคน             ครองงาน  เป็น
แบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม  รวมทั้งเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานและยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถท าหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นตัวอย่างที่ดี  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดท าคู่มือ         การประเมิน  ประกอบด้วย 
 1. คู่มือการประเมินลูกจ้างและข้าราชการพลเรือนสามัญภายในส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      ขั้น
พื้นฐานยอดเยี่ยม 
 2. คู่มือการประเมินลูกจ้างและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยอดเยี่ยมและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม 
 3. คู่มือการประเมินลูกจ้างและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยมภายในสถานศึกษาและ
สถานศึกษายอดเยี่ยม 
 4. คู่มือการประเมินลูกจ้างและข้าราชการครูยอดเยี่ยมและสถานศึกษาภายในส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ 
 การคัดเลือกและประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS นั้น ผู้ขอรับการประเมินและหน่วยงาน
สถานศึกษาสามารถเสนอผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยม การบริหารจัดการยอดเยี่ยมและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มีการก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้น หลักเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน  เกณฑ์การ
ตัดสินและแบบประเมิน  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการประเมินในระดับต่าง ๆ ได้
ศึกษาท าความเข้าใจและน าไปปฏิบัติให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ของรางวัลทรงคุณค่าดังกล่าว 
 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาัั้นพื้นฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

786 



 

 

สารบัญ 

  หน้า 
ค าชี้แจง .......................................................................................................................  
ความเป็นมา.................................................................................................................. 1 

วัตถุประสงค์.................................................................................................................. 1 

เป้าหมาย..................................................................................................................... 1 

ประเภทรางวัล ..............................................................................................................  2 

คุณสมบัติ..................................................................................................................... 5 

วิธีการคัดเลือก............................................................................................................... 6 

เกณฑ์การตัดสิน.............................................................................................................. 7 

การมอบรางวัลและการเชิดชูเกียรติ...................................................................................... 7 

ก าหนดการ สถานท่ี การมอบรางวัล...................................................................................... 7 

ภาคผนวก.................................................................................................................... 7 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้อ านวยการโรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือศูนย์การศึกษาพิเศษยอดเยี่ยม 8 
แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น  กศ.พศ.1/1 ..........................................................................           18 

แบบประเมินผลงานด้านวิชาการ  ระดับภาค กศ.พศ.1/2 ...........................................................     20 

แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการ  ระดับภาค  กศ.พศ.1/4 ...................................................  23 

แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับภาค  กศ.พศ.1/6 ............            26 

แบบประเมินผลงานด้านวิชาการ  ระดับชาติ กศ.พศ.1/3 ...........................................................           30 

แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการ  ระดับชาติ กศ.พศ.1/5  .................................................          33 

แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับชาติ  กศ.พศ.1/7............ 36 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้อ านวยการโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ยอดเยี่ยม............................ 40 

แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น กศ.พศ.2/1..........................................................................            51 

แบบประเมินผลงานด้านวิชาการ  ระดับภาค กศ.พศ.2/2 .........................................................          54 

แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการ  ระดับภาค กศ.พศ.2/4 ...............................................           57 

แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับภาค  กศ.พศ.2/6............           60 

แบบประเมินผลงานด้านวิชาการ  ระดับชาติ กศ.พศ.2/3 .........................................................           64 

แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการ  ระดับชาติ กศ.พศ.2/5.................................................             67 

 
 

787 



 

 

สารบัญ(ต่อ) 
 หน้า 

แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับชาติ กศ.พศ.2/7...............           70 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือศูนย์การศึกษาพิเศษยอดเยี่ยม................ 73 

แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น กศ.พศ.3/1............................................................................            83 

แบบประเมินผลงานด้านวิชาการ  ระดับภาค กศ.พศ.3/2 ..........................................................            86 

แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการ  ระดับภาค กศ.พศ.3/4 ..................................................            89 

แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับภาค  กศ.พศ.3/6..............           92 

แบบประเมินผลงานด้านวิชาการ  ระดับชาติ กศ.พศ.3/3 ..........................................................             96 

แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการ  ระดับชาติ กศ.พศ.3/5 ...................................................            99 

แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับชาติ กศ.พศ.3/7 .............          102 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรองผู้อ านวยการโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ยอดเยี่ยม.................... 105 

แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น กศ.พศ.4/1...........................................................................            115 

แบบประเมินผลงานด้านวิชาการ  ระดับภาค กศ.พศ.4/2 .......................................................... 117 

แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการ  ระดับภาค กศ.พศ.4/4 .................................................. 120 

แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับภาค  กศ.พศ.4/6 ...........           123 

แบบประเมินผลงานด้านวิชาการ  ระดับชาติ  กศ.พศ.4/3 .........................................................           127 

แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการ  ระดับชาติ กศ.พศ.4/5 ..................................................       130 

แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับชาติ  กศ.พศ.4/7............            133 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินครูผู้สอนโรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือศูนย์การศึกษาพิเศษ  

หรือโรงเรียนเรียนร่วมยอดเยี่ยม.................................................................................................      
137 

แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น กศ.พศ5/1................................................................................              146 

แบบประเมินผลงานด้านวิชาการ  ระดับภาค  กศ.พศ5/2..............................................................           148 

แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการ  ระดับภาค กศ.พศ.5/4 ......................................................   157 

แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับภาค  กศ.พศ.5/6...........           154 

แบบประเมินผลงานด้านวิชาการ  ระดับชาติ กศ.พศ.5/3 ............................................................. 157 

แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการ  ระดับชาติ กศ.พศ.5/5 .......................................................           160 

แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับชาติ  กศ.พศ.5/7...............            163 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินครูผู้สอนโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ยอดเยี่ยม............................... 166 

แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น กศ.พศ.6/1..............................................................................            186 

 

788 



 

 

สารบัญ(ต่อ) 

 หน้า 

แบบประเมินผลงานด้านวิชาการ  ระดับภาค  กศ.พศ.6/2 .............................................................           188 

แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการ  ระดับภาค กศ.พศ.6/4........................................................           193 

แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับภาค  กศ.พศ.6/6 ................ 198 
แบบประเมินผลงานด้านวิชาการ  ระดับชาติ กศ.พศ.6/3 ...............................................................          203 

แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการ  ระดับชาติ  กศ.พศ.6/5.....................................................        208 

แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับชาติ  กศ.พศ.6/7 ................           213 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินลูกจ้างยอดเยี่ยม ....................................................................      218 

แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น กศ.พศ.7/1 ..........................................................................           222 

แบบประเมินผลงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ภาค กศ.พศ.7/2...................................................            224 

แบบประเมินผลงาน  ระดับชาติ กศ.พศ.7/3.......................................................................           227 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือศูนย์การศึกษาพิเศษยอดเยี่ยม................. 230 

แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น กศ.พศ.8/1 .......................................................................           246 

แบบประเมินผลงานด้านวิชาการ  ระดับภาค  กศ.พศ.8/2 ........................................................           247 

แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการ  ระดับภาค กศ.พศ.8/4 ....................................................           253 

แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับภาค กศ.พศ.8/6..............           257 

แบบประเมินผลงานด้านวิชาการ  ระดับชาติ กศ.พศ.8/3 .......................................................     262 

แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการ  ระดับชาติ กศ.พศ.8/5.....................................................            267 

แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับชาติ กศ.พศ.8/7 ..............           272 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ยอดเยี่ยม.......................................... 278 

แบบประเมินคุณสมบัติเบ้ืองต้น กศ.พศ.9/1..................................................................................... 295 

แบบประเมินผลงานด้านวิชาการ  ระดับภาค  กศ.พศ.9/2................................................................            296 

แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการ  ระดับภาค กศ.พศ.9/4....................................................      301 

แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับภาค กศ.พศ.9/6..............           306 

แบบประเมินผลงานด้านวิชาการ  ระดับชาติ กศ.พศ.9/3................................................................... 311 

แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการ  ระดับชาติ กศ.พศ.9/5   .......................................................         316 

แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับชาติ กศ.พศ.9/7.............           321 

 

789 



[1] 

 

คู่มือการด าเนินงาน 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 

1.  ความเป็นมา 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเป็นองค์กรหลักมีภารกิจพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุน  การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าวต้องอาศัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคคลที่มีส่วน
เก่ียวข้องภายในองค์การที่มีความรู้ความสามารถ  ตลอดจนจิตส านึกในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดี  ซึ่งจะเป็น
พลังที่ขับเคลื่อนภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุเป้าหมายที่เน้นประโยชน์สุขของ
ประชาชนอันสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดและ
ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี  ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท  
มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน  ต่อตนเองและต่อสังคม  จึงได้ก าหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและ
บุคลากรในส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ  ทุ่มเท เสียสละ จน
ท าให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับรางวัล OBEC AWARDS ซึ่งเป็นรางวัลประจ าปีที่
ทรงคุณค่าของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายใน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภายใน สังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลใน
วิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 
 2.3 เพื่อยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถท า
หน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี 
 
3.  เป้าหมาย 

 3.1 คัดเลือกหน่วยงานและสถานศึกษายอดเยี่ยมเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาระดับภาคและระดับชาติ 
 3.2 หน่วยงานและสถานศึกษา คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับภาค 
และระดับชาติ 
 3.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกทุกระดับ           เพื่อ
เผยแพร่ผลงาน ความดี ต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ 
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4.  ประเภทรางวัล 

 4.1 บุคคลยอดเยี่ยม 
      4.1.1 บุคคลยอดเยี่ยมสังกัดสถานศึกษาด าเนนิการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและ
ระดับชาติ  ดังนี ้
    (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
         ด้าน (  )  วิชาการ   (  )  บริหารจัดการ 
    (  )  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
         สังกัด (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
    (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
    (  )  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
    (2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
         ด้าน (  )  วิชาการ   (  )  บริหารจัดการ 
    (  )  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
         สังกัด (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
    (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
    (  )  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
      (3) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
          ด้าน (  )  วิชาการ 
    (  )  บริหารจัดการ 
    (  )  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
          ระดับ (  )  ก่อนประถมศึกษา  (  )  ประถมศึกษา 
    (  )  มัธยมศึกษาตอนตน้  (  )  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    (  )  ภาษาไทย   (  )  คณิตศาสตร ์
    (  )  วิทยาศาสตร ์   (  )  สังคมศึกษา 
    (  )  ศิลปะ   (  )  สุขศึกษาและพลศึกษา 
    (  )  ภาษาต่างประเทศ  (  )  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    (  )  บูรณาการ 
          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    (  )  กิจกรรมแนะแนว 
    (  )  กิจกรรมนักเรียน (ระบุ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์  
นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม ชมรม) 
    (  )  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์
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          การศึกษาพิเศษ 
    (  )  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศนูย์การศึกษาพิเศษ 
    (  )  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
   สังกัด (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
    (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
    (  )  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
             (4) ลูกจ้างยอดเยี่ยม 
        สังกัด   (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
    (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
    (  )  ส านักงานบริหารงานการศกึษาพิเศษ 
  4.1.2 บุคคลยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ด าเนินการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาระดับภาค และระดบัชาติ ดังนี ้
         (1) ผู้อ านวยการส านักงานเัตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม 
    ด้าน (  )  วิชาการ   (  )  บริหารจัดการ 
    (  )  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
              สังกัด (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
              (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
         (2) รองผู้อ านวยการส านักงานเัตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม 
             ด้าน (  )  วิชาการ   (  )  บริหารจัดการ 
    (  )  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
             สังกัด (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
              (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
         (3) ผู้อ านวยการกลุ่ม/หวัหน้ากลุ่มนิเทศฯ/หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม 
             ด้าน (  )  วิชาการ   (  )  บริหารจัดการ 
              (  )  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
             สังกัด (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
              (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
        (4) ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม 
   ด้าน (  )  วิชาการ   (  )  บริหารจัดการ 
    (  )  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
             สังกัด (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
              (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
        (5) บุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยม 
   ด้าน (  )  วิชาการ   (  )  บริหารจัดการ 
    (  )  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
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   สังกัด (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
    (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
        (6) ลูกจ้างยอดเยี่ยม 
   สังกัด (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
    (  )  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  4.1.3 บุคคลยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการคัดเลือกใน
ระดับหน่วยงาน ดงันี ้
         (1) ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการยอดเยี่ยม 
    สังกัด (  )  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         (2) ั้าราชการพลเรือนสามัญยอดเยี่ยม 
   ด้าน (  )  วิชาการ   (  )  บริหารจัดการ 
    (  )  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
   สังกัด (  )  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         (3) หัวหน้ากลุ่ม 
    ด้าน (  )  วิชาการ   (  )  บริหารจัดการ 
    (  )  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
   สังกัด (  )  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4.2 หน่วยงานยอดเยี่ยม 
      4.2.1 สถานศึกษายอดเยี่ยมด าเนินการคัดเลือกในระดบัเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค                และ
ระดับชาติ ดังนี ้
    (1) สถานศึกษายอดเยี่ยม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         ประเภท   ประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                 ันาด   เล็ก   (นักเรียนไม่เกิน  120 คน) 
                                                        กลาง (นักเรียน 121- 180 คน) 
                 ใหญ่  (นักเรียน 181 ขึ้นไป) 
       ขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
        มัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
           ันาด    เล็ก  (นักเรียนไม่เกิน  500 คน) 
       กลาง  (นักเรียน 501 - 1,500 คน) 
       ใหญ่  (นักเรียน  1,501 ขึ้นไป) 
         ด้าน  (  )  วิชาการ   (  )  บริหารจัดการ 
       (  )  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
   (2)  สถานศึกษายอดเยี่ยม  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 
     (  )  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศนูย์การศึกษาพิเศษ 
      (  )  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ์
    ด้าน (  )  วิชาการ   (  )  บริหารจัดการ 
     (  )  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 4.1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยมด าเนินการคัดเลือกในระดับภาค และระดับชาติ ดังนี ้
   (1)  ส านักงานเัตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม 
   ด้าน  (  )  วิชาการ   (  )  บริหารจัดการ 
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     (  )  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
   (2)  ส านักงานเัตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม 
   ด้าน  (  )  วิชาการ   (  )  บริหารจัดการ 
     (  )  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
5.  คุณสมบัติ 
 5.1 บุคคลยอดเยี่ยมมีคุณสมบตั ิดังนี ้
  1) ด ารงต าแหน่งลูกจ้างหรือพนกังานราชการหรือข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2) ปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่งลูกจา้งหรือพนักงานราชการหรือข้าราชการพลเรือนสามัญหรือ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยืน่ขอรับการประเมิน 
  3) เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวนิยัภายใน 2 ปี นับถึงวนัที่ยืน่ขอรับการประเมิน 
  4) มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เปน็แบบอย่างที่ดี และยอมรับของบุคคลใน
วิชาชีพและสังคม ประกอบดว้ย 
  5) มีผลการปฏบิัติงานเปน็ที่ยอมรับตามหลักเกณฑ์และวิธีการของคณะกรรมการประเมินก าหนด 
 5.2 หน่วยงาน และสถานศึกษายอดเยี่ยมมีคุณสมบัติ ดังนี ้
  1) เป็นสถานศึกษาหรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2) มีผลการปฏบิัติงานเปน็ที่ยอมรับตามหลักเกณฑ์และวิธีการของคณะกรรมการประเมินก าหนด 
 

6.  วิธีการคัดเลือก 
 6.1 บุคคลยอดเยี่ยม 

บุคคลยอดเยี่ยม การตรวจสอบคณุสมบัติเบื้องตน้/การประเมินและคัดเลือก
*
 

ระดับสถานศึกษา ระดับ สพป./สพม. ระดับภาค/ส านัก ระดับชาติ/สพฐ. 
ลูกจ้าง 
ครูผู้สอน 
รอง.ผอ.สถานศึกษา 
ผอ.สถานศกึษา 
สังกัด สพป./สพม. 

ตรวจสอบ 
คุณสมบัติเบือ้งต้น 

ตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้น 
ประเมินและคัดเลือก 
รายการละ.........คน 

ประเมินและคัดเลือก 
รายการละ.........คน 

ประเมินและคัดเลือก 
รายการละ.........คน 

ลูกจ้าง ครูผู้สอน 
รอง.ผอ.สถานศึกษา 
ผอ.สถานศกึษา 
สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษา
พิเศษ 

ตรวจสอบ 
คุณสมบัติเบือ้งต้น 

ไม่มี ตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้น 
ประเมินและคัดเลือก 
รายการละ.........คน 

ประเมินและคัดเลือก 
รายการละ.........คน 
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6.1 บุคคลยอดเยี่ยม  (ต่อ) 

บุคคลยอดเยี่ยม การตรวจสอบคณุสมบัติเบื้องตน้/การประเมินและคัดเลือก
*
 

ระดับสถานศึกษา ระดับ สพป./สพม. ระดับภาค/ส านัก ระดับชาติ/สพฐ. 
ลูกจ้าง 
บุคลากรทางการศึกษา 
ผอ.กลุ่ม 
รอง.ผอ.สพป./สพม. 
ผอ.สพป./สพม. 

ไม่มี ตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้น 
ประเมินและคัดเลือก 
รายการละ.........คน 

ตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้น 
ประเมินและคัดเลือก 
รายการละ.........คน 

ประเมินและคัดเลือก 
รายการละ.........คน 

ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ 
ข้าราชการพลเรือน
สามัญ 
หัวหน้ากลุ่มภายใน 
สพฐ. 

ไม่มี ไม่มี ตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้น 
ประเมินและคัดเลือก 
รายการละ.........คน 

ประเมินและคัดเลือก 
รายการละ.........คน 

 6.2 หน่วยงานและสถานศึกษายอดเยี่ยม 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม 

การตรวจสอบคณุสมบัติเบื้องต้น/การประเมินและคัดเลือก
*
 

ระดับ สพป./สพม. ระดับภาค/ส านัก ระดับชาติ/สพฐ. 
สถานศึกษา 
สังกัด สพป./สพม. 

ตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้น 
ประเมินและคัดเลือก 
รายการละ.........โรง 

ประเมินและคัดเลือก 
รายการละ........โรง 

ประเมินและคัดเลือก 
รายการละ........โรง 

สถานศึกษา 
สังกัดส านักบรหิารงาน
การศึกษาพิเศษ 

ไม่มี ตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้น 
ประเมินและคัดเลือก 
รายการละ.........โรง 

ประเมินและคัดเลือก 
รายการละ........โรง 

สพป./สพม. ตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้น 

ตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้น 
ประเมินและคัดเลือก 
รายการละ.........แหง่ 

ประเมินและคัดเลือก 
รายการละ........แห่ง 

* หมายเหตุ  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ/การประเมินและคัดเลือกในระดับภาค              ให้

แต่งตั้งบคุลากรจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรอื สถาบันอดุมศึกษาร่วมเป็นกรรมการ อย่าง
น้อย 1 คน  
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7.  เกณฑ์การตัดสิน 
 7.1 ระดับกลุ่มสถานศึกษา 
  เกณฑ์การประเมินและคัดเลือกเป็นบุคคล/หน่วยงาน/สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  มีเกณฑ์การตัดสิน  ดังนี ้
   1) มีผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นผา่นทุกรายการ ตามที่คณะกรรมการประเมินก าหนด 
   2) มีผลการประเมินเฉพาะดา้นในระดับดีเยี่ยมของตัวชี้วัดทีป่ระเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 7.2 ระดับภาค 
  เกณฑ์การประเมินและคัดเลือกเป็นบุคคล/หน่วยงาน/สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับภาค  มีเกณฑ์ การ
ตัดสิน  ดังนี ้
   1)  มีผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นผา่นทุกรายการ ตามที่คณะกรรมการประเมินก าหนด 
   2)  มีผลการประเมินเฉพาะดา้นในระดับดีเยี่ยมของตัวชี้วดัที่ประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 7.3 ระดับชาต ิ
 เกณฑ์การประเมินและคัดเลือกเป็นบุคคล/หน่วยงาน/สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับชาติ  มีเกณฑ์ การ
ตัดสิน  ดังนี ้
  1) มีผลการประเมินเฉพาะดา้นในระดับดีเยี่ยมของตัวชี้วัดทีป่ระเมินร้อยละ 90 ขึ้นไป 
  2) ผ่านความเห็นชอบเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประเมินอย่างเป็นเอกฉันท ์

8.  การมอบรางวัลและการเชิดชูเกียรติ 
 
9.  ก าหนดวัน เวลาและสถานที่การมอบรางวัล 
 
10.  ภาคผนวก 
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หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ั้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน 

รับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.  (OBEC  AWARDS) 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ   ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศนูย์การศึกษาพิเศษ 
     ประเภทความพิการทาง  ตา      หู        ร่างกาย      สติปัญญา 
ด้าน  ด้านวิชาการยอดเยี่ยม 
  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 

2. คุณสมบัติเบื้องต้น 

 ผู้ขอรับการประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(OBEC AWARDS) ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดงัต่อไปนี ้

  2.1 ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ) 

  2.2 ปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษามาแลว้ไมน่้อยกว่า 2 ปี นบัถึงวันที่ยื่นขอรับการ
ประเมิน 

  2.3 เป็นผูไ้ม่เคยถูกลงโทษทางวนิัยภายใน 2 ปี นบัถึงวันทีย่ื่นขอรับการประเมิน 
  2.4 มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและมสีมรรถนะทีส่ าคัญใน

การปฏิบัติงาน 
   2.4.1 การครองตน 
    2.4.1.1 การพึ่งตนเอง ขยันหม่ันเพียรในงานหน้าที่ ความรับผดิชอบ 
    2.4.1.2 รักษาระเบียบวนิัยและเคารพกฎหมาย 
   2.4.2 การครองคน 
    2.4.2.1 การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 
   2.4.3 การครองงาน 
    2.4.3.1 ความรับผิดชอบต่อหนา้ที ่
    2.4.3.2 ความรู้ ความสามารถและความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 
   2.4.4 สมรรถนะที่ส าคัญ 
    2.4.4.1 ความสามารถในการวางแผนการปฏบิัติงาน 
    2.4.4.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
    2.4.4.3 ความสามารถในการวางแผนเพื่อปฏิบัตงิานเป็นทีม 
    2.4.4.4 ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 
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3. หลักเกณฑ์การประเมิน 
 3.1 ผู้ขอรับการประเมินต้องมีผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตาม  ข้อ 2.1-2.3  โดยใช้เกณฑ์          
การประเมิน "ผ่าน" "ไม่ผ่าน" และมีผลการประเมินต้องได้ "ผ่าน" ทุกข้อ ส าหรับ ข้อ 2.4 ผู้ขอรับการประเมินต้อง            
มีผลการประเมิน "ผ่าน" ร้อยละ 80 ของจ านวนรายการประเมินย่อย  จึงจะได้รับการประเมินเฉพาะด้าน 
 3.2 การประเมินเฉพาะด้าน 
  3.2.1 ด้านวิชาการยอดเยี่ยม 
         การประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยม  มีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
         องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
         องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวชิาการ ประกอบดว้ย 
    1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
    2.  การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับหลักสูตร 
    3.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    4.  การจัดหาพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ 
    5.  การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    6.  การนิเทศภายในสถานศึกษา 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ
เป็นไปตาม 
IEP/IIP/IFSP 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

2. คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ของผูเ้รียน/
ผู้รับบริการ 

1. มีความกตัญญูกตเวที มีจิตสาธารณะ
และมีความเอื้ออาทร 
2. อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน
และรักความเป็นไทย 
3. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์และ มี
วินัย  

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

3. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
2. มีความคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาที่
ไม่ซับซ้อนได้เหมาะสม 
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได ้

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

4. ผู้เรียนได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทาง
วิชาการจากสถาบัน  
ต่าง ๆ อย่างน้อย           
1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่นระดับภาค/ระดับชาติ/
ระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. มีการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
และชุมชน 
2. มีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นและบริบทของสถานศึกษา 
3. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. มีการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาและน าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรสถานศกึษา 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

2. การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

1. มีการวิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ IEP/IIP/IFSP 
3. มีการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อจัดการเรียน
การสอนอย่างคุ้มค่า 
4. มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

3. การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

1. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพ
หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด 
2. มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผล
ต่อนักเรียนผู้ปกครองที่ถกูต้องรวดเร็ว 
4. มีการน าผลการประเมินนักเรยีนไปพัฒนานักเรียน
และพัฒนาการเรียนการสอน 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

4. การจัดหาพัฒนาสื่อ
เพื่อการเรียนรู ้

1. มีการส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนการจัดหาและ
ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
2. มีการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
3. มีการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 
4. มีการขยายผลการใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เผยแพร่แก่ผู้สนใจ 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

5. การพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. มีการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน 
ด้านการพัฒนา 
3. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
4. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
6. การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

1. มีการวางแผนจัดท าโครงการนิเทศภายในที่ชัดเจน 
2. มีการจัดท าเครื่องมือการนิเทศภายในที่สอดคล้อง
และครบถว้นกับเป้าหมายโครงการนิเทศ 
3. มีการด าเนินการตามแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ 
4. มีการสรุปผลการนิเทศและน าผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงการนิเทศต่อไป 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

หมายเหตุ  ถ้ามี 1 รายการไม่ได้คะแนน 

 3.2.2 ด้านบริหารจัดการยอดเยีย่ม 
        การประเมินด้านบริหารจดัการยอดเยี่ยม  มีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
        องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        องค์ประกอบที่ 2 ด้านบรหิารจัดการ ประกอบด้วย 
   1. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
   2. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
   3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
   4. การให้บริการด้านอาคารสถานที่ 
   5. การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
   6.  การบริหารงานด้านบุคคล 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ
เป็นไปตาม 
IEP/IIP/IFSP 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

2. คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ของผูเ้รียน/
ผู้รับบริการ 

1. มีความกตัญญูกตเวที มีจิตสาธารณะ
และมีความเอื้ออาทร 
2. อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันใน          
การท างานและรักความเป็นไทย 
3. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์และ         
มีวินัย  

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการท่ี 1 

3. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
2. มีความคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหา
ที่ไม่ซับซ้อนได้เหมาะสม 
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได ้

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
4. ผู้เรียนได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทาง
วิชาการจากสถาบัน ต่าง 
ๆ อย่างน้อย              
1ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ 
ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่นระดับภาค/ระดับชาต ิ
/ระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านบริหารจดัการ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
ของสถานศึกษา 

1. มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลมุในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 
2. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้อง ทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างคุ้มค่า4. มีการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศทีเ่กี่ยวกับกิจกรรมของสถานศกึษา
อย่างสม่ าเสมอรวดเร็ว 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

2. การพัฒนา          
แหล่งเรียนรู ้

1. มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐานและมี
อุปกรณ์ชว่ยการเรียนรูอ้ย่างเพียงพอ ทันสมัย 
2. มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการ
เรียนรู้อย่างครบถว้นและมีการใชอ้ย่างคุ้มค่า 
3. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่
ส่งเสริมสุขภาพกาย อารมณ์และจิตใจอย่าง
เหมาะสม 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

3. การพัฒนา
คุณภาพสถานศกึษา 

1. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกบันโยบาย             ความต้องการ
และปัญหาของสถานศึกษาและท้องถิ่น 
2. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง 
3. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนโดยใช้เครื่องมือ  
การตรวจสอบที่มีคุณภาพ 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
4. การให้บริการด้าน
อาคารสถานที ่

1. อาคารสถานที่ในสถานศกึษาทุกแหง่อยู่ใน
สภาพที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่ใน
สภาพที่แข็งแรง สะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ 
4. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคอยู่อยู่ในสภาพที่
ใช้การได้และปลอดภัย 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

5. การบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณ 

1. มีการจัดหางบประมาณได้อย่างเพียงพอ 
2. มีแผนติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณอย่าง
ชัดเจน 
3. มีการจัดท าบัญชีการใช้งบอย่างเป็นระบบเป็น
ปัจจุบันและตรวจสอบได้ตลอดเวลา                       
4. มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

6. การบริหารงาน
ด้านบุคคล 

1. มีการจัดโครงสร้างการบรหิารงานอย่างชัดเจน
เป็นปัจจุบัน 
2. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบคุลากรอย่าง
เหมาะสม 
3. มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง 
4. บุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

หมายเหตุ  ถ้ามี 1 รายการ ไม่ได้คะแนน  

 3.2.3 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
        การประเมินด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม  มีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
        องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 
   1. ความเปน็มาของนวัตกรรม 

2. การออกแบบนวัตกรรม 
   3. การด าเนนิการพัฒนานวัตกรรม 
   4. การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
   5. ผลที่เกิดจากการน านวัตกรรมไปใช้ 
   6. ประโยชน์ของนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของกลุ่มเป้าหมาย 
   7. การใช้ทรัพยากรในการพฒันานวัตกรรม 
   8. การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรม 
   9. ลักษณะของนวัตกรรมที่น าไปใช ้
   10. การยอมรับนวัตกรรม 
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องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ
เป็นไปตาม 
IEP/IIP/IFSP 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 4 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

2. คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ของผูเ้รียน/
ผู้รับบริการ 

1. มีความกตัญญูกตเวที มีจิตสาธารณะ และมี
ความเอื้ออาทร 
2. อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน และ 
รักความเป็นไทย                                          
3. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ และมีวินัย 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

3. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
2. มีความคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาทีไ่ม่
ซับซ้อนได้เหมาะสม 
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนได้ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

4. ผู้เรียนได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทาง
วิชาการจากสถาบัน 
ต่าง ๆ อย่างน้อย           
1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับภาค/ระดับชาติ/        
ระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความเป็นมาของ
นวัตกรรม 
- ความเป็นมาของ
ผลงานที่จัดท า 

1. เป็นสิ่งที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุงหรือ
พัฒนาบางส่วน 
2. เป็นสิ่งที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุงหรือ
พัฒนาใหม่ 
3. เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

2. การออกแบบ
นวัตกรรม 

1. สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลกัหรือแนวคิด
ส าคัญน ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ 
2. สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลกัหรือแนวคิด
ส าคัญรองรบัอย่างสมเหตุสมผล น ามาเป็น
พื้นฐานในการออกแบบและทกุกจิกรรมมี 
ความสอดคล้องกัน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
 3. สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ

ในการพัฒนาโดยมีแนวคิดหลกัหรือแนวคิด
ส าคัญรองรบัอย่างสมเหตุสมผล  สามารถอ้างอิง
ได้น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบและทุก
กิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 

   

3. การด าเนินการ
พัฒนานวัตกรรม 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบก าหนดไว้ 
2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบก าหนดไว้
ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรงุหรอืพัฒนา 
3. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบก าหนดไว้
ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรงุตลอดจนการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ท าได้ตาม
รายการที่  3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

4. การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนานวัตกรรม 

1. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการวางแผน 
2. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงาน              
มีส่วนร่วมในการวางแผนและการด าเนินการ 
3. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงาน                    
มีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินการ 
ประเมินและสรุปผล 

ท าได้ตาม
รายการที่  3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

5. ผลที่เกิดจากการน า
นวัตกรรมไปใช้ 

1. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบเปน็ไป
ตามจุดประสงค์บางจุดประสงค ์
2. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบเปน็ไป
ตามจุดประสงค์ บางจุดประสงค์โดยมีหลักฐาน
หรือข้อมูลประกอบ 
3. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ
ครอบคลุมและเปน็ไปตามจุดประสงค์ทุก
จุดประสงค์โดยมีหลักฐานหรือขอ้มูลประกอบ 

ท าได้ตาม
รายการที่  3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

6. ประโยชน์ของ
นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน  โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 
2.  แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรง
ตามจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถว้นโดย
มีข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทาง         
ที่ดีขึ้น 
3. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วนโดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
มาก 

ท าไดต้าม
รายการที่  3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
7. การใช้ทรัพยากรใน
การพัฒนานวัตกรรม 

1. ใช้ทรัพยากรเหมาะสมสอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงานแต่ไม่คุ้มค่า 
2. ใช้ทรัพยากรเหมาะสมคุ้มค่าสอดคล้องกับ
บริบทของหนว่ยงาน 
3. ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม
คุ้มค่าสอดคล้องกับบริบทของหนว่ยงาน 

ท าได้ตาม
รายการที่  3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

8. การเรียนรู้ร่วมกัน
ในการพัฒนา
นวัตกรรม 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกันเฉพาะบุคคล 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกันเฉพาะกลุ่ม 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกันทัง้หนว่ยงาน 

ท าได้ตาม
รายการที่  3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

9. ลักษณะของ
นวัตกรรมท่ีน าไปใช ้

1. การน าไปใช้มีข้อจ ากัดมาก 
2. การน าไปใช้มีข้อจ ากัด 
3. การน าไปใช้ง่ายและสะดวก 

ท าได้ตาม
รายการที่  3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

10. การยอมรับ
นวัตกรรม 

1. มีการเผยแพร่และมีการน าไปใช้เฉพาะกลุ่ม 
2. มีการเผยแพร่และมีการน าไปใช้ภายใน
หน่วยงาน 
3. มีการเผยแพร่และมีการน าไปใช้ทั้งในและ
นอกหนว่ยงาน 

ท าได้ตาม
รายการที่  3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

4. วิธีการประเมิน 
 การประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  มีวิธีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้ 
 4.1 ระดับภาค 
 1) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินและคัดเลือกผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับภาค 
 2) ผู้สมัครรับการประเมินยื่นค าขอรับการประเมินตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้คัดเลือกระดับภาคตามวันเวลาที่ก าหนด 
 3) คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามเกณฑ์การประเมิน
คุณสมบัติเบื้องต้น ข้อ 2.1-2.4 โดยพิจารณาจากหลักฐานการขอรับการประเมิน การตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง การสังเกต ซักถามและอื่น ๆ เพื่อให้ผลการประเมินมีความถูกต้องและเที่ยงตรงและเสนอชื่อ แบบประเมิน
และหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาตัวแทนระดับภาคที่ได้รับ
มอบหมาย 
 4) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาตัวแทนระดับภาคที่ได้รับมอบหมายประกาศผลผู้
ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 
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 5) คณะกรรมการประเมินผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การประเมินเฉพาะ
ด้านโดยพิจารณาจากหลักฐาน เอกสารหรือการตรวจสอบสภาพจริงหรือการน าเสนอรายงานผล    การปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมินและซักถามเพิ่มเติมหรือในลักษณะเปิดเวทีการน าเสนอผลงานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 6) คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินโดยพิจารณาตัดสินตามเกณฑ์ที่ก าหนดและประกาศผลผู้
ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมในระดับภาคเพื่อจะส่งไปขอรับการประเมินในระดับชาติ
ต่อไป 
 4.2 ระดับชาติ 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินและคัดเลือกผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับชาติพิจารณา
ผู้ที่ผ่านการประเมินระดับภาคจากหลักฐาน เอกสารหรือการตรวจสอบสภาพจริงหรือการน าเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินและซักถามเพิ่มเติมหรือในลักษณะเปิดเวทีการน าเสนอผลงานตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 
  2) คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
  3) คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินและประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล OBEC 
AWARDS ในระดับชาติและท าพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
 5.1 ระดับภาค 
  เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับภาค  มีเกณฑ์การตัดสิน  ดังนี้ 
  มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านที่ขอรับการประเมิน โดยได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมของ
ตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 5.2 ระดับชาติ 
  เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับชาติ  มีเกณฑ์การตัดสิน  ดังนี้ 
   1) มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านที่ขอรับการประเมิน โดยได้รับการประเมินระดับดี
เยี่ยมของตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
   2) ผ่านความเห็นชอบเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประเมินอย่างเป็นเอกฉันท์ 
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แบบประเมินคุณสมบัติเบือ้งต้น (OBEC AWARDS) 

1.  ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)........................................................... นามสกุล...................................................................... 
ต าแหน่ง.........................................................................................................................................................................
  
ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  พิการทาง  ตา หู  ร่างกายสติปัญญา 
ด้าน  ด้านวชิาการยอดเยี่ยม 
  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอนยอดเยี่ยม 

2. เกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.  คุณสมบัติเบื้องต้น  
เชิงประจักษ ์

1. ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนการศกึษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศกึษามาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถงึวันที่ยื่นขอรับการประเมิน 
3. เปน็ผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัภายใน 2 ปีนับถึงวันที่ยื่น  
ขอรับการประเมิน 

  

2. การครองตน 
2.1 การพึง่ตนเอง  
ขยันหม่ันเพียรในงาน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2. มีความตั้งใจที่จะท างานในหนา้ที่ให้ได้รับความส าเร็จด้วยตนเอง 
3. มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค 
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครวัและผู้อื่น 

  

2.2 รักษาระเบียบวนิัย 
และเคารพกฎหมาย 

1. เปน็ผู้รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
2. ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเป็นตัวอย่าง แก่บคุคลโดยทั่วไป 
3. เชื่อฟงั และใหค้วามเคารพต่อผู้บังคบับัญชา 
4. เปน็ผู้ตรงต่อเวลา 

  

3. การครองคน 
การเสริมสร้างความ
สามัคคีและร่วมกิจกรรม  
ของหมูค่ณะทั้งในและ  
นอกหนว่ยงาน 

1. การใหค้วามร่วมมือกับทกุฝ่าย 
2. เสนอ แนะขอ้คิด เห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน 
3. ให้ความส าคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
4. การครองงาน 
4.1 ความรับผิดชอบ  
ต่อหน้าท่ี 

1. ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน                 
อยู่เสมอ 
2. มีความตั้งใจปฏิบัติงานใหไ้ดร้ับความส าเร็จ 
3. สนใจและเอาใจใส่ ติดตามงานที่มอบหมายไป 
4. ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของผู้บริหาร อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

  

4.2 ความรู้ ความสามารถ
และความพึงพอใจ ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. รู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ 
กฎหมาย และนโยบายด ี
2. มีการน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการบริหารงานได้เป็นอย่างด ี
3. มีความสามารถในการแก้ปญัหาและมีปฏิภาณ ไหวพริบ 
ในการบริหารงาน 

  

5. สมรรถนะทีส่ าคัญ 
5.1 ความสามารถในการ 
วาง แผนการปฏิบตัิงาน 

1. มีความรู้ความ เข้าใจในการวาง แผนการปฏิบตัิงาน 
2. มีความสามารถวาง แผนการปฏิบัติงานได้ครอบคลุมงาน           
ในสถานศึกษา 
3. สามารถจดัท าแผนการปฏิบตัิงานไดส้ าเรจ็ครอบคลุมงาน     
 ในสถานศึกษา 

  

5.2 ความสามารถ  
ในการปฏิบัติงาน 

1. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัตงิาน 
2. มีความคิดสร้างสรรค์น าสิ่งใหม่ๆ มาพัฒนางาน 
3. มีความสามารถในการติดตาม และประเมินผลการปฏบิัติงาน 
4. มีความสามารถปรบัปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานใหด้ีขึ้น 

  

5.3 ความสามารถ  
ในการวางแผนเพื่อ 
ปฏิบัติงานเป็นทีม 

1. ความสามารถในการท างานวางแผนร่วมกับผู้อื่น 
2. มีการรับพึงความคดิเห็นของคนอ่ืน 
3. มีการยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 

  

5.4 ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่น 

1. มีความเตม็ใจร่วมงานกับผู้อื่น 
2. มีการปฏิบัตตินเป็นผู้น าหรือผู้ตามไดเ้หมาะสมกับบทบาท 
3. มีการสนับสนุนให้ก าลังใจ ยกยอ่งให้เกียรติผู้อื่นในโอกาสที่
เหมาะสม 

  

ความคิดเห็นัองคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
 มีคุณสมบัติตรงตามตัวช้ีวัดทุกข้อ 
 อื่น ๆ ........................................................................................................................... 
 

   ลงชื่อ             ประธานกรรมการ  ลงชื่อ                        กรรมการ 
        (............................................)         (.................................................)    
 

ลงชื่อ             กรรมการและเลขานุการ 
          (.................................................) 
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แบบประเมินผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 
 

ระดับภาค 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ      ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)...............................................................นามสกุล................................................................... 
ต าแหน่ง......................................................................................................................................................................... 
ประเภท     บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด        ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
                 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
                      ประเภทความพิการทาง    ตา     หู     ร่างกาย    สติปญัญา 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ 
เป็นไปตาม IEP/IIP/IFSP 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
2. คุณลกัษณะอนั 
พึงประสงค์ของผู้เรียน/ 
ผู้รับบริการ 

1. มีความกตัญญู กตเวที มีจิตสาธารณะ และ 
มีความเอื้ออาทร 
2. อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน และ          
รักความเป็นไทย 
3. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ และมีวินัย 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

3. ความสามารถ ในการใช้
ทักษะชีวิต 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี
2. มีความคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหา  
ที่ไม่ซับซ้อนได้เหมาะสม 
3. มีความคิดรเีริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนได ้

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันทางวิชาการ จาก
สถาบันต่าง ๆ              
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับภาค/ระดับกลุ่ม 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับชาติ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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 องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ  

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา 

1. มีการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษา และชุมชน 
2. มีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคลอ้งกับ         
ความต้องการของชุมชนทอ้งถิน่และบริบท       
ของสถานศึกษา 
3. มีการนิเทศ ก ากับ ดีดตามการใช้หลักสูตร        
อย่างต่อเนื่อง 
4. มีการประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษาและน าผล 
ไปปรับปรุง แกไ้ขหลกัสูตรสถานศึกษา 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้3 
รายการ  

ท าได ้2
รายการ  

2. การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

1. มีการวิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ IEP/IIP/IFSP 
3. มีการใช้แหลง่การเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อจัด           
การเรียนการสนออย่างคุ้มค่า 
4. มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู ้

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้3 
รายการ  

ท าได ้2
รายการ  

3. การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู ้

1. มีการใช้เครือ่งมือวัด และประเมินที่มีคุณภาพ 
หลากหลาย เหมาะสมกับถิ่นที่ตอ้งการวัด 
2. มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูข้องสถานศึกษาอย่างซัด เจน 
3. มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและ
ประเมินผลต่อนักเรียนผู้ปกครองที่ถูกต้องรวดเรว็ 
4. มีการน าผลการประเมินนักเรยีนไปพัฒนา
นักเรียนและพัฒนาการเรียนการสอน 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้3 
รายการ  

ท าได ้2
รายการ  

4. การจัดหา พัฒนาสื่อ  
เพื่อการเรียนรู ้

1. มีการส่ง เสรีมสนบัสนุนการวางแผนการจัดหา 
และผลิตสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
2. มีการใช้สื่อการเรียนรูเ้พื่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างหลากหลาย 
3. มีการส่งเสรีมการใชส้ือ่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ
การจัดการเรียนรู ้
4. มีการขยายผลการใช้สือ่การเรยีนรู้ที่มีคุณภาพ 
เผยแพร่แก่ผู้สนใจ 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้3 
รายการ  

ท าได ้2
รายการ  
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
5. การพัฒนากิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

1. มีการจัดกิจกรรมระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้าน              
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
อย่างครบถว้น 
3. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาช่วยเหลือ
และแก้ปญัหาผู้เรียนอย่าง เป็นระบบต่อเนื่อง 
4. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้3 
รายการ  

ท าได ้2
รายการ  

6. การนเิทศภายใน
สถานศึกษา 

1. มีการวางแผนจัดท าโครงการนิเทศภายใน 
ที่ชัดเจน 
2. มีการจัดท าเครื่องมือการนิเทศภายใน                
ที่สอดคล้องและครบถ้วนกับ เป้าหมายโครงการ
นิเทศ 
3. มีการด าเนินการตามแผนการนิเทศอย่างเป็น
ระบบ 
4. มีการสรุปผลการนเิทศและน าผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงการนิเทศต่อไป 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้3 
รายการ  

ท าได ้2
รายการ  

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

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

       
           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
        (.............................................................)  
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แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 
 

 ระดับภาค  
 
1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)........................................................... นามสกุล....................................................................... 
ต าแหน่ง.......................................................................................................................................................................... 
ประเภท       บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด          ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
                  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
                      ประเภทความพิการทาง   ตา    หู     ร่างกาย  สติปญัญา 

2. เกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ 
เป็นไปตาม IEP/IIP/IFSP 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

2. คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของผูเ้รียน/ 
ผู้รับบริการ 

1. มีความกตัญญกูตเวที มีจิตสาธารณะและมี
ความเอื้ออาทร 
2. อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างานและรัก
ความเปน็ไทย 
3. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์และมีวินัย 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

3. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี
2. มีความคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาทีไ่ม่
ซับช้อนได้เหมาะสม 
3. มีความคิดรเีริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนได ้

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันทางวิชาการ 
จากสถาบันต่าง ๆ         
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 
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 องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ  

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาระบบ          
ข้อมูลสารสนเทศ         
ของสถานศึกษา 

1. มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลมุในการพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
2. มีการจัดเก็บขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง 
ทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ          
อย่างคุ้มค่า 
4. มีการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับกิจกรรม  
ของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอรวดเร็ว 

ท าได้ 4 
รายการ  

ท าได ้3 
รายการ  

ท าได ้2
รายการ  

2. การพัฒนาแหลง่เรียนรู ้ 1. มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐานและมีอุปกรณ์                
ช่วยการเรียนรู้อย่างเพียงพอ ทันสมัย 
2. มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้        
อย่างครบถว้นและมีการใช้อย่างคุ้มค่า 
3. มีการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อ          
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนือ่ง 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริม 
สุขภาพกาย อารมณ์และจิตใจอย่างเหมาะสม 

ท าได้ 4 
รายการ  

ท าได ้3 
รายการ  

ท าได ้2
รายการ  

3. การพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

1. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคณุภาพการศึกบาที่สอดคล้อง  
กับนโยบาย ความต้องการและปญัหาของสถานศกึษา และ
ท้องถิ่น 
2. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
3. มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนโดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบที่มีคุณภาพ 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง                 
การปฏิบัติงาน ตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

ท าได้ 4 
รายการ  

ท าได ้3 
รายการ  

ท าได ้2
รายการ  

4. การให้บรกิาร  
ด้านอาคารสถานที ่

1. อาคารสถานที่ในสถานศกึษาทุกแหง้อยู่ในสภาพ  
ที่สะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ ลังอ านวยความสะดวก 
ในการ ให้บริการอาคารสถานที่อย่าง เหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพ      
ที่แข็งแรง สะอาด และปลอดภยัอยู่เสมอ 
4. มีการจัดระบบสาธารณปูโภคอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 
และปลอดภัย 

ท าได้ 4 
รายการ  

ท าได ้3 
รายการ  

ท าได ้2
รายการ  
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
5. การบริหารจัดการ  
ด้านงบประมาณ 

1. มีการจัดหางบประมาณได้อยา่ง เพียงพอ 
2. มีแผนติดตาม ควบคุมการใชง้บประมาณอย่างซดัเจน 
3. มีการจัดท าบัญชีการใช้งบอย่างเป็นระบบเป็นปัจจุบนั
และตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
4. มีการใช้งบประมาณได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ท าได้ 4 
รายการ  

ท าได ้3 
รายการ  

ท าได ้2
รายการ  

6. การบริหารงาน  
ด้านบุคคล 

1. มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน อย่างซดัเจนเป็น
ปัจจุบนั 
2. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 
อย่างเหมาะสม 
3. มีการส่งเสรีมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
4. บุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน 
ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

ท าได้ 4 
รายการ  

ท าได ้3 
รายการ  

ท าได ้2
รายการ  

 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

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

       
           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
        (.............................................................)  
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แบบประเมินด้านผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (OBEC 
AWARDS) 

 

ระดับภาค 
 
1.  ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)...................................................... นามสกุล............................................................................. 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................................ 
ประเภท     บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด        ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
                โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
                    ประเภทความพิการทาง    ตา    หู     ร่างกาย   สติปญัญา 

2. เกณฑ์การประเมิน  
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ 
เป็นไปตาม IEP/IIP/IFSP 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
2. คุณลกัษณะอนั 
พึงประสงค์ของผู้เรียน/ 
ผู้รับบริการ 

1. มีความกตัญญู กตเวที มีจิตสาธารณะและ      
มีความเอื้ออาทร 
2. อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างานและ        
รักความเป็นไทย 
3. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ และมีวินัย 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

3. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

1. มีมนุษย์สัมพนัธ์ด ี
2. มีความคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหา  
ที่ไม่ซับช้อนได้เหมาะสม 
3. มีความคิดรเีริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหา       
ที่ซับซ้อนได ้

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันทางวิชาการจาก
สถาบันต่าง ๆ อย่างน้อย 1 
ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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 องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความเป็นมาของ
นวัตกรรม 
-ความเป็นมาของผลงาน    
ที่จัดท า 

1. เปน็สิงที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุง หรือพัฒนา
บางส่วน 
2. เปน็สิงที่มีอยู่แลว้แต่น ามาปรบัปรุงหรือพัฒนาใหม่ 
3. เปน็สิงใหม่ที่ไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

2. การออกแบบนวัตกรรม 1. สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
ในการพัฒนาโดยมีแนวคิดหลกั หรือแนวคิดส าคญั 
น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ 
2. สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการใน 
การพัฒนาโดยมีแนวคิดหลกั หรอืแนวคิดส าคัญรองรับ
อย่างสมเหตุสมผลน ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ
และทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 
3. สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาโดยมีแนวคิดหลัก หรือแนวคิดส าคัญรองรบัอย่าง
สมเหตุสมผลสามารถอ้างอิงได้น ามาเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบ และทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

3. การด าเนินการพัฒนา 
นวัตกรรม 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบก าหนดไว้ 
2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบก าหนดไว้ 
ทุกขั้นตอน และมีการปรับปรงุหรือพัฒนา                       
3. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบก าหนดไว้ 
ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรงุตลอดจนการพัฒนา        
อย่างต่อเนื่อง 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. การมีส่วนรว่มในการ 
พัฒนานวัตกรรม 

1. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 
2. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
วางแผน และการด าเนินการ 
3. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการด าเนินการ ประเมิน และสรุปผล 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

5. ผลท่ีเกิดจากการน า 
นวัตกรรมไปใช้ 

1. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบเปน็ไปตาม
จุดประสงค์บางจุดประสงค ์
2. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบเปน็ไปตาม
จุดประสงค์บางจุดประสงค์โดยมีหลักฐานหรือขอ้มูล
ประกอบ 
3. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุมและ
เป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์ โดยมีหลักฐาน
หรือข้อมูลประกอบ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
6. ประโยชนข์องนวัตกรรม
ในการแก้ปญัหาหรอื
พัฒนาคุณภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วนโดยมีข้อมูล
แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 
2. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วนโดยมีข้อมูล
แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
3. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูล
แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

7. การใช้ทรัพยากร        
ในการพัฒนานวัตกรรม 

1. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงาน แต่ไม่คุ้มค่า 
2. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกบับริบท
ของหน่วยงาน 
3. ประยุกต์ใช้ทรัพยากรทีมอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า 
สอดคล้องกบับริบทของหนว่ยงาน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

8. การเรียนรูร้่วมกัน       
ในการพัฒนานวัตกรรม 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกันเฉพาะบุคคล 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์
การเรียนรู้ร่วมกนัเฉพาะกลุ่ม 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกนัทั้งหนว่ยงาน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

9. ลักษณะนวัตกรรม        
ที่น าไปใช ้

1. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดมาก 
2. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัด 
3. การน าไปใช้ ง่ายและสะดวก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
10. การยอมรับนวัตกรรม 1. มีการเผยแพรแ่ละมีการน าไปใช้เฉพาะกลุ่ม 

2. มีการเผยแพรแ่ละมีการน าไปใช้ภายในหน่วยงาน 
3. มีการเผยแพรแ่ละมีการน าไปใช้ทั้งในและนอก
หน่วยงาน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

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

       
           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
        (.............................................................)  
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แบบประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 
 

ระดับชาติ 
 
1.  ชื่อรางวัลที่เสนอัอ        ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)..............................................................นามสกุล....................................................................... 
ต าแหน่ง
............................................................................................................................................................................. 
ประเภท        บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
             โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
                  ประเภทความพกิารทาง    ตา    หู    ร่างกาย   สติปญัญา 
2. เกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ 
เป็นไปตาม IEP/IIP/IFSP 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
2. คุณลกัษณะอนั 
พึงประสงค์ของผู้เรียน/ 
ผู้รับบริการ 

1. มีความกตัญญู กตเวที มีจิตสาธารณะและมีความ           
เอื้ออาทร 
2. อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน และรักความ          
เป็นไทย 
3. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ และมีวินัย 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

3. ความสามารถ ในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
2. มีความคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาทีไ่ม่ซับซ้อนได้
เหมาะสม 
3. มีความคิดรเีริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได ้

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. ผู้เรียนได้รับรางวัล
จาก การแข่งขันทาง
วิชาการ จากสถาบัน 
ต่าง ๆ อย่างน้อย          
1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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[31] 

 

 องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา 

1. มีการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา   
และชุมชน 
2. มีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคลอ้งกับความต้องการ  
ของชุมชนท้องถิ่นและบริบทของสถานศึกษา 
3. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนือ่ง 
4. มีการประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษา และน าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรสถานศกึษา 

ท าได้ 4 
รายการ  

ท าได ้3 
รายการ  

ท าได ้2
รายการ  

2. การจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

1. มีการวิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ IEP/IIP/IFSP 
3. มีการใช้แหลง่การเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อจัดการเรียน    
การสอนอย่างคุ้มค่า 
4. มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มีความบกพร่องทาง            
การเรียนรู ้

ท าได้ 4 
รายการ  

ท าได ้3 
รายการ  

ท าได ้2
รายการ  

3. การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู ้

1. มีการใช้เครือ่งมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพหลากหลาย
เหมาะสมกับถิ่นที่ต้องการวัด 
2. มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล      
การเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผลต่อ
นักเรียนผู้ปกครองที่ถกูต้องรวดเร็ว 
4. มีการน าผลการประเมินนักเรยีนไปพัฒนานักเรียนและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ท าได้ 4 
รายการ  

ท าได ้3 
รายการ  

ท าได ้2
รายการ  

4. การจัดหาพัฒนาสื่อ  
เพื่อการเรียนรู ้

1. มีการส่งเสริมสนบัสนุนการวาง แผนการจัดหาและผลิตสื่อ
การเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
2. มีการใช้สื่อการเรียนรูเ้พื่อการจัดการเรียนรู้  
อย่างหลากหลาย 
3. มีการส่งเสรีมการใช้ลือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
4. มีการขยายผลการใช้ส่อการเรยีนรู้ที่มีคุณภาพ เผยแพร่        
แก่ผู้สนใจ 

ท าได้ 4 
รายการ  

ท าได ้3 
รายการ  

ท าได ้2
รายการ  

5. การพัฒนากิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

1. มีการจัดกิจกรรมระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนา 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลกัสูตรอย่างครบถ้วน 
3. มีการจัดกิจกรรม แนะแนว เพื่อพัฒนาช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่าง เป็นระบบต่อเนื่อง 
4. มีการจัดกิจกรรมที่เสรีมลร้างวินัยนักเรียนอย่างต่อเนือ่ง 

ท าได้ 4 
รายการ  

ท าได ้3 
รายการ  

ท าได ้2
รายการ  
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
6. การนเิทศภายใน 
สถานศึกษา 

1. มีการวางแผนจัดท าโครงการนิเทศภายในที่ชัดเจน 
2. มีการจัดท าเครื่องมือการนิเทศภายในที่สอดคล้อง           
และครบถว้นกับเป้าหมายโครงการนิเทศ 
3. มีการด าเนินการตามแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ 
4. มีการสรุปผลการนเิทศและน าผลไปใช้ใน 
การปรับปรงุการนเิทศต่อไป 

ท าได้ 4 
รายการ  

ท าได ้3 
รายการ  

ท าได ้2
รายการ  

 
บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
        (.............................................................)  
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แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 
 

ระดับชาติ 
 
1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)............................................................นามสกุล........................................................................ 
ต าแหน่ง........................................................................................................................................................................... 
ประเภท      บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด         ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
                   โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
                       ประเภทความพิการทาง    ตา    หู    ร่างกาย   สติปญัญา 

2. เกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ 
เป็นไปตาม IEP/IIP/IFSP 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้       
รายข้อ 3 

ท าได้     
รายข้อ 2 

ท าได้      
รายข้อ 1 

2. คุณลกัษณะอนั 
พึงประสงค์ของผู้เรียน/ 
ผู้รับบริการ 

1. มีความกตัญญู กตเวที มีจิตสาธารณะ และ 
มีความเอื้ออาทร 
2. อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน และ 
รักความเป็นไทย 
3. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ และมีวินัย 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. ความสามารถ ในการใช้
ทักษะชีวิต 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี
2. มีความคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาทีไ่ม่        
ซับช้อนได้เหมาะสม 
3. มีความคิดรเีริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหา        
ที่ซับซ้อนได ้

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันทางวิชาการ จาก
สถาบันต่าง ๆ             
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 
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 องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาระบบขอ้มูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

1. มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลมุในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม ถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน 
2. มีการจัดเก็บขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการน้าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างคุ้มค่า 
4. มีการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับกิจกรรม 
ของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอรวดเร็ว 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

2. การพัฒนาแหลง่เรียนรู ้ 1. มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐานและมีอุปกรณ์ 
ช่วยการเรียนรู้อย่างเพียงพอ บนัสมัย 
2. มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ 
อย่างครบถว้นและมีการใช้อย่างคุ้มค่า 
3. มีการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่ 
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่
ส่งเสริมสุขภาพกาย อารมณ์และจิตใจ                  
อย่างเหมาะสม 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

3. การพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

1. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกบันโยบาย ความต้องการและปัญหา 
ของสถานศึกษาและท้องถิน่ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
3. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล           
การปฏิบัติงานตามแผนโดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบ
ที่มีคุณภาพ 
4. มีการน้าผลการประเมินไปใช้ในปรับปรงุ          
การปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

4. การให้บริการ                 
ด้านอาคารสถานที ่

1. อาคารสถานที่ในสถานศึกษาทุกแห่งอยู่ในสภาพ 
ที่สะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์  สิ่งอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการอาคารสถานที่อย่าง เหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่ใน
สภาพที่แข็งแรง สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 

 
4. มีการจัดระบบสาธารณปูโภคอยู่ในสภาพที่ใช้การ
ได้และปลอดภัย 

   

5. การบรหิารจัดการ  
ด้านงบประมาณ 

1. มีการจัดหางบประมาณได้อย่าง เพียงพอ 
2. มีแผนติดตาม ควบคุมการใชง้บประมาณ         
อย่างซัดเจน 
3. มีการจัดท าบัญชีการใช้งบอย่างเป็นระบบ  
เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
4. มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

6. การบรหิารงาน  
ด้านบุคคล 

1. มีการจัดโครงสร้างการบรหิารงาน อย่างซัดเจนเป็น
ปัจจุบัน 
2. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบคุลากร         
อย่างเหมาะสม 
3. มีการส่งเสริมพัฒนาบคุลากรอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง 
4. บุคลากรร้อยละ 80 มีความพงึพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

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

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

 
 
 
 

824 



[36] 

 

แบบประเมินด้านผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (OBEC 
AWARDS) 

 
ระดับชาติ 

 
1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ   ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................นามสกุล................................................................ 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................................ 
ประเภท       บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด          ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
                  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
                      ประเภทความพิการทาง   ตา    หู    ร่างกาย   สติปญัญา 
 
2. เกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ 
เป็นไปตาม IEP/IIP/IFSP 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

2. คุณลกัษณะอนั 
พึงประสงค์ของผู้เรียน/ 
ผู้รับบริการ 

1. มีความกตัญญู กตเวที มีจิตสาธารณะ และมี
ความเอื้ออาทร 
2. อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน และรัก
ความเปน็ไทย 
3. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ และมีวินัย 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

3. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี
2. มีความคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหา ทีไ่ม่ซับ
ช้อน  ได้เหมาะสม 
3. มีความคิดรเีริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาที่ 
ซับซ้อนได ้

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันทางวิชาการ จาก
สถาบันต่าง ๆ อย่างน้อย 1 
ประเภท 

1.  ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด 
2.  ได้รางวัลดีเด่น ระดับกลุ่ม/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับชาติ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 
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 องค์ประกอบที่ 2 ด้านผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความเป็นมา  
ของนวัตกรรม  
  -ความเป็นมาของ 
ผลงานที่จัดท า 

1. เป็นสงิที่มีอยู่แล้ว แต่น ามาปรับปรุง หรือพัฒนา
บางส่วน 
2. เป็นสงิที่มีอยู่แล้ว แต่น ามาปรับปรุง หรือพัฒนาใหม่ 
3. เปน็สิงใหม่ท่ีไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

2. การออกแบบนวัตกรรม 1. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ  
ในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลกั หรือแนวคิด
ส าคัญ น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ 
2. สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนา โดยมีแนวคิดหลกั หรอืแนวคิดส าคัญ
รองรับอย่างสมเหตุสมผล น ามาเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบและทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกนั 
3. สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ          
ในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลกั หรือแนวคิด
ส าคัญรองรบัอย่างสมเหตุสมผล สามารถอ้างอิงได้ 
น ามาเป็นพื้นฐาน ในการออกแบบ และทุก
กิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

3. การด าเนินการพัฒนา 
นวัตกรรม 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้
2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้
ทุกขั้นตอน และมีการปรับปรงุหรือพัฒนา 
3. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้
ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรงุตลอดจน การพัฒนา        
อย่างต่อเนื่อง 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

4. การมีส่วนรว่มในการ 
พัฒนานวัตกรรม 

1.  ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหนว่ยงานมีส่วนรว่ม           
ในการวางแผน 
2.  ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหนว่ยงานมีส่วนรว่ม         
ในการวางแผนและการด าเนินการ 
3.  ผู้เกี่ยวขอ้งทัง้ในและนอกหนว่ยงานมีส่วนรว่ม         
ในการวางแผนการด าเนินการประเมิน และสรปุผล 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

5. ผลที่เกิดจากการน า 
นวัตกรรมไปใช้ 

1. ผลการปฏิบัตติามกิจกรรมที่ออกแบบเป็นไปตาม
จุดประสงค์บางจุดประสงค์ 
2. ผลการปฏิบัตติามกิจกรรมที่ออกแบบเป็นไปตาม
จุดประสงค์บางจุดประสงค์ โดยมหีลักฐาน หรือ
ข้อมูลประกอบ 
3. ผลการปฏิบัตติามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลมุ
และเป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์ โดยมี
หลักฐานหรือข้อมลูประกอบ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
6. ประโยชนข์องนวัตกรรม 
ในการแก้ปญัหาหรอืพัฒนา
คุณภาพของกลุ่มเป้าหมาย 

1. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วนโดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 
2. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
3. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วนโดยมี
ข้อมูล แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้นมาก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 1 

7. การใช้ทรัพยากรในการ
พัฒนานวัตกรรม 

1. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงาน แต่ไม่คุ้มค่า 
2. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกบั
บริบทของหนว่ยงาน 
3. ประยุกต์ใช้ทรัพยากรทีมอยู่อย่างเหมาะสม 
คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 

   

8. การเรียนรูร้่วมกันในการ
พัฒนานวัตกรรม 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน เฉพาะบุคคล 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกันเฉพาะกลุ่ม 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกันทัง้หนว่ยงาน 

   

9. ลักษณะของนวัตกรรมที่
น าไปใช ้

1. การน าไปใช้  มีข้อจ ากัดมาก 
2. การน าไปใช้  มีข้อจ ากัด 
3. การน าไปใช้  ง่ายและสะดวก 

   

10. การยอมรับนวัตกรรม 1. มีการเผยแพร่และมีการน าไปใช้เฉพาะกลุ่ม 
2. มีการเผยแพร่และมีการน าไปใช้ภายใน
หน่วยงาน 
3. มีการเผยแพร่และมีการน าไปใช้ทั้งในและ
นอกหน่วยงาน 
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บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

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

       
           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
        (.............................................................)  
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1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ประเภท     หน่วยงานยอดเยี่ยม 
สังกัด   ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

   โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห ์
ด้าน     ด้านวชิาการยอดเยี่ยม 

    ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
    ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 

 
2.  คุณสมบัติเบื้องต้น 
 ผู้ขอรับการประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           ขั้น
พื้นฐาน (OBEC AWARDS) ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห์) 
 2.2 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับการ
ประเมิน 
 2.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยภายใน 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน 
 2.4 สถานศึกษาที่ด ารงต าแหน่งที่ขอรับการประเมินมีผลการประเมินคุณภาพครั้งล่าสุด              โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 2.5 มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและมีสมรรถนะ           ที่
ส าคัญในการปฏิบัติงาน 
  2.5.1 การครองตน 
      2.5.1.1 การพึง่ตนเอง ขยันม่ันเพียรในงานหนา้ที่ ความรับผดิชอบ 
      2.5.1.2 รักษาระเบยีบวินยั และเคารพกฎหมาย 
  2.5.2 การครองคน 
      2.5.2.1  การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 
  2.5.3 การครองงาน 
      2.5.3.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
      2.5.3.2 ความรู้ ความสามารถและความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 
  2.5.4 สมรรถนะที่ส าคัญ 
      2.5.4.1 ความสามารถในการวางแผนการปฏิบตัิงาน 
     2.5.4.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
     2.5.4.3 ความสามารถในการวางแผนเพื่อปฏบิัติงานเปน็ทีม 
     2.5.4.4  ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ั้าราชการครูและบุคสากรทางการศึกษาและหน่วยงาน 

รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
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3.  หลักเกณฑ์การประเมิน 
 3.1  ผู้ขอรับการประเมินต้องมีผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ 2.1 -2.4 โดยใช้เกณฑ์             
การประเมิน“ผ่าน”  “ไม่ผ่าน” และมีผลการประเมินต้องได้ “ผ่าน” ทุกข้อ  ส าหรับข้อ 2.5 ผู้ขอรับการประเมินต้องมี
ผลการประเมิน “ผ่าน” ร้อยละ 80 ของจ านวนรายการประเมินย่อย จึงจะได้รับการประเมินเฉพาะด้าน 
 3.2  การประเมินเฉพาะด้าน 
  3.2.1 ด้านวิชาการยอดเยี่ยม 
 การประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยมมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 
  1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   2.  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ลอดคล้องลับหลักสูตร 
  3.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  4.  การจัดหา พัฒนาลื่อเพื่อการเรียนรู้ 
  5.  การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  6.  การนิเทศภายในสถานศึกษา 
 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความสามารถในการอ่าน
ออกเขียนได้ของนักเรียนใน
รอบปีที่แลว้ 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

2. ผู้เรียนมีความสามารถ           
ในการคิดเปน็ ท าเป็น 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

3. ผลสัมฤทธิ ์
การทดสอบ 0-NET            - 
ผู้เรียนชั้น ม. 6 มีคะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบ 0-NET  ในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
มากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
(ที่ค านวณเฉพาะโรงเรียน         
การศึกษาสงเคราะห์) 

1.  มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
3 กลุ่มสาระ 
2.  มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
4-5 กลุ่มสาระ 
3.  มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
6-8 กลุ่มสาระ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

4. ผู้เรียนมีคณุลักษณะ  
อันพึงประสงค์ 8 ประการ 

1. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 3-4 
ประการ 
2. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 5-6 
ประการ 
3. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 7-8 
ประการ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก การ
แข่งขันทางวิชาการ จาก
สถาบันต่าง ๆ อย่างน้อย 1 
ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับ/ระดับชาติ/ 
ระดับโลก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. มีการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาและชุมชน 
2.  มีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นและบริบทของ
สถานศึกษา 
3. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตร 
อย่างต่อเนื่อง 
4. มีการประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษาและ   
น าผลไปปรับปรุง แก้ไขหลกัสูตรสถานศึกษา 

ท าได ้4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

2. การจัดกระบวนการ
เรียนรูทีสอดคล้องกับ
หลักสูตร 

1. มีการวิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ทสีอดคล้องกบั
หลักสูตรครบทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
3.  มีการใช้แหลง่การเรียนรู้ในทอ้งถิ่นเพื่อจัดการ
เรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 
4. มีการจัดการสอนซ่อม เสรีมที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู ้

ท าได ้4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

3. การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

1. มีการใช้เครือ่งมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพ
หลากหลายเหมาะสมกับลังทีต้องการวัด 
2. มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูข้องสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและ
ประเมินผล ต่อนักเรียนผู้ปกครองที่ถูกต้องรวดเร็ว 
4. มีการน าผลการประเมินนักเรยีนไปพัฒนา
นักเรียน และพัฒนาการเรียนการสอน 

ท าได ้4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

4. การจัดหา พัฒนาสื่อ 
เพื่อการเรียนรู ้

1. มีการส่งเสริมสนบัสนุนการวางแผนการจัดหา
และผลิตสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
2. มีการใช้สื่อการเรียนรูเ้พื่อการจัดการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 
3. มีการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ
การจัดการเรียนรู ้

ท าได ้4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
 4. มีการขยายผลการใช้สื่อการเรยีนรู้ที่มีคุณภาพ

เผยแพร่แก่ผู้สนใจ 
   

5. การพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม               
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการ
พัฒนา คุณลักษณะที่พงึประสงคต์ามหลักสูตร
อย่างครบถว้น 
3. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาช่วยเหลือ
และแก้ปญัหาผู้เรียนอย่างเปน็ระบบต่อเนือ่ง 
4. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ท าได ้4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

6. การนเิทศภายใน
สถานศึกษา 

1. มีการวางแผนจัดท าโครงการนิเทศภายใน          
ที่ชัดเจน 
2. มีการจัดท าเครื่องมือการนิเทศภายใน 
ที่สอดคล้อง และครบถ้วนกับเป้าหมายโครงการ
นิเทศ 
3. มีการด าเนินการตามแผนการนิเทศอย่างเป็น
ระบบ 
4. มีการสรุปผลการนเิทศและน าผลไปใช้ในการ
ปรับปรุง การนิเทศต่อไป 

ท าได ้4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

หมายเหตุ ถ้ามี 1 รายการไม่ได้คะแนน 
  
 

 3.2.2  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
 การประเมินด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม มีองค์ประกอบ ดังนี ้
 องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 องค์ประกอบที่ 2 ด้านบริหารจดัการ ประกอบด้วย 
  1.  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  2.  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  3.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
  4.  การให้บริการด้านอาคารสถานที่ 
  5.  การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
  6.  การบริหารงานด้านบุคคล 
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องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความสามารถในการ 
อ่านออกเขียนได้ของ 
นักเรียนในรอบปีที่แล้ว 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ข้ึนไป 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

2. ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดเป็น ท าเป็น 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

3. ผลสัมฤทธิ ์
การทดสอบ 0-NET               
- ผู้เรียนชั้น ม. 6 มีคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบ  
0-NET ในแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนมากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ (ที่ค านวณ 
เฉพาะโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห์) 

1. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 3 กลุ่มสาระ 
2. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 4-5 กลุ่มสาระ 
3. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 6-8 กลุ่มสาระ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ 8 ประการ 

1. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 3-4 
ประการ 
2. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 5-6 
ประการ 
3. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 7-8 
ประการ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

5. ผู้เรียนได้รับรางวลัจาก 
การแข่งขันทางวชิาการ 
จากสถาบนัตา่ง ๆ  
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจงัหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่นระดับซาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านบริหารจดัการ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศของ 
สถานศึกษา 

1. มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมในการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม ถูกต้อง
เป็นปัจจบุัน 
2. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ถูกต้อง ทันสมัย มีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างคุ้มค่า 
4. มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวกับ
กิจกรรม ของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอรวดเร็ว 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 1. มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐานมีปริมาณ
หนังสือที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอทันสมัย 
2. มีการพัฒนาห้องปฏิบตัิการตา่งๆเพื่อการเรียนรู้ 
อย่างครบล้วนและมีการใช้อยา่งคุ้มค่า 
3. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่
เอ้ือ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่
ส่งเสริมสุขภาพกาย อารมณ์และจิตใจอย่าง
เหมาะสม 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

3. การพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

1. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                    
ที่สอดคล้องกับนโยบายความตอ้งการและปัญหา          
ของสถานศึกษาและห้องถิ่น 
2. มีการด าเนินงานตามแผนอยา่งเป็นระบบ
ต่อเนื่อง 
3. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล                     
การปฏิบัติงาน ตามแผนโดยใช้เคร่ืองมือการ
ตรวจสอบที่มีคุณภาพ 
4. มีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุง          
การปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

4. การให้บริการ            
ด้านอาคารสถานที ่

1. อาคารสถานที่ในสถานศึกษาทุกแห่งอยู่ในสภาพ    
ที่สะอาดปลอดภัย และถูกสุขลกัษณะ 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก             
ในการให้บริการอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่ใน
สภาพที่แข็งแรง สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ 
4. มีการจัดระบบสาธารณปูโภคอยู่ในสภาพที่ใช้
การได้และปลอดภัย 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
5. การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณ 

1. มีการจัดหางบประมาณได้อยา่งเพียงพอ  มีแผน
ติดตาม ควบคุมการใชง้บประมาณอย่างชัดเจน 
2. มีการจัดท าบัญชีการใช้งบอย่างเป็นระบบ  
เป็นปัจจบุัน และตรวจสอบได้ตลอดเวลา มีการใช้
งบประมาณได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

6. การบริหารงานด้าน
บุคคล 

1. มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน อย่างชัดเจน
เป็นปัจจบุัน 
2. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร  
อย่างเหมาะสม 
3. มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง 
4. บุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

หมายเหตุ ถ้ามี 1 รายการ ไม่ได้คะแนน 
 
 3.2.3  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
  การประเมินด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  องค์ประกอบที่ 2  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
  1. ความเป็นมาของนวัตกรรม 
 2. การออกแบบนวัตกรรม 
 3. การด าเนินการพัฒนานวัตกรรม  
 4. การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
 5. ผลที่เกิดจากการน่านวัตกรรมไปใช้ 
 6. ประโยชน์ของนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของ 
                                          กลุ่มเป้าหมาย 
 7. การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม 
 8. การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรม 
 9.  ลักษณะของนวัตกรรมที่น าไปใช้ 
 10. การยอมรับนวัตกรรม 
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องค์ประกอบที่ 1 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความสามารถในการ 
อ่านออก เขียนได้ของ 
นักเรียนในรอบปีที่แล้ว 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 

1 
2. ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดเป็น ท าเป็น 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 

1 
3. ผลสัมฤทธิ ์
การทดสอบ 0-NET              
- ผู้เรียนชั้น ม. 6              
มีคะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบ 0-NET ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียน
มากกว่าค่าเฉลี่ยระดบั 
ประเทศ (ที่ค านวณ 
เฉพาะ ร.ร. ในสังกัด ร.ร.
การศึกษาสงเคราะห์) 

1. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
3 กลุ่มสาระ 
2. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
4-5 กลุ่มสาระ 
3. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
6-8 กลุ่มสาระ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 

1 

4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ 8 ประการ 

1. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 3-4 
ประการ 
2. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 5-6 
ประการ 
3. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 7-8 
ประการ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 

1 

5. ผู้เรียนได้รับรางวลัจาก 
การแข่งขันทางวชิาการ 
จากสถาบนัตา่ง ๆ  
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจงัหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับซาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 

1 
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               องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความเป็นมาของ 
นวัตกรรม                          
- ความเป็นมาของ
ผลงานที่จัดท า 

1. เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แตน่ ามาปรับปรุง หรือ 
พัฒนาบางส่วน 
2. เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แตน่ ามาปรับปรุง หรือ
พัฒนาใหม่ 
3. เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

2. การออกแบบ 
นวัตกรรม 

1. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรือ
แนวคิดส าคัญ น ามาเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบ 
2. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรือ
แนวคิดส าคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผลน ามา
เป็นพื้นฐานในการออกแบบและทุกกิจกรรมมี
ความสอดคล้องกัน 
3. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการ ในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรือ
แนวคิดส าคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผล 
สามารถอ้างอิงได้น ามาเปน็พื้นฐานในการ
ออกแบบ และทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

3. การด าเนินการพัฒนา 
นวัตกรรม 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ           
ก าหนดไว ้
2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ          
ก าหนดไว้ทุกข้ันตอน และมีการปรับปรุงหรือ
พัฒนา 
3. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบก าหนด
ไว้ทุกข้ันตอนและมีการปรับปรุงตลอดจน                  
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

4. การมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนานวัตกรรม 

1. ผู้เก่ียวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมี           
ส่วนร่วมในการวางแผน 
2. ผู้เก่ียวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมี          
ส่วนร่วมในการวางแผน และการด าเนินการ 
3. ผู้เก่ียวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมี          
ส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินการประเมิน
และสรุปผล 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
5. ผลท่ีเกิดจากการน า 
นวัตกรรมไปใช้ 

1. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบเปน็ไป
ตามจุดประสงค์บางจุดประสงค ์
2. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบเปน็ไป
ตามจุดประสงค์บางจุดประสงค์โดยมีหลักฐาน 
หรือข้อมูลประกอบ 
3. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ 
ครอบคลุม และเป็นไปตามจุดประสงค์                  
ทุกจุดประสงค์ โดยมีหลักฐานหรอืข้อมูล
ประกอบ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

6. ประโยชนข์อง
นวัตกรรม ในการ
แก้ปัญหาหรือ พัฒนา
คุณภาพของ 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 
2. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
3. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบก้าน โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
ขึ้นมาก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

7. การใช้ทรัพยากรใน
การ พัฒนานวัตกรรม 

1. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท  
ของหน่วยงาน แต่ไม่คุ้มค่า 
2. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกบั
บริบทของหนว่ยงาน 
3. ประยุกต'์ใช'้ทรัพยากร'ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม 
คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

8. การเรียนรูร้่วมกัน ใน
การพัฒนานวัตกรรม 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกันเฉพาะบุคคล 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกนัเฉพาะกลุ่ม 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกันทัง้หนว่ยงาน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

9. ลักษณะของ
นวัตกรรม ที่น าไปใช้ 

1. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดมาก 
2. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัด 
3. การน าไปใช้ ง่ายและสะดวก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

10. การยอมรับ
นวัตกรรม 

1. มีการเผยแพรแ่ละมีการน าไปใช้ เฉพาะกลุ่ม 
2. มีการเผย แพร่และมีการน าไปใช้ ภายใน 
หน่วยงาน 
3. มีการเผยแพรแ่ละมีการน าไปใช้ทั้งใน และ
นอกหนว่ยงาน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 
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4.  วิธีการประเมิน 
 การประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมที่ปฏิบัตงิานในสถานศึกษา  สังกัดส านักบริหารงาน-
การศึกษาพิเศษ  มีวิธีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้ 
 4.1 ระดับภาค 
 1) ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินและคัดเลือกผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับภาค 
 2) ผู้สมัครรับการประเมินยืน่ค าขอรับการประเมินตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  แล้วน าเสนอเจ้าหนา้ที่ผู้รับ
ผิดขอบของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือสถานศึกษาทีไ่ด้รับมอบหมายเปน็ตัวแทนคัดเลือกระดับภาค ตามวนั
เวลาที่ก าหนด 
 3) คณะกรรมการระดับภาคประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น          
ข้อ 2.1-2.5 โดยพิจารณาจากหลักฐานการขอรับการประเมิน การตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การสังเกต ชัก
ถาม และอื่น ๆ เพื่อให้ผลการประเมินมีความถูกต้องและเที่ยงตรง และเสนอขื่อ แบบประเมินและหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาเสนอส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือสถานศึกษาตัวแทนระดับภาค ที่ได้รับมอบหมาย 
 4) ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ หรือสถานศึกษาตัวแทนระดับภาคทีไ่ด้รับมอบหมายประกาศผลผู้
ผ่านการตรวจลอบคุณสมบัติเบือ้งต้น 
 5) คณะกรรมการประเมินผู้ที่ผ่านการตรวจลอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การประเมินเฉพาะ
ด้านโดยพิจารณาจากหลักฐานเอกสารหรือการตรวจสอบสภาพจริง หรือการน าเสนอรายงานผล            การ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และชักถามเพิ่มเติม หรือในลักษณะเปิดเวทีการน าเสนอผลงานตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 
 6) คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินโดยพิจารณาดัดลันตามเกณฑ์ที่ก าหนดและประกาศผลผู้
ที่ผ่านการดัดเลือกเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมในระดับภาคเพื่อจะล่งไปขอรับการประเมินในระดับชาติ
ต่อไป 
 4.2  ระดับชาติ 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินและคัดเลือกผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับชาติ
คณะกรรมการประเมินโดยการให้ผู้ที่ผ่านการประเมินระดับภาคโดยพิจารณาจากหลักฐาน เอกสาร หรือ            การ
ตรวจสอบสภาพจริง หรือการน าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และชักถามเพิ่มเติมหรือใน
ลักษณะเปิดเวทีการน าเสนอ ผลงานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
  2) คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
  3) คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินและประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล 
 
5.  เกณฑ์การตัดสิน 
 5.1 ระดับภาค 
 เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษายอดยี่ยมระดับภาค มีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ มี
ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านที่ขอรับการประเมิน โดยได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมของตัวชี้ วัด      ที่
ประเมิน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 5.2 ระดับชาติ 
 เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษายอดยี่ยมระดับชาติ มีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
 1) มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านที่ขอรับการประเมิน โดยได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม
ของตัวชี้วัดที่ประเมินร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 2) ผ่านความเห็นชอบเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประเมินอย่างเป็นเอกฉันท์ 
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แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น (OBEC AWARDS) 
 
1.  ชื่อรางวัลที่เสนอัอ   ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)........................................................... นามสกุล........................................................................ 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................................ 
ประเภท       บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด          ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
                   โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
ด้าน              ด้านวชิาการยอดเยี่ยม 
                   ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
                   ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 

2. เกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. คุณสมบัติเบื้องต้น 
เชิงประจักษ ์

1. ต ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการสถานศึกษา                       
สังกัดส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์หรือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์) 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศกึษา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ย่ืนขอรับการประเมิน 
3. เปน็ผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัภายใน 2 ปี นับถึงวันที่
ย่ืนขอรับการประเมิน 
4. สถานศกึษาที่ต ารงต าแหน่งทีข่อรับการประเมิน            
มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 หรือ รอบ 3           
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

  

2. การครองตน 
2.1 การพึง่ตนเอง 
ขยันหม่ันเพียรในงานหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
2. มีความตั้งใจที่จะท างานในหนา้ที่ให้ได้รับความส าเร็จ
ด้วยตนเอง 
3. มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค 
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครวัและผู้อื่น 

  

2.2 รักษาระเบียบวนิัย และ
เคารพกฎหมาย 

1. เปน็ผู้รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่
ก าหนดไว ้
2. ประพฤติและปฏิบัติตนอนัอาจเป็นตัวอย่างแก่บคุคล
โดยม่ัวไป 
3. เชื่อฟงัและใหค้วามเคารพต่อผู้บังคบับัญชา 
4. เปน็ผู้ตรงต่อเวลา 

  

 

 

 

กศ.พศ. 2/1 
840 



[52] 

 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

3. การครองคน 
การเสริมสร้างความ สามัคคี
และร่วมกิจกรรม 
ของหมูค่ณะทั้งในและ  
นอกหนว่ยงาน 

1. การใหค้วามร่วมมือกับทกุฝ่าย 
2. เสนอแนะขอ้คิด เห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน 
3. ให้ความส าคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน   

4. การครองงาน 
4.1 ความรับผิดชอบ 
 ต่อหน้าที ่

1. ศึกษา คันคว้า หาความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ 
บริหารงานอยูเ่สมอ 
2. มีความตั้งใจปฏิบัติงานใหไ้ด้รับความส าเร็จ 
3. สนใจและเอาใจใส่ ติดตามงานที่มอบหมายไป 
4. ปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหาร อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

  

4.2 ความรู้ ความสามารถและ
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

1. รู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบงัคับ 
มติ กฎหมาย และนโยบายดี 
2. มีการน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการบริหารงานได้เปน็
อย่างด ี
3. มีความสามารถในการแกป้ัญหาและมีปฏิภาณ 
 ไหวพรบิในการบรหิารงาน 

  

5. สมรรถนะท่ีส าคัญ 
5.1 ความสามารถในการ
วางแผน การปฏิบัติงาน 

1. มีความรู้ความ เข้าใจในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. มีความสามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้ครอบคลุม 
งานในสถานศกึษา 
3. สามารถจัดท าแผนการปฏิบัติงานได้ส าเร็จครอบคลุม 
งานในสถานศกึษา 

  

5.2 ความสามารถ  
ในการปฏิบัติงาน 

1. มีความมุ่งม่ันตั้งใจในการปฏิบตัิงาน 
2. มีความคิดสร้างสรรค์น าสิงใหม่ๆมาพัฒนางาน 
3. มีความสามารถในการติดตาม และประเมินผล  
การปฏิบัติงาน 
4. มีความสามารถปรับปรงุแก้ไขการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

  

5.3 ความสามารถในการ
วางแผนเพื่อปฏิบัตงิาน  
เป็นทีม 

1. ความสามารถในการท างานวางแผนรว่มกับผู้อื่น 
2. มีการรับพึงความคิดเห็นของคนอื่น 
3. มีการยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 

  

5.4 ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผูอ้ื่น 

1. มีความเต็มใจร่วมงานกับผูอ้ื่น 
2. มีการปฏิบัติตนเป็นผูน้ าหรือผูต้ามได้เหมาะสมกับ
บทบาท 
3. มีการสนับสนุนให้ก าลังใจ ยกย่องให้เกียรติผู้อื่น  
ในโอกาสที่เหมาะสม 
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ความคิดเห็นัองคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
 มีคุณสมบัติตรงตามตัวชี้วัดทุกข้อ 
 อื่น ๆ ........................................................................................................................... 
 
 

   ลงชื่อ             ประธานกรรมการ  ลงชื่อ                        กรรมการ 
        (............................................)         (.................................................)    
 

ลงชื่อ             กรรมการและเลขานุการ 
                                     (.................................................) 
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แบบประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 

 
ระดับภาค 

 
1.  ชื่อรางวัลที่เสนอัอ      ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)........................................................... นามสกุล.................................................................. 
ต าแหน่ง...................................................................................................................................................................... 
ประเภท         บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด           ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
                      โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห ์
 

2. เกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความสามารถในการอ่าน
ออกเขียนได้ของ นักเรียนใน
รอบปีที่แลว้ 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
2. ผู้เรียนมีดวามสามารถ  
ในการคิดเปน็ท าเป็น 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
3. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ 0-NET 
- ผู้เรียนขั้น ม. 6 มีคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบ           
0-NET  ในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ (ค านวณ
เฉพาะร.ร.การศกึษา
สงเคราะห์) 

1. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค าเฉลี่ยระดับประเทศ                
3 กลุ่มสาระ 
2. มีค าเฉลี่ยมากกว่าค าเฉลี่ยระดับประเทศ          
4-5 กลุ่มสาระ 
3. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ            
6-8 กลุ่มสาระ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. ผู้เรียนมีคณุลักษณะ  
อันพึงประสงค์ 8 ประการ 

1. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 3-4 ประการ 
2. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 5-6 ประการ 
3. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน7-8 ประการ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
5. ผู้เรียนได้รับรางวัล  
จากการแข่งขันทางวิชา  
การจากสถาบันต่าง ๆ  
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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 องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. มีการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
และชุมชน 
2. มีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคลอ้งกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นและบริบทของสถานศึกษา 
3. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตร            
อย่างต่อเนื่อง  
4. มีการประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษาและน าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรสถานศกึษา 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

2. การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

1. มีการวิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบั
หลักสูตรครบทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
3. มีการใช้แหลง่การเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อจัด              
การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 
4. มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

3. การวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้

1. มีการใช้เครือ่งมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพ
หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด 
2. มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
4. มีการน าผลการประเมินนักเรยีนไปพัฒนานักเรียน
และพัฒนาการเรียนการสอน 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

4. การจัดหาพัฒนาสื่อเพื่อ
การเรียนรู ้

1. มีการส่งเสริมสนบัสนุนการวางแผนการจัดหาและ
ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
2. มีการใช้สื่อการเรียนรูเ้อการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
3. มีการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ 
การจัดการเรียนรู ้
4. มีการขยายผลการใช้สื่อการเรยีนรู้ที่มีคุณภาพ
เผยแพร่แก่ผู้สนใจ 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
5. การพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลกัสูตรอย่างครบถ้วน 
3. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
4. มีการจดักิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยนักรเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

6. การนเิทศภายใน
สถานศึกษา 

1. มีการวางแผนจัดท าโครงการนิเทศภายในที่ชัดเจน 
2. มีการจัดท าเครื่องมือการนิเทศภายในที่สอดคล้อง
และครบถว้นกับเป้าหมายโครงการนิเทศ 
3. มีการด าเนินการตามแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ 
4. มีการสรุปผลการนเิทศและน าผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงการนิเทศต่อไป 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

  

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

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

       
           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
        (.............................................................)  
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แบบประเมินด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 
 

ระดับภาค 
 
1.  ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)........................................................... นามสกุล.................................................................. 
ต าแหน่ง...................................................................................................................................................................... 
ประเภท       บุคคลยอดเยี่ยม 

สังกัด           ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
                      โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห ์
 

2. เกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความสามารถในการอ่าน
ออกเขียนได้ของ นักเรียนใน
รอบปีที่แลว้ 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
2. ผู้เรียนมีดวามสามารถ  
ในการคิดเปน็ท าเป็น 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
3. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ0-NET 
- ผูเ้รียนขั้น ม. 6 มีคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบ  
0-NET  ในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ  
(ที่ค านวณเฉพาะ ร.ร. 
การศึกษาสงเคราะห์) 

1. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค าเฉลี่ยระดับประเทศ                
3 กลุ่มสาระ 
2. มีค าเฉลี่ยมากกว่าค าเฉลี่ยระดับประเทศ          
4-5 กลุ่มสาระ 
3. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ            
6-8 กลุ่มสาระ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. ผู้เรียนมีคณุลักษณะ  
อันพึงประสงค์ 8 ประการ 

1. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 3-4 ประการ 
2. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 5-6 ประการ 
3. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน7-8 ประการ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
5. ผู้เรียนได้รับรางวัล  
จากการแข่งขันทางวิชา  
การจากสถาบันต่าง ๆ  
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาระบบขอ้มูล 
สารสนเทศของสถานศึกษา 

1. มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลมุในการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
2. มีการจัดเก็บขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้อง ทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างคุ้มค่า 
4. มีการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวอับกิจกรรม 
ของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอรวดเร็ว 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

2. การพัฒนาแหลง่เรียนรู ้ 1. มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐาน มีปริมาณ
หนังสือที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้                
อย่างเพียงพอ ทันสมัย 
2. มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้
อย่างครบถว้นและมีการใช้อย่างคุ้มค่า 
3. มีการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษา             
ที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา            
ที่ส่งเสริมสุขภาพกาย อารมณ์และจิตใจอย่าง
เหมาะสม 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

3. การพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

1. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกบันโยบาย ความต้องการและปัญหา        
ของสถานศึกษา และทอ้งถิน่ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
3. มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล                
การปฏิบัติงานตามแผนโดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบ
ที่มีคุณภาพ 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง         
การปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

4. การให้บรกิารด้านอาคาร
สถานที่ 

1. อาคารสถานที่ในสถานศกึษาทุกแหง้อยู่ในสภาพ  
ที่สะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ ลังอ านวยความสะดวก          
ในการให้บริการอาคารสถานที่อย่าง เหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่          
ในสภาพที่แข็งแรง สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ 
4. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่ใช้ 
การไดแ้ละปลอดภัย 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
5. การบรหิารจัดการ            
ด้านงบประมาณ 

1. มีการจัดหางบประมาณได้อย่าง เพียงพอ 
2. มีแผนติดตาม ควบคุมการใชง้บประมาณ               
อย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าบัญชีการใช้งบอย่างเป็นระบบ  
เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
4. มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประลัทธิภาพ 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

6. การบรหิารงานด้านบคุคล 1. มีการจัดโครงสร้างการบรหิารงานอย่างซัดเจนเป็น
ปัจจุบัน 
2. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบคุลากร  
อย่างเหมาะสม 
3. มีการส่งเสรีมพัฒนาบคุลากรอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง 
4. บุคลากรร้อยละ 80 มีความพงึพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

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

       
           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
        (.............................................................)  
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แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (OBEC 
AWARDS) 

 

ระดับภาค 
 
1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)........................................................... นามสกุล........................................................................ 
ต าแหน่ง........................................................................................................................................................................... 
ประเภท         บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด            ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
                        โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
 

2. เกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความสามารถในการอ่าน
ออกเขียนได้ของ นักเรียนใน
รอบปีที่แลว้ 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
2. ผู้เรียนมีดวามสามารถ  
ในการคิดเปน็ท าเป็น 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
3. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ  
0-NET 
- ผู้เรียนขั้น ม. 6 มีคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบ 0-NET 
ในแต่ละกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้มากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ (ทีค่ านวณ
เฉพาะ ร.ร. การศกึษา
สงเคราะห์) 

1. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค าเฉลี่ยระดับประเทศ          
3 กลุ่มสาระ 
2. มีค าเฉลี่ยมากกว่าค าเฉลี่ยระดับประเทศ          
4-5 กลุ่มสาระ 
3. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ           
6-8 กลุ่มสาระ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. ผู้เรียนมีคณุลักษณะ  
อันพึงประสงค์ 8 ประการ 

1. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 3-4 ประการ 
2. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 5-6 ประการ 
3. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน7-8 ประการ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
5. ผู้เรียนได้รับรางวัล  
จากการแข่งขันทางวิชา  
การจากสถาบันต่าง ๆ  
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเดน่ ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับ/จังหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับ/ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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 องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี 
1. ความเป็นมาของนวัตกรรม  
- ความเป็นมาของผลงาน 
ที่จัดท า 

1. เป็นสิ่งท่ีมีอยู่แล้วแต่น ามาปรบัปรุง หรือพัฒนา
บางส่วน 
2. เป็นสิ่งท่ีมีอยู่แล้วแต่น ามาปรบัปรุง หรือพัฒนาใหม ่
3. เป็นสิ่งใหม่ที่ไมเ่คยมีหรือปรากฏมาก่อน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

2. การออกแบบนวัตกรรม 1. สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรือแนวคิดส าคญัน ามา  
เป็นพื้นฐานในการออกแบบ 
2. สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรือแนวคิดส าคญัรองรับ
อย่างสมเหตุสมผล น ามาเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบ
และทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 
3. สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรือแนวคิดส าคญัรองรับ
อย่างสมเหตุสมผล สามารถอ้างอิงได้ น ามาเป็นพื้นฐาน
ในการออกแบบ และทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

3. การด าเนินการพัฒนา 
นวัตกรรม 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้
2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว้         
ทุกขั้นตอน และมีการปรับปรุงหรอืพัฒนา 
3. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว้        
ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรุงตลอดจน การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. การมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนานวัตกรรม 

1. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงาน มีส่วนร่วมใน 
การวางแผน 
2. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงาน มีส่วนร่วมใน 
การวางแผน และการด าเนินการ 
3. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงาน มีส่วนร่วม          
ในการวางแผนการด าเนินการประเมิน และสรุปผลส่วน
ร่วมในการวางแผน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

5. ผลที่เกิดจากการน า 
นวัตกรรมไปใช้ 

1. ผลการปฏิบัตติามกิจกรรมที่ออกแบบเป็นไป         
ตามจุดประสงค์บางจุดประสงค ์
2. ผลการปฏิบัตติามกิจกรรมที่ออกแบบเป็นไปตาม
จุดประสงค์บางจุดประสงค์ โดยมหีลักฐาน หรือข้อมลู
ประกอบ 
3. ผลการปฏิบัตติามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุมและ
เป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์ โดยมหีลักฐาน
หรือข้อมูลประกอบ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
6. ประโยชนข์องนวัตกรรม 
ในการแก้ปญัหาหรอื พัฒนา
คุณภาพ ของกลุ่มเป้าหมาย 

1. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน 
โดยมีข้อมูลแสดงให้เหน็การเปลีย่นแปลง 
2. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูล
แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
3. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูล
แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

7. การใช้ทรัพยากร ในการ
พัฒนานวัตกรรม 

1. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงานแต่ไม'คุ้มค่า 
2. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกบับริบท
ของหน่วยงาน 
3. ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง เหมาะสม  
คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

8. การเรียนรูร้่วมกัน ในการ
พัฒนานวัตกรรม 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกันเฉพาะบุคคล 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกันเฉพาะกลุ่ม 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกันทัง้หนว่ยงาน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

9. ลักษณะของนวัตกรรมท่ี
น าไปใช ้

1. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดมาก 
2. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัด 
3. การน าไปใช้ ง่าย และสะดวก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
10. การยอมรับนวัตกรรม 1. มีการเผยแพรแ่ละมีการน าไปใช้เฉพาะกลุ่ม 

2. มีการเผยแพรแ่ละมีการน าไปใช้ภายในหน่วยงาน 
3. มีการเผยแพรแ่ละมีการน าไปใช้ทั้งในและนอก
หน่วยงาน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

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

       
           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
        (.............................................................)  
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แบบประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 
 

ระดับชาติ 
 
1.  ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)........................................................... นามสกุล................................................................... 
ต าแหน่ง...................................................................................................................................................................... 
ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด             ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
                        โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
2. เกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความสามารถในการอ่าน
ออกเขียนได้ของ นักเรียนใน
รอบปีที่แลว้ 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
2. ผู้เรียนมีดวามสามารถ  
ในการคิดเปน็ ท าเป็น 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
3. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ  
0-NET 
- ผู้เรียนชั้น ม. 6 มีคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบ 0-NET 
ในแต่ละกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้มากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ (ทีค่ านวณ
เฉพาะ ร.ร. ในสังกัด 
ร.ร. การศึกษาสงเคราะห์) 

1. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค าเฉลี่ยระดับประเทศ              
3 กลุ่มสาระ 
2. มีค าเฉลี่ยมากกว่าค าเฉลี่ยระดับประเทศ            
4-5 กลุ่มสาระ 
3. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ             
6-8 กลุ่มสาระ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. ผู้เรียนมีคณุลักษณะ  
อันพึงประสงค์ 8 ประการ 

1. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 3-4 ประการ 
2. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 5-6 ประการ 
3. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน7-8 ประการ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
5. ผู้เรียนได้รับรางวัล  
จากการแข่งขันทางวิชา  
การจากสถาบันต่าง ๆ  
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

  
 
 
 
 

กศ.พศ. 2/3 
853 



[65] 

 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา 

1. มีการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
และชุมชน 
2. มีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคลอ้งกับความต้องการ 
ของชุมชนท้องถิ่นและบริบทของสถานศึกษา 
3. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. มีการประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษาและน าผล ไป
ปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรสถานศกึษา 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

2. การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

1. มีการวิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบั
หลักสูตร ครบทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. มีการใช้แหลง่การเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อจัด          
การเรียนการสอนอย่างคุ้มด่า 
4. มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู ้

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

3. การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู ้

1. มีการใช้เครือ่งมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพ 
หลากหลาย เหมาะสมกับถิ่นที่ตอ้งการวัด 
2. มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผล
ต่อนักเรียนผู้ปกครองที่ถกูต้องรวดเร็ว 
4. มีการน าผลการประเมินนักเรยีนไปพัฒนานักเรียน
และพัฒนาการเรียนการสอน 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

4. การจัดหาพัฒนาสื่อ 
เพื่อการเรียนรู ้

1. มีการส่งเสริมสนบัสนุนการวางแผนการจัดหาและ
ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
2. มีการใช้สื่อการเรียนรูเ้พื่อการจัดการเรียนรู้ 
 อย่างหลากหลาย 
3. มีการส่งเสริมการใช้ส่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 
4. มีการขยายผลการใช้สื่อการเรยีนรู้ที่มีคุณภาพ
เผยแพร่แก่ผู้สนใจ 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
5. การพัฒนากิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนา 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลกัสูตรอย่างครบถ้วน 
3. มีการจัดกิจกรรมแนะแนว เพือ่พัฒนาช่วยเหลือ 
และแก้ปญัหาผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ ต่อเนื่อง 
4. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

6. การนเิทศภายใน 
สถานศึกษา 

1. มีการวางแผนจัดท าโครงการนิเทศภายในที่ชัดเจน 
2. มีการจัดท าเครื่องมือการนิเทศภายในที่สอดคล้อง 
และครบถว้นกับ เป้าหมายโครงการนิเทศ 
3. มีการด าเนินการตามแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ 
4. มีการสรุปผลการนเิทศและน าผลไปใช้ในการ
ปรับปรุง การนิเทศต่อไป 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

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

       
           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
        (.............................................................) 
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แบบประเมินด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 
 

ระดับชาติ 
 
1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว).................................................... นามสกุล.......................................................................... 
ต าแหนง่....................................................................................................................................................................... 
ประเภท       บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด          ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
                     โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห ์
 
2. เกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความสามารถในการอ่านออก
เขียนได้ของนกัเรียนในรอบปี         
ที่แล้ว 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
2. ผู้เรียนมีดวามสามารถในการ        
คิดเป็น ท าเป็น 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
3. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ 0-NET 
- ผู้เรียนชั้น ม. 6 มีคะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบ 0-NET ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
(ที่ค านวณเฉพาะ ร.ร. ในสังกัด 
ร.ร. การศึกษาสงเคราะห์) 

1. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ         
3 กลุ่มสาระ 
2. มีค าเฉลี่ยมากกว่าค าเฉลี่ยระดับประเทศ  
4-5 กลุ่มสาระ 
3. ค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 6-8 
กลุ่มสาระ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. ผู้เรียนมีคณุลักษณะ  
อันพึงประสงค์ 8 ประการ 

1. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 3-4 ประการ 
2. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 5-6 ประการ 
3. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน7-8 ประการ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
5. ผู้เรียนได้รับรางวัล จากการ
แข่งขันทางวิชาการจากสถาบัน
ต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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 องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาระบบขอ้มูล 
สารสนเทศของสถานศึกษา 

1. มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลมุในการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
2. มีการจัดเก็บขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้อง ทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างคุ้มค่า 
4. มีการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับกิจกรรม 
ของสถานศึกษาอย่างสมา เสมอรวดเร็ว 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

2. การพัฒนาแหลง่เรียนรู ้ 1. มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐาน มีปริมาณหนงัสือ 
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรูอ้ย่างเพียงพอ ทันสมัย 
2. มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ 
อย่างครบถว้นและมีการใช้อย่างคุ้มค่า 
3. มีการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนือ่ง 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริม
สุขภาพกาย อารมณ์และจิตใจอย่างเหมาะสม 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

3. การพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

1. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษาที่
สอดคล้องกบันโยบาย ความต้องการและปัญหาของ
สถานศึกษาและท้องถิน่ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง          
3.  มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนโดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบที่มี
คุณภาพ 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในปรับปรงุ              
การปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

4. การให้บรกิาร          
ด้านอาคารสถานที ่

1. อาคารสถานที่ในสถานศกึษาทุกแหง่อยู่ในสภาพที่
สะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ ลังอ านวยความสะดวกใน
การ ให้บริการอาคารสถานที่อย่าง เหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่ใน
สภาพ ที่แข็งแรง สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ 
4. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 
และปลอดภัย 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
5. การบรหิารจัดการ   
ด้านงบประมาณ 

1. มีการจัดหางบประมาณได้อย่างเพียงพอ 
2. มีแผนติดตาม ควบคุมการใชง้บประมาณ         
อย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าบัญชีการใช้งบอย่างเป็นระบบ  
เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
4. มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประลัทธิภาพ 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

6. การบรหิารงาน           
ด้านบุคคล 

1. มีการจัดโครงสร้างการบรหิารงานอย่างชัดเจนเป็น
ปัจจุบัน 
2. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบคุลากร  
อย่างเหมาะสม 
3. มีการส่งเสริมพัฒนาบคุลากรอย่างต่อเนื่องและ 
ทั่วถึง 
4. บุคลากรร้อยละ 80 มีความพงึพอใจต่อ 
การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

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

       
           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
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แบบประเมินด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 
 

ระดับชาติ 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ......................................................... นามสกุล........................................................ 
ต าแหน่ง........................................................................................................................................................... 
ประเภท        บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด           ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
         โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
2. เกณฑ์การประเมิน 
 องค์ประกอบที ่1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 
รายการประเมิน ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความสามารถในการอ่านออก
เขียนได้ของนกัเรียนในรอบปีที่
แล้ว 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
2. ผู้เรียนมีความสามารถ 
   ในการคิดเป็น ท าเป็น  

1 ร้อยละ  65-74 
2.ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
3. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ  
   O-NET 
- ผู้เรียนชั้น ม.6 มีคะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบ  O-NET ในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ                   
(ที่ค านวณเฉพาะ ร.ร. การศึกษา
สงเคราะห์) 

1. ผลการประเมินของผูเ้รียนมีคา่เฉลี่ยมากกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศนอ้ยกว่า  3 กลุ่มสาระ 
2. ผลการประเมินของผูเ้รียนมีคา่เฉลี่ยมากกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 4-5  กลุ่มสาระ 
3. ผลการประเมินของผูเ้รียนมีคา่เฉลี่ยมากกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 6-8 กลุ่มสาระ 
 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 8 ประการ  
 

1. ผลการประเมินของผูเ้รียนมีคณุลักษณะระดับดี
น้อยกว่า 3-4 ประการ 
2. ผลการประเมินของผูเ้รียนมีคณุลักษณะระดับดี   
จ านวน 5-6 ประการ                                                             
3. ผลการประเมินของผูเ้รียนมีคณุลักษณะระดับดี  
จ านวน 7-8 ประการ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทางวิชาการจากสถาบัน
ต่างๆ อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ผู้เรียนได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ผู้เรียนได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
3. ผู้เรียนได้รางวัลดีเด่น ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด 
รายการประเมิน ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความเป็นมาของ
นวัตกรรม 
    - ความเป็นมาของ
ผลงานที่จัดท า 
 

1. ผลงานเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่น ามาปรับปรุงหรอืพัฒนา
บางส่วน 
2. ผลงานเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่น ามาปรับปรุงหรอื 
พัฒนาใหม่ 
3. ผลงานเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

2. การออกแบบนวัตกรรม    
 

1. การออกแบบผลงานสอดคล้องกับสภาพปัญหา  
และความต้องการในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก  
หรือแนวคิดส าคัญน ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ   
2. การออกแบบผลงานสอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ความต้องการในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรือ
แนวคิดส าคัญรองรับอย่างสมเหตสุมผลน ามาเป็นพื้นฐาน
ในการออกแบบและทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 
3. การออกแบบผลงานสอดคล้องกับสภาพปญัหาและ 
ความต้องการในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรอืแนวคิด
ส าคัญรองรบัอย่างสมเหตุสมผล สามารถอา้งอิงได้ น ามาเป็น
พื้นฐานในการออกแบบ และทกุกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

3. การด าเนินการพัฒนา 
นวัตกรรม  
 

1. มีการด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้
2. มีการด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบก าหนดไว้      
ทุกขั้นตอน และมีการปรับปรงุหรือพัฒนา 
3. มีการด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบก าหนดไว้          
ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรงุตลอดจนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

4. การมีส่วนร่วมในการ       
พัฒนานวัตกรรม    
            

1. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วม 
ในการวางแผน 
2. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
วางแผน และการด าเนินการ  
3. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
วางแผน การด าเนินการ ประเมินและสรุปผล  

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

5. ผลที่เกิดจากการน า
นวัตกรรมไปใช้    
 

1. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบเป็นไปตามจุดประสงค์
บางจุดประสงค์   
2. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบเปน็ไปตาม
จุดประสงค์บางจุดประสงค์ โดยมีหลักฐานหรอืข้อมูล
ประกอบ 
3. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุมและเปน็ไป
ตามจุดประสงค์ทกุจุดประสงคโ์ดยมีหลักฐานหรอืขอ้มูล
ประกอบ 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 
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ตัวชี้วัด 
รายการประเมิน ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
6. ประโยชนข์อง
นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 

1. ผลงานใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลแสดง
ให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 
2. ผลงานใชแ้ก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรง 
ตามจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลแสดง
ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  
3. ผลงานใชแ้ก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรง 
ตามจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลแสดง
ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาก 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

7. การใช้ทรัพยากรใน
การพัฒนานวัตกรรม   
 

1. มีการใช้ทรัพยากรเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงาน แต่ไม่คุ้มค่า 
2. มีการใชท้รัพยากรเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกบับริบทของหนว่ยงาน 
3. มีการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม  คุ้มค่า 
สอดคล้องกบับริบทของหนว่ยงาน 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

8. การเรียนรู้ร่วมกันใน
การพัฒนานวัตกรรม    
 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์ การ
เรียนรู้ร่วมกัน เฉพาะบุคคล 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์ การ
เรียนรู้ร่วมกัน เฉพาะกลุ่ม 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์ การ
เรียนรู้ร่วมกันทั้งหน่วยงาน 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

9. ลักษณะของนวัตกรรม
ที่น าไปใช ้   
 

1. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดมาก 
2. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัด 
3. การน าไปใช้ ง่ายและสะดวก 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

10. การยอมรับ
นวัตกรรม    
 

1. มีการเผยแพร่และมีการน าไปใช้เฉพาะกลุ่ม 
2. มีการเผยแพร่และมีการน าไปใช้ภายในหน่วยงาน 
3.  มีการเผยแพร่และมีการน าไปใช้ ทั้งในและนอกหนว่ยงาน 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
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1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด  ส านักกบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

  พิการทาง  ตา  หู   ร่างกาย   สติปัญญา 
ด้าน  ด้านวชิาการยอดเยี่ยม 
  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการลอนยอดเยี่ยม 
 
2.  คุณสมบัติเบื้องต้น 
 ผู้ขอรับการประเมินรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (OBEG AWARDS) ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
 2.1  ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) 
 2.2  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา มาแล้วไม,น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวนัที่ยื่นขอรับ
การประเมิน 
 2.3  เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยภายใน 2 ปีนบัถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน 
 2.4  มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เปน็แบบอย่างที่ดีและมสีมรรถนะทีส่ าคัญใน
การปฏิบัติงาน 
  2.4.1   การครองตน 
   2.4.1.1   การพึ่งตนเอง ขยันมั่นเพียรในงานหน้าที่ ความรับผดิชอบ 
   2.4.1.2  รักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
  2.4.2   การครองคน 
   2.4.2.1  การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 
  2.4.3  การครองงาน 
   2.4.3.1  ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ 
   2.4.3.2  ความรู้ ความสามารถและความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน 
  2.4.4 สมรรถนะที่ส าคัญ 
   2.4.4.1  ความสามารถในการวางแผน การปฏิบัตงิาน 
   2.4.4.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
   2.4.4.3 ความสามารถในการวางแผนเพื่อปฏิบัตงิานเป็นทีม 
   2.4.4.4  ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ั้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน 

รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEG AWARDS) 
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3.  หลักเกณฑ์การประเมิน 
 3.1  ผู้ขอรับการประเมินต้องมีผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องตน้ตามข้อ 2.1-2.3 โดยใช้เกณฑ์ การประเมิน
“ผ่าน”  “ไม่,ผ่าน” และมผีลการประเมินต้องได้ “ผา่น” ทุกข้อ ส าหรับข้อ 2.4 ผู้ขอรับการประเมินต้องมีผลการ
ประเมิน “ผ่าน”  
ร้อยละ 80 ของจ านวนรายการประเมินย่อย จึงจะได้รับการประเมินเฉพาะดา้น 
 3.2  การประเมินเฉพาะด้าน 
  3.2.1 ด้านวิชาการยอดเยี่ยม 
 การประเมินด้านวิชาการยอดเยีย่มมีองค์ประกอบ ดังนี ้
 องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 
  1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
   2.  การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีล่อดคล้องกับหลักสูตร 
  3.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  4.  การจัดหา พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ 
  5.  การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  6.  การนิเทศภายในสถานศึกษา 
 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ 
เป็นไปตาม IEP/IIP/IFSP 

1.  ร้อยละ 65-74 
2.  ร้อยละ 75-80 
3.  ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

2. คุณลกัษณะอนั พึง
ประสงค์ ของผูเ้รียน/ 
ผู้รับบริการ 
 

1.  มีความกตัญญกูตเวที มีจิตสาธารณะ และมี
ความเอื้ออาทร 
2.  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน และ
รักความเป็นไทย 
3.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์และมีวินัย 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

3. ความสามารถในการ ใช้
ทักษะชีวิต 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี
2.  มีความคิดวเิคราะห์ สามารถแก้ปัญหา ที่ไม่
ซับซ้อนได้เหมาะสม 
3.  มีความดีดรีเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ 
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได ้

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันทางวิชาการ 
จากสถาบันต่าง ๆ  
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1.  ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.  ได้รางวัลดีเด่น ระดับ/จังหวัด/ระดับภาค 
3.  ได้รางวัลดีเด่นระดับ/ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. มีการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
และชุมชน 
2.  มีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของชุมชนท้องถิ่นและบริบทของสถานศึกษา 
3.  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.  มีการประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษาและน าผลไป 
ปรับปรุง แกไ้ขหลกัสูตรสถานศกึษา 

ท าได ้
4 รายการ 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

2. การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

1. มีการวิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ IEP/IIP/IFSP 
3.  มีการใช้แหลง่การเรียนรู้ในทอ้งถิ่นเพื่อ 
จัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 
4.  มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู ้

ท าได ้
4 รายการ 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

3. การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

1. มีการใช้เครือ่งมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพ
หลากหลาย เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด 
2.  มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
3.  มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผล 
ต่อนักเรียนผู้ปกครองที่ถกูต้องรวดเร็ว 
4.  มีการน าผลการประเมินนักเรยีนไปพัฒนานักเรียน 
และพัฒนาการเรียนการสอน 

ท าได ้
4 รายการ 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

4. การจัดหา พัฒนาสื่อ 
เพื่อการเรียนรู ้

1.  มีการส่งเสริมสนบัสนุนการวางแผนการจัดหา และ 
ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
2.  มีการใช้สื่อการเรียนรูเ้พื่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
หลากหลาย 
3.  มีการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
เพื่อการ จัดการเรียนรู ้
4.  มีการขยายผลการใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เผยแพร่ แก่ผู้สนใจ 

ท าได ้
4 รายการ 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

5. การพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1.  มีการจัดกิจกรรมระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
2.  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้าน 
การพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรอย่าง
ครบถว้น 
3.  มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาช่วยเหลือและ 
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็น 
ระบบต่อเนื่อง 
4.  มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ท าได ้
4 รายการ 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
6. การนเิทศภายใน
สถานศึกษา 

1.  มีการวางแผนจัดท าโครงการนิเทศภายในที่
ชัดเจน 
2.  มีการจัดท าเครื่องมือการนิเทศภายใน 
ที่สอดคล้อง และครบถ้วนกับเป้าหมายโครงการ
นิเทศ 
3.  มีการด าเนินการตามแผนการนิเทศอย่างเป็น
ระบบ 
4.  มีการสรุปผลการนเิทศและน าผลไปใช้ในการ
ปรับปรุง การนิเทศต่อไป 

ท าได ้
4 รายการ 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

 
หมายเหตุ ถ้ามี 1 รายการไม่ได้คะแนน 
 
 3.2.2  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
 การประเมินด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 องค์ประกอบที่ 2 ด้านบริหารจดัการ ประกอบด้วย 
  1.  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  2.  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  3.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
  4.  การให้บริการด้านอาคารสถานที่ 
  5.  การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
  6.  การบริหารงานด้านบุคคล 
 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ 
เป็นไปตาม IEP/IIP/IFSP 

1.  ร้อยละ 65-74 
2.  ร้อยละ 75-80 
3.  ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

2. คุณลกัษณะอนั พึง
ประสงค์ ของผูเ้รียน/ 
ผู้รับบริการ 

1.  มีความกตัญญกูตเวที มีจิตสาธารณะ และ 
มีความเอื้ออาทร 
2.  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน และ
รักความเป็นไทย 
3.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์และมีวินัย 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

3. ความสามารถในการ ใช้
ทักษะชีวิต 

1.  มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี
2.  มีความคิดวเิคราะห์ สามารถแก้ปัญหาที่ไม่
ซับซ้อนได้เหมาะสม 
3.  มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนได ้

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันทางวิชาการ 
จากสถาบันต่าง ๆ  
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1.  ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.  ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
3.  ได้รางวัลดีเด่น ระดับขาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านบริหารจดัการ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาระบบขอ้มูล 
สารสนเทศของ 
สถานศึกษา 

1.  มีข้อมูลสารสนเทศทีค่รอบคลุมในการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม 
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2.  มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเปน็
ระบบ ถูกต้อง ทันสมัย มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.  มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
จัดการ อย่างคุ้มค่า 
4.  มีการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
กิจกรรม ของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอรวดเร็ว 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

2. การพัฒนาแหลง่เรียนรู ้ 1. มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐานและมี
อุปกรณ์ชว่ยการเรียนรูอ้ย่างเพียงพอ ทันสมัย 
2. มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อการ
เรียนรู้ อย่างครบถ้วนและมีการใช้อย่างคุ้มค่า 
3. มีการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
ที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ของ ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา  
ท่ี ส่งเสริมสุขภาพกาย อารมณ์และจิตใจอย่าง
เหมาะสม 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

3. การพฒันาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

1. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกบันโยบายความต้องการและปัญหา
ของสถานศึกษา และทอ้งถิน่ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง 
3. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนโดยใช้เครื่องมือการ
ตรวจสอบที่มีคุณภาพ 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง 
การปฏิบัติงาน ตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาระบบขอ้มูล 
สารสนเทศของ 
สถานศึกษา 

1.  มีข้อมูลสารสนเทศทีค่รอบคลุมในการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม 
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2.  มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเปน็
ระบบ ถูกต้อง ทันสมัย มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.  มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
จัดการ อย่างคุ้มค่า 
4.  มีการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
กิจกรรม ของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอรวดเร็ว 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

4. การให้บรกิาร  
ด้านอาคารสถานที ่

1. อาคารสถานที่ในสถานศกึษาทุกแหง่อยู่ใน
สภาพ ที่สะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการ ให้บริการอาคารสถานที่อย่าง
เหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่
ในสภาพที่แข็งแรง สะอาด และปลอดภัยอยู่
เสมอ 
4. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่ใช้ 
การได้ และปลอดภัย 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

5. การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณ 

1. มีการจัดหางบประมาณได้อยา่งเพียงพอ 
2. มีแผนติดตาม ควบคุมการใชง้บประมาณ
อย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าบัญชีการใช้งบอย่างเป็นระบบ  
เป็นปัจจบุัน และตรวจสอบได้ตลอด เวลา 
4. มีการใช้งบประมาณได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

6. การบริหารงานด้าน
บุคคล 

1. มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน อย่าง
ชัดเจนเป็นปัจจบุัน 
2. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร  
อย่างเหมาะสม 
3.  มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึง 
4.  บุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงาน ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

หมายเหตุ ถ้ามี 1 รายการ ไม่ได้คะแนน 
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 3.2.3  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
  การประเมินด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ 1ด้านคุณภาพผูเ้รียน 
  องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
  1.  ความเป็นมาของนวัตกรรม 
 2.  การออกแบบนวัตกรรม 
 3.  การด าเนินการพัฒนานวัตกรรม  
 4.  การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
 5.  ผลที่เกิดจากการน านวัตกรรมไปใช้ 
 6.  ประโยชน์ของนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของ 
                                            กลุ่มเป้าหมาย 
 7.  การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม 
 8.  การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรม 
 9.   ลักษณะของนวัตกรรมที่น าไปใช้ 
 10.  การยอมรับนวัตกรรม 
 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ 
เป็นไปตาม IEP/IIP/IFSP 

1.  ร้อยละ 65-74 
2.  ร้อยละ 75-80 
3.  ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

2. คุณลกัษณะอนั พึง
ประสงค์ ของผูเ้รียน/ 
ผู้รับบริการ 

1.  มีความกตัญญกูตเวที มีจิตสาธารณะ และ 
มีความเอื้ออาทร 
2.  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน และ 
รักความเป็นไทย 
3.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์และมีวินัย 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
3. ความสามารถในการ ใช้
ทักษะชีวิต 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี
2.  มีความคิดวเิคราะห์ สามารถแก้ปัญหาที่ไม่
ซับซ้อนได้เหมาะสม 
3.  มีความดีดรีเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ 
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได ้

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันทางวิชาการ 
จากสถาบันต่าง ๆ  
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1.  ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.  ได้รางวัลดีเด่น ระดับ/จังหวัด/ระดับภาค 
3.  ได้รางวัลดีเด่นระดับ/ระดับขาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความเป็นมาของ 
นวัตกรรม  
- ความเป็นมาของ ผลงาน
ที่จัดท า 

1. เปน็สิงที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุงหรือ 
พัฒนาบางส่วน 
2. เปน็สิงที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุง หรือ
พัฒนาใหม่ 
3. เปน็สิงใหม่ท่ีไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

2. การออกแบบ นวัตกรรม 1. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ  
ในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลกั หรือแนวดีด
ส าคัญ น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ 
2. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ 
ต้องการในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรอื
แนวคิด ส าคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผล น ามา
เป็นพื้นฐาน ในการออกแบบและทุกกิจกรรมมี
ความสอดคล้องกัน 
3. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ 
ต้องการในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรอื
แนวคิด ส าคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผล 
สามารถอ้างอิงได้ น ามาเปน็พื้นฐานในการ
ออกแบบ และทุกกิจกรรม 
มีความสอดคล้องกัน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

3. การด าเนินการพัฒนา 
นวัตกรรม 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้
2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้
ทุกขั้นตอน และมีการปรับปรงุหรือพัฒนา 
3. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้
ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรงุตลอดจน               
การพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

4. การมีส่วนรว่มในการ 
พัฒนานวัตกรรม 

1. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงาน              
มีส่วนร่วมในการวางแผน 
2. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงาน           
มีส่วนร่วมในการวางแผน และการด าเนินการ 
3. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงาน           
มีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินการ 
ประเมิน และสรุปผล 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

5. ผลท่ีเกิดจากการน า 
นวัตกรรมไปใช้ 

1. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบเปน็ไป 
ตามจุดประสงค์บางจุดประสงค ์
2. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบเปน็ไป
ตามจุดประสงค์บางจุดประสงค์ โดยมีหลักฐาน 
หรือข้อมูลประกอบ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
 3. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ 

ครอบคลุม และเป็นไปตามจุดประสงค์ทุก
จุดประสงค์ โดยมีหลักฐานหรือขอ้มูลประกอบ 

   

6. ประโยชนข์องนวัตกรรม 
ในการแก้ปญัหาหรอื 
พัฒนาคุณภาพของ 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้         
ตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถว้น 
โดยมีข้อมูลแสดงให้เหน็การเปลีย่นแปลง 
2. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้         
ตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถว้น 
โดยมีข้อมูลแสดงให้เหน็การเปลีย่นแปลงในทาง
ที่ดีขึ้น 
3. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้         
ตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถว้น 
โดยมีข้อมูลแสดงให้เหน็การเปลีย่นแปลงในทาง 
ที่ดีขึ้นมาก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

7. การใช้ทรัพยากรในการ 
พัฒนานวัตกรรม 

1. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท  
ของหน่วยงาน แต่ไม่คุ้มค่า 
2. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้อง  
กับบริบทของหนว่ยงาน 
3. ประยุกต'์ใช'้ทรัพยากร'ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม 
คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

8. การเรียนรูร้่วมกัน ใน
การพัฒนานวัตกรรม 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน เฉพาะบุคคล 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกันเฉพาะกลุ่ม 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกันทัง้หนว่ยงาน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

9. ลักษณะของนวัตกรรม 
ที่น าไปใช ้

1. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดมาก 
2. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัด 
3.  การน าไปใช้ ง่ายและสะดวก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

10. การยอมรับนวัตกรรม 1. มีการเผยแพรแ่ละมีการน าไปใช้ เฉพาะกลุ่ม 
2. มีการเผย แพร่และมีการน าไปใช้ ภายใน 
หน่วยงาน 
3. มีการเผยแพรแ่ละมีการน าไปใช้ทั้งใน และ
นอกหนว่ยงาน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 
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4.  วิธีการประเมิน 

 การประเมินรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดส านักบริห ารงาน
การศึกษาพิเศษ มีวิธีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้ 
 4.1   ระดับภาค 
 1)  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินและคัดเลือก                รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับภาค 
 2)  ผู้สมัครรับการประเมินยื่นค าขอรับการประเมินตามแบบฟอร์มที่ก าหนด แล้วน าแสนอเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนดัดเลือกระดับภาค 
ตามวันเวลาที่ก าหนด 
 3)  คณะกรรมการระดับภาคประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นข้อ 
2.1-2.4 โดยพิจารณาจากหลักฐานการขอรับการประเมิน การตรวจลอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การสังเกต     ชัก
ถาม และอื่น ๆ เพื่อให้ผลการประเมินมีความถูกต้องและเที่ยงตรง และเสนอชื่อ แบบประเมินและหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาเสนอส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาตัวแทนระดับภาคที่ได้รับมอบหมาย 
 4)  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาตัวแทนระดับภาคที่ได้รับมอบหมายประกาศผลผู้
ผ่านการตรวจลอบคุณสมบัติเบื้องต้น 
 5)  คณะกรรมการประเมินผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การประเมินเฉพาะ
ด้านโดยพิจารณาจากหลักฐานเอกสารหรือการตรวจสอบสภาพจริง หรือการน าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมิน และชักถามเพิ่มเติม หรือในลักษณะเปิดเวทีการน าเสนอผลงานตาม                 ที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 
 6)  คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินโดยพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดและประกาศ
ผล ผู้ที่ผ่านการดัดเลือกเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมในระดับภาคเพื่อจะล่งไปขอรับการประเมินใน
ระดับชาติต่อไป 
 4.2  ระดับชาติ 
  1)  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินและคัดเลือกรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับชาติ
คณะกรรมการประเมินโดยการให้ผู้ที่ผ่านการประเมินระดับภาคโดยพิจารณาจากหลักฐาน เอกสาร หรือ                         
การตรวจสอบสภาพจริง หรือการน าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และชักถามเพิ่มเติมหรือใน
ลักษณะเปิดเวทีการน าเสนอ ผลงานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
  2)  คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
  3)  คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินและประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล   

5.  เกณฑ์การตัดสิน 
 5.1   ระดับภาค 
 เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดยี่ยมระดับภาค มีเกณฑ์การตัดสิน ด้งนี้ 
มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านที่ขอรับการประเมิน โดยได้ผลการประเมินระดับ ดีเยี่ยมของตัวชี้วัดที่
ประเมิน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 5.2  ระดับชาติ 
 เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดยี่ยมระดับชาติ มีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
 1)  มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านที่ขอรับการประเมิน โดยได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม
ของ ตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 2)  ผ่านความเห็นชอบเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประเมินอย่างเป็นเอกฉันท์ 
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แบบประเมินคุณสมบัติเบือ้งต้น (OBEC AWARDS) 
 
1.  ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว).............................................. นามสกุล............................................................................... 
ต าแหน่ง......................................................................................................................................................................
  
ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

  พิการทาง  ตา  หู   ร่างกาย   สติปัญญา 
ด้าน  ด้านวชิาการยอดเยี่ยม 
  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
 
2. เกณฑ์การประเมิน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. คุณสมบัติเบื้องต้น 
เชิงประจักษ ์

1. ต ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา           
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์หรือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์) 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา
มาแล้ว ไมน่้อยกว่า 2 ปี นับถึงวนัที่ยื่นขอรับการประเมิน 
3. เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัภายใน 2 ปี นับถึงวนัที่
ยื่นขอรับการประเมิน 

  

2. การครองตน 
2.1 การพึ่งตนเอง 
ขยันหม่ันเพียรใน 
งานหนา้ที่ความรับผิดชอบ 

1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ ความรับผดิชอบ 
2. มีความตั้งใจที่จะท างานในหน้าที่ให้ได้รับความส าเร็จ
ด้วยตนเอง 
3. มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค 
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและผู้อื่น 

  

2.2 รักษาระเบียบวินัย 
และเคารพกฎหมาย 

1. เป็นผู้รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่
ก าหนดไว ้
2. ประพฤติและปฏบิัติตน อันอาจเป็นตัวอยา่ง แก่บุคคล
โดยทั่วไป 
3. เชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 
4. เป็นผู้ตรงต่อเวลา 

  

 

 

กศ.พศ. 3/1 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
3. การครองคน 
การเสริมสร้างความ 
สามัคคีและร่วมกิจกรรม 
ของหมู่คณะทั้งในและ  
นอกหน่วยงาน 

1. การให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย 
2. เสนอแนะข้อคิด เห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน 
3. ให้ความส าคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน   

4. การครองงาน 
4.1 ความรับผิดชอบ 
 ต่อหน้าที ่

1. ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ 
บริหารงานอยู่เสมอ 
2. มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ไดร้ับความส าเร็จ 
3. สนใจและเอาใจใส่ ติดตามงานที่มอบหมายไป 
4. ปฏิบัติงานในหนา้ที่ของผู้บรหิาร อย่างมีประสทิธิภาพ 
5. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

  

4.2 ความรู้ ความสามารถ
และ ความพึงพอใจ ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. รู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ 
มติ กฎหมาย และนโยบายด ี
2. มีการน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการบริหารงานได้เป็น
อย่างด ี
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีปฏิภาณ        
ไหวพริบในการบริหารงาน 

  

5. สมรรถนะที่ส าคัญ 
5.1 ความสามารถ ในการ
วางแผน การปฏิบตัิงาน 

1. มีความรู้ความ เข้าใจในการวาง แผนการปฏิบัตงิาน 
2. มีความสามารถวาง แผนการปฏิบัติงานได้ครอบคลุม 
งานในสถานศึกษา 
3. สามารถจัดท าแผนการปฏิบตัิงานได้ส าเร็จครอบคลุม 
งานในสถานศึกษา 

  

5.2 ความสามารถ  
ในการปฏิบัติงาน 

1. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏบิัติงาน 
2. มีความคิดสร้างสรรค์น าสิงใหม่ๆมาพัฒนางาน 
3. มีความสามารถในการติดตาม และประเมินผล  
การปฏิบัติงาน 
4. มีความสามารถปรบัปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

  

5.3 ความสามารถ  
ในการวาง แผนเพื่อ 
ปฏิบัติงานเปน็ทีม 

1. ความสามารถในการท างานวางแผนร่วมกับผู้อื่น 
2. มีการรับพึงความคิดเห็นของคนอื่น 
3. มีการยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 

  

5.4 ความสามารถ  
ในการปฏิบัติงาน  
ร่วมกับผู้อื่น 

1. มีความเต็มใจร่วมงานกับผู้อืน่ 
2. มีการปฏิบัติตนเปน็ผูน้ าหรือผู้ตามได้เหมาะสมกับ
บทบาท 
3. มีการสนับสนุนให้ก าลังใจ ยกย่องให้เกียรติผู้อื่น  
ในโอกาสที่เหมาะสม 
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ความคิดเห็นัองคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
 มีคุณสมบัติตรงตามตัวช้ีวัดทุกข้อ 
 อื่น ๆ ........................................................................................................................... 
 
 

   ลงชื่อ             ประธานกรรมการ  ลงชื่อ                        กรรมการ 
        (............................................)         (.................................................)    
 

ลงชื่อ             กรรมการและเลขานุการ 
                                       (.................................................) 
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 แบบประเมินผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 

 
ระดับภาค 

 
1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ     รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว).....................................................นามสกุล............................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................................................................................................................... 
ประเภท       บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด          ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศนูย์การศึกษาพิเศษ 

                       ประเภทความพิการทาง   ตา   หู   ร่างกาย   สติปัญญา 
 
2. เกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ 
เป็นไปตาม IEP/IIP/IFSP 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

2. คุณลกัษณะอนั  
พึงประสงค์ ของผู้เรียน/ 
ผู้รับบริการ 

1. มีความกตัญญกูตเวที มีจิตสาธารณะ และมีความเอื้ออาทร 
2. อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน และรักความเปน็ไทย 
3. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์และมีวินัย 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

3. ความสามารถในการ ใช้
ทักษะชีวิต 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี
2. มีความคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหา ทีไ่ม่ซับซ้อนได้
เหมาะสม 
3. มีความดีดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได ้

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันทางวิชาการ 
จากสถาบันต่าง ๆ  
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
3. ระดับดีเยี่ยม:ไดร้างวัลดีเด่น ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. มีการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและ
ชุมชน 
2. มีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคลอ้งกับความต้องการของ 
ชุมชนท้องถิ่นและบริบทของสถานศึกษา                        
3. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนือ่ง 
4. มีการประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษาและน าผลไป 
ปรับปรุง แกไ้ขหลกัสูตรสถานศกึษา 

ท าได้ 4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

2. การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

1. มีการวิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ IEP/IIP/IFSP 
3. มีการใช้แหลง่การเรียนรู้ในท้องถิ่น  เพือ่จัดการเรียน       
การสอนอย่างคุ้มค่า 
4. มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มีความบกพร่อง  
ทางการเรียนรู ้

ท าได้ 4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

3. การวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้

1. มีการใช้เครือ่งมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพหลากหลาย 
เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด 
2. มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  
การเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผลต่อ
นักเรียนผู้ปกครองที่ถกูต้องรวดเร็ว 
4. มีการน าผลการประเมินนักเรยีนไปพัฒนานักเรียนและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ท าได้ 4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

4. การจัดหา พัฒนาสื่อ 
เพื่อการเรียนรู ้

1. มีการส่งเสริมสนบัสนุนการวางแผนการจัดหา และ  
ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
2. มีการใช้สื่อการเรียนรูเ้พื่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
หลากหลาย 
3. มีการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการ 
จัดการเรียนรู้ 
4. มีการขยายผลการใช้สื่อการเรยีนรู้ที่มีคุณภาพเผยแพร่  
แก่ผู้สนใจ 

ท าได้ 4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

5. การพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. มีการจัดกิจกรรมระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนา 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลกัสูตรอย่างครบถ้วน 
3. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาช่วยเหลือและ 
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
4. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยนักเรียนอย่างต่อเนือ่ง 

ท าได้ 4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
6. การนเิทศภายใน
สถานศึกษา 

1. มีการวางแผนจัดท าโครงการนิเทศภายใน ที่ชัดเจน 
2. มีการจัดท าเครื่องมือการนิเทศภายในที่สอดคล้อง และ
ครบถว้นกบัเป้าหมายโครงการนิเทศ 
3. มีการด าเนินการตามแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ 
4. มีการสรุปผลการนเิทศและน าผลไปใช้ในการปรับปรุง         
การนิเทศต่อไป 

ท าได้ 4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 
 

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
        (.............................................................)  
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 แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม  (OBEC AWARDS) 

 

ระดับภาค 
 
1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)..................................................... นามสกุล.............................................................................. 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................................ 
ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 

สังกัด  ส านักกบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

       ประเภทความพิการทาง  ตา  หู   ร่างกาย   สติปัญญา 
2. เกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ 
เป็นไปตาม IEP/IIP/IFSP 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
2. คุณลกัษณะอนั  
พึงประสงค์ ของผู้เรียน/ 
ผู้รับบริการ 

1. มีความกตัญญกูตเวที มีจิตสาธารณะ และมีความเอื้อ
อาทร 
2. อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน และรักความ
เป็นไทย 
3. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์และมีวินัย 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

3. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี
2. มีความคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหา ทีไ่ม่ซับซ้อนได้
เหมาะสม 
3. มีความดีดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ แก้ปัญหาที่
ซับซ้อนได ้

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันทางวิชาการ 
จากสถาบันต่าง ๆ  
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับ/จังหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่นระดับ/ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาระบบขอ้มลู 
สารสนเทศของสถานศึกษา 

1. มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลมุในการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม 
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2. มีการจัดเก็บขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้อง ทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
จัดการ อย่างคุ้มค่า 
4. มีการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
กิจกรรม ของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอรวดเร็ว 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได้ 3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

2. การพัฒนาแหลง่เรียนรู ้ 1. มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐานและมี
อุปกรณ์ชว่ยการเรียนรูอ้ย่างเพียงพอ ทันสมัย 
2. มีการพัฒนาห้องปฏบิัติการต่างๆเพื่อการ
เรียนรู้ อย่างครบถ้วนและมีการใช้อย่างคุ้มค่า 
3. มีการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่
เอื้อต่อการ เรียนรู้ของ ผู้เรียนอยา่งต่อเนื่อง 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา    
ที่ส่งเสริมสุขภาพกาย อารมณ์และจิตใจอย่าง
เหมาะสม 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได้ 3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

3. การพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

1. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่
สอดคล้อง กบันโยบายความต้องการและปัญหา
ของสถานศึกษา และทอ้งถิน่ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง 
3. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล     
การปฏิบัติงาน ตามแผนโดยใช้เครื่องมือการ
ตรวจสอบที่มีคุณภาพ 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง 
การปฏิบัติงาน ตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได้ 3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

4. การให้บรกิาร  
ด้านอาคารสถานที ่

1. อาคารสถานที่ในสถานศกึษาทุกแหง่อยู่ใน
สภาพที่สะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก
ในการ ให้บริการอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่
ในสภาพที่แข็งแรง สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ 
4. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่ใช้
การได้ และปลอดภัย 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได้ 3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
5. การบรหิารจัดการด้าน
งบประมาณ 

1. มีการจัดหางบประมาณได้อย่างเพียงพอ 
2. มีแผนติดตาม ควบคุมการใชง้บประมาณ
อย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าบัญชีการใช้งบอย่างเป็นระบบ 
เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้ตลอด เวลา 
4. มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได้ 3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

6. การบรหิารงานด้าน
บุคคล 

1. มีการจัดโครงสร้างการบรหิารงาน  
อย่างชัดเจนเป็นปัจจุบัน 
2. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบคุลากร  
อย่างเหมาะสม 
3. มีการส่งเสริมพัฒนาบคุลากรอย่างต่อเนื่อง
และทั่วถงึ 
4. บุคลากรร้อยละ 80 มีความพงึพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได้ 3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
        (.............................................................)  
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แบบประเมินผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (OBEC 
AWARDS) 

 
ระดับภาค 

 
1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว).............................................. นามสกุล..................................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................................ 
ประเภท         บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด            ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

                     โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพเิศษ 
                         ประเภทพิการทาง  ตา  หู   ร่างกาย   สติปัญญา 

2. เกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ 
เป็นไปตาม IEP/IIP/IFSP 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
2. คุณลกัษณะอนั พึง
ประสงค์ ของผูเ้รียน/ 
ผู้รับบริการ 

1. มีความกตัญญกูตเวที มีจิตสาธารณะและมีความเอื้อ
อาทร 
2. อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน และรักความ
เป็นไทย 
3. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์และมีวินัย 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

3. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี
2. มีความคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาทีไ่ม่ซับซ้อน
ได้เหมาะสม 
3. มีความดีดรีเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนได ้

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันทางวิชาการ 
จากสถาบันต่าง ๆ  
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความเป็นมาของ 
นวัตกรรม  
- ความเป็นมาของผลงานที่
จัดท า 

1. เปน็สิงที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุงหรือ พัฒนาบางสว่น 
2. เปน็สิงที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุง หรือพัฒนาใหม่ 
3. เปน็สิงใหม่ท่ีไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

2. การออกแบบ 
นวัตกรรม 

1. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนา 
โดยมีแนวคิดหลกั หรือแนวดีดส าคัญ น ามาเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบ 
2. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ ต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรือแนวคิด ส าคัญรองรบัอย่าง
สมเหตุสมผลน ามาเป็นพื้นฐาน ในการออกแบบ และทุก
กิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 
3. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนา 
โดยมีแนวคิดหลกั หรือแนวคิด ส าคัญรองรบัอย่าง
สมเหตุสมผล สามารถอ้างอิงได้น ามาเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบ และทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

3. การด าเนินการพัฒนา 
นวัตกรรม 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้
2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้ทุกขั้นตอน 
และมีการปรับปรงุหรือพัฒนา 
3. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้ทุกขั้นตอน
และมีการปรับปรงุตลอดจน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

4. การมีส่วนรว่มในการ 
พัฒนานวัตกรรม 

1. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 
2. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ              
วางแผน และการด า เนินการ 
3. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ       
วางแผนการด าเนินการ ประเมิน และสรุปผล 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

5. ผลที่เกิดจากการน า 
นวัตกรรมไปใช ้

1. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบเป็นไปตาม
จุดประสงคบ์างจุดประสงค ์
2. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบเป็นไปตาม 
จุดประสงคบ์างจุดประสงค์ โดยมีหลักฐานหรือข้อมูล
ประกอบ 
3. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม และ
เป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์ โดยมีหลักฐานหรือ
ข้อมูลประกอบ 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
6. ประโยชนข์องนวัตกรรม 
ในการแก้ปญัหาหรอื 
พัฒนาคุณภาพของ 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรง ตามจุดประสงค์
และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลแสดงให้เห็น           
การเปลี่ยนแปลง 
2. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามจุดประสงค์
และเป้าหมายอย่างครบก้าน โดยมีข้อมูลแสดงให้เห็น             
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดขีึ้น 
3. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามจุดประสงค์
และเป้าหมายอย่างครบก้าน โดยมีข้อมูลแสดงให้เห็น          
การเปลี่ยนแปลงในทาง ที่ดีขึน้มาก 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

7. การใช้ทรัพยากรในการ 
พัฒนานวัตกรรม 

1. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน  
แต่ไม่คุ้มค่า 
2. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกบับริบทของ
หน่วยงาน 
3.  ประยุกต'์ใช'้ทรัพยากร'ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า 
สอดคล้องกบับริบทของหนว่ยงาน 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

8. การเรียนรูร้่วมกัน ใน
การพัฒนานวัตกรรม 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด ประสบการณ์  
การเรียนรู้ร่วมกนั เฉพาะบุคคล 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด ประสบการณ ์
การเรียนรู้ร่วมกนัเฉพาะกลุ่ม 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด ประสบการณ์          
การเรียนรู้ร่วมกนัทั้งหน่วยงาน 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

9. ลักษณะของนวัตกรรม 
ที่น าไปใช ้

1. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดมาก 
2. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัด 
3. การน าไปใช้ ง่ายและสะดวก 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

10. การยอมรับนวัตกรรม 
1. มีการเผยแพรแ่ละมีการน าไปใช้ เฉพาะกลุ่ม 
2. มีการเผย แพร่และมีการน าไปใช้ ภายในหน่วยงาน 
3. มีการเผยแพรแ่ละมีการน าไปใช้ทั้งใน และนอกหนว่ยงาน 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 
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บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
        (.............................................................)  
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แบบประเมินผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 

 
ระดับชาติ 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว).............................................. นามสกุล............................................................................... 
ต าแหน่ง.................................................................................... ..............................................................................  
ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด  ส านักกบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

  ประเภทความพิการทาง  ตา  หู   ร่างกาย   สติปัญญา 
2. เกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ 
เป็นไปตาม IEP/IIP/IFSP 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

2. คุณลกัษณะอนั พึง
ประสงค์ ของผูเ้รียน/ 
ผู้รับบริการ 

1. มีความกตัญญกูตเวที มีจิตสาธารณะ และมีความเอื้ออาทร 
2. อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างานและรักความเปน็ไทย 
3. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์และมีวินัย 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

3. ความสามารถในการ ใช้
ทักษะชีวิต 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี
2. มีความคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหา  
ที่ไม่ซับซ้อนได้เหมาะสม 
3. มีความดีดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได ้

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันทางวิชาการ 
จากสถาบันต่าง ๆ  
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับ/จังหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่นระดับ/ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

1. มีการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและ
ชุมชน 
2. มีการจัดท าหลักสตูรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นและบริบทของสถานศึกษา 
3. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการประเมินผลหลักสตูรสถานศึกษาและน าผลไป ปรับปรุง 
แก้ไขหลักสูตรสถานศึกษา 

ท าได้4
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

2. การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

1. มีการวิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ IEP/IIP/IFSP 
3. มีการใช้แหลง่การเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อจัดการเรียน           
การสอนอย่างคุ้มค่า 
4. มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้

ท าได้4
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

3. การวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้

1. มีการใช้เครือ่งมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพหลากหลาย 
เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด 
2. มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล การ
เรียนรู้ของสถานศกึษาอย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผล ต่อ
นักเรียนผู้ปกครองที่ถกูต้องรวดเร็ว 
4. มีการน าผลการประเมินนักเรยีนไปพัฒนานักเรียน และ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ท าได้4
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

4. การจัดหา พัฒนาสื่อ 
เพื่อการเรียนรู ้

1. มีการส่งเสริมสนบัสนุนการวางแผนการจัดหา และผลิตสื่อ
การเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
2. มีการใช้สื่อการเรียนรูเ้พื่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
หลากหลาย 
3. มีการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการจัด  
การเรียนรู ้
4. มีการขยายผลการใช้สื่อการเรยีนรู้ที่มีคุณภาพเผยแพร่  
แก่ผู้สนใจ 

ท าได้4
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

5. การพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. มีการจัดกิจกรรมระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนา 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลกัสูตรอย่างครบถ้วน 
3. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาช่วยเหลือและ 
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
4. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยนักเรียนอย่างต่อเนือ่ง 

ท าได้4
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 
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[98] 

 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี 
6. การนเิทศภายใน
สถานศึกษา 

1. มีการวางแผนจัดท าโครงการนิเทศภายในที่ชัดเจน 
2. มีการจัดท าเครื่องมือการนิเทศภายในที่สอดคล้อง และ
ครบถว้นกบัเป้าหมายโครงการนิเทศ 
3. มีการด าเนินการตามแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ 
4. มีการสรุปผลการนเิทศและน าผลไปใช้ในการปรับปรุง         
การนิเทศต่อไป 

ท าได้4
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

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

       
           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
        (.............................................................)  
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[99] 

 

แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 
 

ระดับชาติ 
 
1.  ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)........................................................นามสกุล............................................................................. 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................................ 
ประเภท        บุคคลยอดเยี่ยม 

สังกัด           ส านักกบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

                     โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพเิศษ 

                         ประเภทความพิการทาง  ตา  หู   ร่างกาย   สติปัญญา 
 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ 
เป็นไปตาม IEP/IIP/IFSP 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

2. คุณลกัษณะอนั พึง
ประสงค์ ของผูเ้รียน/ 
ผู้รับบริการ 

1. มีความกตัญญกูตเวที มีจิตสาธารณะ และมีความเอื้อ
อาทร 
2. อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน และรักความ         
เป็นไทย 
3. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์และมีวินัย 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

3. ความสามารถในการ ใช้
ทักษะชีวิต 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี
2. มีความคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหา ทีไ่ม่ซับซ้อนได้
เหมาะสม 
3. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหา ที่ซับซ้อนได ้

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

4. ผู้เรียนได้รับรางวลัจาก 
การแข่งขันทางวชิาการ 
จากสถาบนัตา่ง ๆ  
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจงัหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับชาต/ิระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 
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[100] 

 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาระบบขอ้มูล 
สารสนเทศของสถานศึกษา 

1. มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลมุในการพัฒนาคุณภาพ        
การจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2. มีการจัดเก็บขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง 
ทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ  
อย่างคุ้มค่า 
4. มีการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับกิจกรรมของ
สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอรวดเรว็ 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

2. การพัฒนาแหลง่เรียนรู ้ 1. มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐานและมีอุปกรณ์ช่วย       
การเรียนรู้อย่างเพียงพอ ทันสมัย 
2. มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อการเรียนรู้            
อย่างครบถว้นและมีการใช้อย่างคุ้มค่า 
3. มีการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อ         
การ เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนือ่ง 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริม
สุขภาพกาย อารมณ์และจิตใจอย่างเหมาะสม 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

3. การพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

1. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่สอดคลอ้งกับ
นโยบายความต้องการและปัญหาของสถานศึกษา และ
ท้องถิ่น 
2. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
3. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนโดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบที่มีคุณภาพ 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง                     
การปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

4. การให้บรกิาร  
ด้านอาคารสถานที ่

1. อาคารสถานที่ในสถานศกึษาทุกแหง่อยู่ในสภาพ ที่สะอาด
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการ 
ให้บริการอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพ ที่
แข็งแรง สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ 
4. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ และ
ปลอดภัย 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 
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[101] 

 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
5. การบรหิารจัดการด้าน
งบประมาณ 

1. มีการจัดหางบประมาณได้อย่างเพียงพอ 
2. มีแผนติดตาม ควบคุมการใชง้บประมาณอย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าบัญชีการใช้งบอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน 
และตรวจสอบได้ตลอด เวลา 
4. มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

6. การบรหิารงานด้าน
บุคคล 

1. มีการจัดโครงสร้างการบรหิารงาน อย่างชัดเจน                
เป็นปัจจุบัน 
2. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบคุลากรอย่างเหมาะสม 
3. มีการส่งเสริมพัฒนาบคุลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
4. บุคลากรร้อยละ 80 มีความพงึพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

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

       
           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
        (.............................................................)  
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[102] 

 

แบบประเมินผลงานดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 
 

ระดับชาต ิ
 

1.  ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว).............................................................นามสกุล.................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................................................................................................................ 
ประเภท        บุคคลยอดเยี่ยม 

สังกัด           ส านักกบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
                    โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
                        ประเภทพิการทาง  ตา  หู   ร่างกาย   สติปัญญา 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. นักเรียนมีพัฒนาการ 
เป็นไปตาม IEP/IIP/IFSP 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

2. คุณลกัษณะอนั พึง
ประสงค์ ของผูเ้รียน/ 
ผู้รับบริการ 

1. มีความกตัญญกูตเวที มีจิตสาธารณะ และมีความเอื้ออาทร 
2. อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน และรักความเปน็ไทย 
3. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์และมีวินัย 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

3. ความสามารถในการ ใช้
ทักษะชีวิต 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี
2. มีความคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหา ทีไ่ม่ซับซ้อนได้
เหมาะสม 
3. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ สามารถ แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได ้

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันทางวิชาการ 
จากสถาบันต่าง ๆ  
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1.  ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.  ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
3.  ได้รางวัลดีเด่น ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความเป็นมาของ 
นวัตกรรม  
- ความเป็นมาของผลงาน 
ที่จัดท า 

1. เปน็สิงที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุงหรือ พัฒนาบางสว่น 
2. เปน็สิงที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุง หรือพัฒนาใหม่ 
3. เปน็สิงใหม่ท่ีไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
2. การออกแบบ 
นวัตกรรม 

1. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนา โดยมี
แนวคิดหลัก หรือแนวคิดส าคัญน ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ 
2. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนา 
โดยมีแนวคิดหลกั หรือแนวคิดส าคัญรองรบัอย่างสมเหตุสมผล 
น ามาเป็นพื้นฐาน ในการออกแบบ และทุกกิจกรรมมีความ
สอดคล้องกนั 
3. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ ต้องการในการ
พัฒนา  โดยมีแนวคิดหลัก  หรอืแนวคิดส าคัญรองรับ        
อย่างสมเหตุสมผล สามารถอ้างอิงได้น ามาเป็นพืน้ฐานในการ
ออกแบบ และทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

3. การด าเนินการพัฒนา 
นวัตกรรม 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้
2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้ทุกขั้นตอน 
และมีการปรับปรงุหรือพัฒนา 
3. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้ทุกขั้นตอน
และมีการปรับปรงุตลอดจน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

4. การมีส่วนรว่มในการ 
พัฒนานวัตกรรม 

1. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการวางแผน 
2. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการ      
วางแผน และการด าเนินการ 
3. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการ      
วางแผนการด าเนินการ ประเมิน และสรุปผล 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

5. ผลท่ีเกิดจากการน า 
นวัตกรรมไปใช้ 

1. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบเปน็ไป                  
ตามจุดประสงค์บางจุดประสงค ์
2. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ เป็นไปตาม 
จุดประสงค์บางจุดประสงค์โดยมีหลักฐาน หรือขอ้มูลประกอบ 
3. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และ
เป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์ โดยมีหลักฐานหรือ
ข้อมูลประกอบ 
 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

6. ประโยชนข์องนวัตกรรม 
ในการแก้ปญัหาหรอื 
พัฒนาคุณภาพของ 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. แก้ปญัหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรง ตามจุดประสงค์และ
เป้าหมายอย่างครบก้านโดยมีข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 
2. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ ตรงตามจุดประสงค์
และเป้าหมายอย่างครบก้าน โดยมีข้อมูลแสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
3. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ได้ตรงตามจุดประสงค์
และเป้าหมายอย่างครบก้าน  โดยมีข้อมูลแสดงให้เห็น       
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดขีึ้นมาก 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
7. การใช้ทรัพยากรในการ 
พัฒนานวัตกรรม 

1. ใช้ทรพัยากรเหมาะสม สอดคลอ้งกบับรบิทของหนว่ยงาน แต่ไม่คุ้มค่า 
2. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกบับริบทของหน่วยงาน 
3. ประยุกต'์ใช'้ทรัพยากร'ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า 
สอดคล้องกบับริบทของหนว่ยงาน 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

8. การเรียนรูร้่วมกัน ใน
การพัฒนานวัตกรรม 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์  
การเรียนรู้ร่วมกนั เฉพาะบุคคล 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด ประสบการณ์  
การเรียนรู้ร่วมกนัเฉพาะกลุ่ม 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ ์
การเรียนรู้ร่วมกนัทั้งหน่วยงาน 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

9. ลักษณะของนวัตกรรม 
ที่น าไปใช ้

1. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดมาก 
2. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัด 
3. การน าไปใช้ ง่ายและสะดวก 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

10. การยอมรับนวัตกรรม 
1. มีการเผยแพรแ่ละมีการน าไปใช้ เฉพาะกลุ่ม 
2. มีการเผย แพร่และมีการน าไปใช้ ภายใน หน่วยงาน 
3. มีการเผยแพรแ่ละมีการน าไปใช้ทั้งใน และนอกหนว่ยงาน 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 2 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 1 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 
    ลงชื่อ................................................กรรมการ                ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (.................................................)                          (..................................................)  

       

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

 
 
 
 

893 



[105] 

 

 
 
 
 
1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห ์
ด้าน  ด้านวชิาการยอดเยี่ยม 
  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
 
2.  คุณสมบัติเบื้องต้น 
 ผู้ขอรับการประเมินรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (OBEC AWARDS) ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห ์หรือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์) 
 2.2 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา มาแล้วไม ่น้อยกว่า 2 ปี นบัถึงวันที่ยืน่ขอรับ
การประเมิน 
 2.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวนิัยภายใน 2 ปีนบัถึงวันทีย่ื่นขอรับการประเมิน 
 2.4 สถานศึกษาที่ด ารงต าแหน่งที่ขอรับการประเมินมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 หรือ รอบ 
3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
 2.5 มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและมสีมรรถนะทีส่ าคัญใน
การปฏิบัติงาน 
  2.5.1 การครองตน 
   2.5.1.1 การพึ่งตนเอง ขยันมั่นเพียรในงานหน้าที่ ความรับผดิชอบ 
   2.5.1.2 รักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
  2.5.2 การครองคน 
   2.5.2.1 การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 
  2.5.3 การครองงาน 
   2.5.3.1 ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ 
   2.5.3.2 ความรู้ ความสามารถและความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 
  2.5.4 สมรรถนะที่ส าคัญ 
   2.5.4.1 ความสามารถในการวางแผน การปฏบิัติงาน 
   2.5.4.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
   2.5.4.3 ความสามารถในการวางแผนเพื่อปฏิบัตงิานเป็นทีม 
   2.5.4.4 ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 
 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ั้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน 

รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS) 
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3.  หลักเกณฑ์การประเมิน 
 3.1  ผู้ขอรับการประเมินต้องมีผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ 2.1-2.4 โดยใช้เกณฑ์          การ
ประเมิน“ผ่าน”  “ไม่ผ่าน” และมีผลการประเมินต้องได้ “ผ่าน” ทุกข้อ ส าหรับข้อ 2.5 ผู้ขอรับการประเมินต้องมีผล
การประเมิน “ผ่าน” ร้อยละ 80 ของจ านวนรายการประเมินย่อย จึงจะได้รับการประเมินเฉพาะด้าน 
 3.2  การประเมินเฉพาะด้าน 
  3.2.1 ด้านวิชาการยอดเยี่ยม 
 การประเมินด้านวิชาการยอดเยีย่มมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 
  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับหลักสูตร 
  3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  4. การจัดหา พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ 
  5. การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  6. การนิเทศภายในสถานศึกษา 
 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความสามารถใน           
การอ่านออก  เขียนได ้
ของนกัเรียนในรอบปีที่แลว้ 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

2. ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดเปน็ ท าเป็น 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

3. ผลสัมฤทธิ์การ ทดสอบ 
0-NET - ผู้เรียนขั้น ม. 6           
มีคะแนนเฉลี่ยของ         
การทดสอบ 0-NET             
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียน
มากกว่าค่าเฉลี่ยระดับ 
ประเทศ (ค านวณเฉพาะ 
ร.ร. การศึกษาสงเคราะห์) 

1. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
3 กลุ่มสาระ 
2. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
4-5 กลุ่มสาระ 
3. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
6-8 กลุ่มสาระ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

4. ผู้เรียนมีคณุลักษณะ          
อันพึงประสงค์ 8 ประการ 

1. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 3-4 ประการ 
2. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 5-6 ประการ 
3. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 7-8 ประการ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันทางวิซาการ 
จากสถาบันต่าง ๆ        
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. มีการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาและชุมชน 
2. มีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคลอ้งกับ              
ความต้องการของชุมชนทอ้งถิน่และบริบท     
ของสถานศึกษา 
3. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 
4. มีการประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษาและ     
น าผลไปปรับปรุง แก้ไขหลกัสูตรสถานศึกษา 

ท าได ้
4 รายการ 

ท าได้ 
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

2. การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

1. มีการวิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบั
หลักสูตรครบทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
3. มีการใช้แหลง่การเรียนรู้ในท้องถิ่น  เพือ่จัด 
การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 
4. มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มีความบกพร่อง              
ทางการเรียนรู ้

ท าได ้
4 รายการ 

ท าได้ 
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

3. การวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้

1. มีการใช้เครือ่งมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพ
หลากหลาย เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด 
2. มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผล การเรียนรูข้องสถานศึกษา         
อย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและ
ประเมินผล ต่อนักเรียนผู้ปกครองที่ถูกต้อง
รวดเร็ว 
4. มีการน าผลการประเมินนักเรยีนไปพัฒนา
นักเรียน และพัฒนาการเรียนการสอน 

ท าได ้
4 รายการ 

ท าได้ 
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

4. การจัดหา พัฒนาสื่อ 
เพื่อการเรียนรู ้

1. มีการส่งเสริมสนบัสนุนการวางแผนการจัดหา  
และผลิตสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
2. มีการใช้สื่อการเรียนรูเ้พื่อการจัดการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 
3. มีการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
เพื่อการจัดการเรียนรู ้
4. มีการขยายผลการใช้สื่อการเรยีนรู้ที่มีคุณภาพ
เผยแพร่แก่ผู้สนใจ 

ท าได ้
4 รายการ 

ท าได้ 
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
5. การพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง  
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้าน 
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรอย่างครบถ้วน 
3. มีการจัดกิจกรรม แนะแนว เพื่อพัฒนา
ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง 
4.มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยนักเรียน
อย่างเป็นระบบต่อเนือ่ง 

ท าได ้
4 รายการ 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

6. การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

1. มีการวางแผนจัดท าโครงการนิเทศภายใน
ที่ชัดเจน 
2. มีการจัดท าเครื่องมือการนิเทศภายใน       
ที่สอดคล้อง และครบถ้วนกับเปา้หมาย
โครงการนิเทศ 
3. มีการด าเนนิการตามแผนการนิเทศ         
อย่างเป็นระบบ 
4. มีการสรปุผลการนิเทศและน าผลไปใช้       
ในการปรับปรุงการนิเทศต่อไป 

ท าได ้
4 รายการ 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

 
หมายเหตุ ถ้ามี 1 รายการไม่ได้คะแนน 
 
 3.2.2  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
 การประเมินด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 องค์ประกอบที่ 2 ด้านบริหารจดัการ ประกอบด้วย 
  1. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
  3. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  4. การให้บริการด้านอาคารสถานที่ 
  5. การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
  6. การบริหารงานด้านบุคคล 
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องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1.ความสามารถในการอ่าน
ออกเขียนได้ของ นักเรียน 
ในรอบปีที่แลว้ 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

2. ผู้เรียนมีความสมารถ ใน
การคิดเปน็ ท าเป็น 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

3. ผลสัมฤทธิ ์
การทดสอบ 0-NET          
- ผู้เรียนชั้น ม. 6 มีคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบ           
0-NET ในแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนมากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ (ทีค่ านวณ 
เฉพาะ ร.ร. ในสังกัด ร.ร.
การศึกษาสงเคราะห์) 

1. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
3 กลุ่มสาระ 
2. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
4-5 กลุ่มสาระ 
3. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
6-8 กลุ่มสาระ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

4. ผู้เรียนมีคณุลักษณะ        
อันพึงประสงค์ 8 ประการ 

1. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 3-4 ประการ 
2. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 5-6 ประการ 
3. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 7-8 ประการ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันทางรีซาการ  
จากสถาบันต่าง ๆ อย่าง
น้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่นระดับ/จังหวัด/ระดับภาค 
3. ไดร้างวัลดีเด่นระดับ/ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านบริหารจดัการ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาระบบขอ้มูล 
สารสนเทศของ 
สถานศึกษา 

1. มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลมุในการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม 
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2. มีการจัดเก็บขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ถูกต้อง ทันสมัย มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างคุ้มค่า 
4. มีการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอรวดเรว็ 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
2. การพัฒนาแหลง่เรียนรู ้ 1. มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐาน  และมี

อุปกรณ์ชว่ยการเรียนรูอ้ย่างเพียงพอ ทันสมัย 
2. มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการ
เรียนรู้อย่างครบถว้น และมีการใช้อย่างคุ้มค่า 
3. มีการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
ที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
ที่ส่งเสริมสุขภาพกาย อารมณ์และจิตใจอย่าง
เหมาะสม 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

3. การพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

1. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
ที่สอดคล้องกับนโยบายความต้องการและ
ปัญหาของสถานศึกษา และท้องถิ่น 
2. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง 
3. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน  โดยใช้เครื่องมือการ
ตรวจสอบที่มีคุณภาพ 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

4. การให้บรกิาร  
ด้านอาคารสถานที ่

1. อาคารสถานที่ในสถานศกึษาทุกแหง่อยู่ใน
สภาพที่สะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการให้บรกิารอาคารสถานที่อย่าง
เหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้
อยู่ในสภาพที่แข็งแรง สะอาด และปลอดภัย
อยู่เสมอ 
4. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพ     
ท่ีใช้การได้ และปลอดภัย 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

6. การบริหารงานด้าน
บุคคล 

1. มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน           
อย่างชัดเจนเปน็ปจัจุบนั 
2. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร  
อย่างเหมาะสม 
3. มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึง 
4. บุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

หมายเหตุ ถ้ามี 1 รายการ ไม่ได้คะแนน 
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 3.2.3  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
  การประเมินด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ 1ด้านคุณภาพผูเ้รียน 
   องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
  1. ความเป็นมาของนวัตกรรม 
 2. การออกแบบนวัตกรรม 
 3. การด าเนินการพัฒนานวัตกรรม  
 4. การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
 5. ผลที่เกิดจากการน านวัตกรรมไปใช้ 
 6. ประโยชน์ของนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของกลุ่มเป้าหมาย 
 7. การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม 
 8. การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรม 
 9. ลักษณะของนวัตกรรมที่น าไปใช้ 
 10. การยอมรับนวัตกรรม 
 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1.ความสามารถในการอ่าน
ออกเขียนได้ของ นักเรียน 
ในรอบปีที่แลว้ 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

2. ผู้เรียนมีความสมารถ 
ในการคิดเปน็ ท าเป็น 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

3. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ 
0-NET                         
- ผู้เรียนชั้น ม. 6 มีคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบ  
0-NET ในแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนมากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ (ทีค่ านวณ 
เฉพาะ ร.ร. ในสังกัด ร.ร.
การศึกษาสงเคราะห์) 

1. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
3 กลุ่มสาระ 
2. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
4-5 กลุ่มสาระ 
3. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
6-8 กลุ่มสาระ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

4. ผู้เรียนมีคณุลักษณะ        
อันพึงประสงค์ 8 ประการ 

1. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 3-4 ประการ 
2. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 5-6 ประการ 
3. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 7-8 ประการ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันทางรีซาการ  
จากสถาบันต่าง ๆ           
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่นระดับ/จังหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่นระดับ/ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
 
 

1. เป็นสิงที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุงหรือ พัฒนา
บางส่วน 
2. เป็นสิงที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุง หรือพัฒนา
ใหม ่
3. เป็นสิงใหม่ที่ไม'เคยมีหรือปรากฏมาก่อน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

2. การออกแบบ 
นวัตกรรม 

1. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ ใน
การพัฒนา โดยมีแนวคิดหลกั หรอืแนวคิดส าคัญ
น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ 
2. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการใน
การพัฒนา โดยมีแนวคิดหลกั หรอืแนวคิด ส าคัญ
รองรับอย่างสมเหตุสมผลน ามาเป็นพื้นฐาน ในการ
ออกแบบ  และทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 
3. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการใน
การพัฒนา โดยมีแนวคิดหลกั หรอืแนวคิด ส าคัญ
รองรับอย่างสมเหตุสมผล สามารถอ้างองิได้ น ามา
เป็นพื้นฐานในการออกแบบ และทุกกิจกรรมมีความ
สอดคล้องกนั 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

3. การด าเนินการ
พัฒนา นวัตกรรม 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบก าหนดไว ้
2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบก าหนดไว้ 
ทุกขั้นตอน และมีการปรับปรงุหรือพัฒนา 
3. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบก าหนดไว้ทุก
ขั้นตอนและมีการปรบัปรุงตลอดจนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

4. การมีส่วนรว่มใน
การ พัฒนานวัตกรรม 

1. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วม  
ในการวางแผน 
2. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การวางแผน และการด าเนนิการ 
3. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการด าเนนิการ ประเมิน และสรุปผล 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

5. ผลท่ีเกิดจากการน า 
นวัตกรรมไปใช้ 

1. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบเปน็ไป          
ตามจุดประสงค์บางจุดประสงค ์
2. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบเปน็ไปตาม
จุดประสงค์บางจุดประสงค์  โดยมีหลักฐาน หรอื
ข้อมูลประกอบ 
3. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม 
และเป็นไปตามจุดประสงค์                ทุก
จุดประสงค์ โดยมีหลักฐานหรือขอ้มูลประกอบ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
6. ประโยชนข์อง
นวัตกรรม ในการ
แก้ปัญหาหรือ พัฒนา
คุณภาพของ 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูล
แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 
2. แกป้ัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูล
แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
3. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูล
แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทาง ที่ดีขึ้นมาก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

7. การใช้ทรัพยากร ใน
การพัฒนา นวัตกรรม 

1. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท          
ของหน่วยงาน แต่ไม่คุ้มค่า 
2. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกบับริบท
ของหน่วยงาน 
3. ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง เหมาะสม 
คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

8. การเรียนรูร้่วมกัน 
ในการพัฒนา 
นวัตกรรม 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกนัเฉพาะบุคคล 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกนัเฉพาะกลุ่ม 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกันทัง้หนว่ยงาน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

9. ลักษณะของ
นวัตกรรม ที่น าไปใช้ 

1. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดมาก 
2. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัด 
3. การน าไปใช้ ง่ายและสะดวก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

10. การยอมรับ
นวัตกรรม 

1. มีการเผยแพรแ่ละมีการน าไปใช้ เฉพาะกลุ่ม 
2. มีการเผยแพร่และมีการน าไปใช้ ภายในหน่วยงาน 
3. มีการเผยแพรแ่ละมีการน าไปใช้ทั้งในและนอก
หน่วยงาน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

 
4.วิธีการประเมิน 

 การประเมินรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ มีวิธีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้ 

4.1  ระดับภาค 
1)  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินและดัดลือกรอง 

ผู้อ านวยการlถานศึกษายอดเยี่ยมระดับภาค 
2) ผู้สมัครรับการประเมินยื่นค าขอรับการประเมินตามแบบฟอร์มที่ก าหนดแล้วน าเสนอเจ้าหน้าที่ 

ผู้รับผิดชอบของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนดัดเลือกระดับภาค 
ตามรันเวลาที่ก าหนด 

3) คณะกรรมการระดับภาคประเมินคุณสมบัติเบื้องด้นตามเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น 
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ข้อ 2.1-2.5 โดยพิจารณาจากหลักฐานการขอรับการประเมิน การตรวจลอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การสังเกต ชัก
ถาม และอื่น ๆ เพื่อให้ผลการประเมินมีความถูกต้องและเที่ยงตรง และเสนอชื่อ แบบประเมินและหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาเสนอส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาตัวแทนระดับภาคที่ได้รับมอบหมาย 

4) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาตัวแทนระดับภาคที่ได้รับมอบหมายประกาศ 
ผลผู้ผ่านการตรวจลอบคุณสมบัติเบื้องต้น 
  5) คณะกรรมการประเมินผู้ที่ผ่านการตรวจลอบคุณสมบัติเบื้องด้นตามหลักเกณฑ์การประเมินเฉพาะ
ด้านโดยพิจารณาจากหลักฐานเอกสารหรือการตรวจสอบสภาพจริง หรือการน าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมิน และชักถามเพิ่มเติม หรือในลักษณะเปิดเวทีการน าเสนอผลงานตามที่คณะกรรมการเห็นลมควร 
  6) คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมิน โดยพิจารณาดัดลันตามเกณฑ์ที่ก าหนดและประกาศผล
ผู้ที่ผ่านการดัดเลือกเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมในระดับภาคเพื่อจะส่งไปขอรับ               การประเมิน
ในระดับชาติต่อไป 

4.2 ระดับชาติ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินและดัดเลือกรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับชาติ 

คณะกรรมการประเมินโดยการให้ผู้ที่ผ่านการประเมินระดับภาคโดยพิจารณาจากหลักฐาน เอกสารหรือ           การ
ตรวจสอบสภาพจริง หรือการน าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และชักถามเพิ่มเติมหรือใน
ลักษณะเปิดเวทีการน าเสนอ ผลงานตามที่คณะกรรมการเห็นลมควร 

2)  คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
3) คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินและประกาศผลการดัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล 

'OBEC AWARDS ในระดับชาติ และท าพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล 
 
5.  เกณฑ์การตัดสิน 
 5.1   ระดับภาค 
 เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดยี่ยมระดับชาติ มีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้                
 มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านที่ขอรับการประเมิน โดยได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมของ
ตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 5.2  ระดับชาติ 
 เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดยี่ยมระดับชาติ มีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
 1)  มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านที่ขอรับการประเมิน โดยได้ผลการประเมิน            
ระดับดีเยี่ยมของ ตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 2)  ผ่านความเห็นชอบเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประเมินอย่างเป็นเอกฉันท์ 
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แบบประเมินคุณสมบัติเบือ้งต้น (OBEC AWARDS) 
 
1.  ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)...............................................................นามสกุล...................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................................ 
ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห ์
ด้าน  ด้านวชิาการยอดเยี่ยม 
  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
 
2. เกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. คุณสมบัติเบื้องต้น 
เชิงประจักษ ์

1. ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห ์
2. ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษามาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวนัที่ยืน่ขอรับการประเมิน 
3. เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัภายใน 2 ปี นับถึงวนัที่ยืน่
ขอรับการประเมิน 
4. สถานศึกษาที่ด ารงต าแหนง่ทีข่อรับการประเมินมีผลการ
ประเมิน คุณภาพภายนอกรอบ 2 หรือ รอบ 3 โดยภาพรวม        
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

  

2. การครองตน 
2.1 การพึ่งตนเอง 
ขยันหม่ันเพียรใน 
งานหนา้ที่ความรับผิดชอบ 

1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผดิชอบ 
2. มีความตัง้ใจที่จะท างานในหน้าที่ให้ได้รับความส าเร็จด้วยตนเอง 
3. มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค 
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและผู้อื่น 

  

2.2 รักษาระเบียบวินัย 
และเคารพกฎหมาย 

1. เป็นผู้รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
2. ประพฤติและปฏบิัติตน อนัอาจเปน็ตัวอยา่งแก่บุคคลโดยทัว่ไป 
3. เชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 
4. เป็นผู้ตรงต่อเวลา 

  

3. การครองคน 
การเสริมสร้างความ 
สามัคคีและร่วมกิจกรรม 
ของหมู่คณะทั้งในและ  
นอกหน่วยงาน 

1. การให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย 
2. เสนอแนะข้อคิด เห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน 
3. ให้ความส าคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน   
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
4. การครองงาน 
4.1 ความรับผิดชอบ 
 ต่อหน้าที ่

1. ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ บริหารงาน 
อยู่เสมอ 
2. มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ไดร้ับความส าเร็จ 
3. สนใจและเอาใจใส่ ติดตามงานที่มอบหมายไป 
4. ปฏิบัติงานในหนา้ที่ของผู้บรหิาร อย่างมีประสทิธิภาพ 
5. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

  

4.2 ความรู้ ความสามารถ
และ ความพึงพอใจ  
ในการปฏิบัติงาน 

 

1. รู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ 
กฎหมาย และนโยบายด ี
2. มีการน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี 
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีปฏิภาณไหวพริบในการ
บริหารงาน 

  

5. สมรรถนะที่ส าคัญ 
5.1 ความสามารถ ในการ
วางแผน การปฏิบตัิงาน 

1. มีความรู้ความเข้าใจในการวาง แผนการปฏิบัตงิาน 
2. มีความสามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้ครอบคลุมงานใน
สถานศึกษา 
3. สามารถจัดท าแผนการปฏิบตัิงานได้ส าเร็จครอบคลุมงานใน
สถานศึกษา 

  

5.2 ความสามารถ  
ในการปฏิบัติงาน 

1. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏบิัติงาน 
2. มีความคิดสร้างสรรค์น าสิงใหม่ๆ มาพัฒนางาน 
3. มีความสามารถในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4.  มีความสามารถปรบัปรุง แกไ้ขการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

  

5.3 ความสามารถในการ
วางแผนเพื่อปฏิบัติงาน 
เป็นทีม 

1. ความสามารถในการท างานวางแผนร่วมกบัผู้อื่น 
2. มีการรับพึงความคิดเห็นของคนอื่น 
3. มีการยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 

  

5.4 ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 

1. มีความเต็มใจร่วมงานกับผู้อืน่ 
2. มีการปฏิบัติตนเปน็ผูน้ าหรือผู้ตามได้เหมาะสมกับบทบาท 
3. มีการสนับสนุนให้ก าลังใจ ยกย่องให้เกียรติผู้อื่นในโอกาส     
ที่เหมาะสม 

  

ความคิดเห็นัองคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
 มีคุณสมบัติตรงตามตัวช้ีวัดทุกข้อ 
 อื่น ๆ ........................................................................................................................... 
 

   ลงชือ่             ประธานกรรมการ  ลงชื่อ                        กรรมการ 
        (............................................)         (.................................................)    

 
ลงชื่อ             กรรมการและเลขานุการ 

                                     (.................................................) 
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แบบประเมินผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 
 

ระดับภาค 
 
1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)..............................................................นามสกุล................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................................................................................................................ 
ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 

ส านัก              บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
          โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 

 
2. เกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความสามารถใน           
การ อ่านออกเขียนได ้
ของนกัเรียนในรอบปีที่แลว้ 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
2. ผู้เรียนมีความสามารถ ใน
การคิดเปน็ ท าเป็น 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
3. ผลสัมฤทธิ์การ ทดสอบ 0-NET 
 - ผู้เรียนขั้น ม. 6  มีคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบ  0-NET 
ในแต่ละกลุ่มสาระ การเรียน
เมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับ 
ประเทศ (ค านวณ เฉพาะร.ร.
การศึกษาสงเคราะห์) 

1. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3  
กลุ่มสาระ 
2. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 4-5 
กลุ่มสาระ 
3. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 6-8 
กลุ่มสาระ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. ผู้เรียนมีคณุลักษณะ  
อันพึงประสงค์ 8 ประการ 

1. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 3-4 ประการ 
2. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 5-6 ประการ 
3. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 7-8 ประการ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก 
การแข่งขันทางวิซาการจาก
สถาบันต่าง ๆ  อย่างน้อย  1 
ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. มีการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและ
ชุมชน 
2. มีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคลอ้งกับความต้องการ   
ของชุมชนท้องถิ่นและบริบทของสถานศึกษา 
3. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนือ่ง 
4. มีการประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษาและน าผลไป ปรบัปรุง 
แก้ไขหลักสูตรสถานศึกษา 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

2. การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

1. มีการวิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบัหลักสูตรครบทกุ
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. มีการใช้แหลง่การเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อจัดการเรียนการสอน
อย่างคุ้มค่า 
4. มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

3. การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

1. มีการใช้เครือ่งมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพหลากหลาย 
เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด 
2. มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  
การเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผล  
ต่อนักเรียนผู้ปกครองที่ถกูต้องรวดเร็ว 
4. มีการน าผลการประเมินนักเรยีนไปพัฒนานักเรียน และ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

4. การจัดหา พัฒนาสื่อ 
เพื่อการเรียนรู ้

1. มีการส่งเสริมสนบัสนุนการวางแผนการจัดหา และ ผลิตสื่อ
การเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
2. มีการใช้สื่อการเรียนรูเ้พื่อการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
3.  มีการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการจัดการ
เรียนรู ้
4. มีการขยายผลการใช้สื่อการเรยีนรู้ที่มีคุณภาพเผยแพร่  
แก่ผู้สนใจ 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

5. การพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสรีมการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนา คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรอย่างครบถว้น 
3. มีการจัดกิจกรรม แนะแนว เพื่อพัฒนาช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  
4. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยนักเรียนอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 
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[119] 

 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
6. การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

1. มีการวางแผนจัดท าโครงการนิเทศภายในทีช่ัดเจน              
2. มีการจัดท าเครื่องมือการนิเทศภายในที่สอดคล้อง และ
ครบถ้วนกับเป้าหมายโครงการนิเทศ 
3. มีการด าเนนิการตามแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ 
4. มีการสรุปผลการนิเทศและน าผลไปใช้ในการปรับปรุง  
การนิเทศต่อไป 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (.............................................................) 
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[120] 

 

แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม  (OBEC AWARDS) 
 

ระดับภาค 
 
1.  ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)...................................................................นามสกุล............................................................ 
ต าแหน่ง...................................................................................................................................................................... 
ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 

ส านัก            บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 

 
 

 

2. เกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความสามารถใน           
การ อ่านออกเขียนได้ 
ของนักเรียนในรอบปีที่แล้ว 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
2. ผู้เรียนมีความสามารถ  
ในการคิดเป็น ท าเป็น 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
3. ผลสัมฤทธิ์การ ทดสอบ 
0-NET - ผู้เรียนขั้น ม. 6 มี
คะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบ 0-NET ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนมากกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
(ค านวณเฉพาะ ร.ร.
การศึกษาสงเคราะห์) 

1. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
3 กลุ่มสาระ 
2. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 4-5 
กลุ่มสาระ 
3. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 6-8 
กลุ่มสาระ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 8 ประการ 

1. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 3-4 ประการ 
2. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 5-6 ประการ 
3. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 7-8 ประการ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
5. ผู้เรียนได้รับรางวลัจาก 
การแข่งขันทางวิซาการ 
จากสถาบนัตา่ง ๆ อย่าง
น้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจงัหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่นระดับชาต/ิระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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[121] 

 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาระบบขอ้มูล 
สารสนเทศของ สถานศึกษา 

1. มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลมุในการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 
2. มีการจัดเก็บขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ถูกต้อง ทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างคุ้มค่า 
4. มีการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอรวดเรว็ 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

2. การพัฒนาแหลง่เรียนรู ้ 1. มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐานและมี
อุปกรณ์ชว่ยการเรียนรูอ้ย่างเพียงพอ ทันสมัย 
2. มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อการเรียนรู้
อย่างครบถว้นและมีการใช้อย่างคุ้มค่า 
3. มีการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่ 
เอื้อต่อการ เรียนรู้ของผู้เรียนอยา่งต่อเนื่อง 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่
ส่งเสริมสุขภาพกาย อารมณ์และจิตใจอย่าง
เหมาะสม 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

3. การพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

1. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่
สอดคล้อง กบันโยบายความต้องการและปัญหา
ของสถานศึกษา และทอ้งถิน่ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง 
3. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนโดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบ
ที่มีคุณภาพ 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง 
การปฏิบัติงาน ตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

4. การให้บริการ  
ด้านอาคารสถานท่ี 

1. อาคารสถานท่ีในสถานศึกษาทุกแห่งอยู่ในสภาพ 
ที่สะอาดปลอดภยั และถูกสุขลักษณะ 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกใน
การให้บริการอาคารสถานท่ีอย่างเหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ีให้อยู่ใน
สภาพที่แข็งแรง สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ 
4. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพท่ีใช้การ
ได้ และปลอดภัย 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 
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[122] 

 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
6. การบรหิารงานด้านบคุคล 1. มีการจัดโครงสร้างการบรหิารงาน อย่างชัดเจน

เป็นปัจจุบัน 
2. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบคุลากรอย่าง
เหมาะสม 
3. มีการส่งเสริมพัฒนาบคุลากรอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง 
4. บุคลากรร้อยละ 80 มีความพงึพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

   

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

  

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                          (.............................................................) 
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[123] 

 

แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (OBEC 
AWARDS) 

 
ระดับภาค 

 
1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ     รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................นามสกุล................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................................ 
ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 

ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
     โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 

2. เกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความสามารถใน การ อ่าน
ออกเขียนได้ของนักเรียนในรอบ
ปีที่แล้ว 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
2. ผู้เรียนมีความสามารถ  ใน
การคิดเปน็ ท าเป็น 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
3. ผลสัมฤทธิ์การ ทดสอบ 0-NET                          
- ผู้เรียนขั้น ม. 6 มีคะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบ 0-NET ในแต่
ละกลุ่มสาระ การเรียนมากกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (ที่
ค านวณเฉพาะ ร.ร.การศึกษา
สงเคราะห์) 

1. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3 
กลุ่มสาระ 
2. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 4-
5 กลุ่มสาระ 
3. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 6-
8 กลุ่มสาระ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. ผู้เรียนมีคณุลักษณะ อนัพึง
ประสงค์ 8 ประการ 

1. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 3-4 ประการ 
2. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 5-6 ประการ 
3. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 7-8 ประการ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก การ
แข่งขันทางวิซาการจากสถาบัน
ต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับชาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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[124] 

 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี 
1. ความเป็นมาของ 
นวัตกรรม  
- ความเป็นมาของผลงานท่ี
จัดท า 

1. เป็นสิงที่มีอยู่แล้ว แต่น ามาปรับปรุงหรือ พัฒนาบางส่วน 
2. เป็นสิงที่มีอยู่แล้ว แต่น ามาปรับปรุง หรือพัฒนาใหม ่
3. เป็นสิงใหม่ท่ีไม'เคยมีหรือปรากฏมาก่อน 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

2. การออกแบบ นวัตกรรม 1. สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรือแนวคิดส าคญัน ามาเป็น
พื้นฐานในการออกแบบ 
2. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรือแนวคิดส าคญัรองรับอย่าง
สมเหตุสมผลน ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ และทุก
กิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 
3. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรือแนวคิดส าคญัรองรับอย่าง
สมเหตุสมผล สามารถอ้างอิงได้น ามาเป็นพ้ืนฐานในการ
ออกแบบ และทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าไดต้าม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

3. การด าเนินการพัฒนา 
นวัตกรรม 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดเว้น 
2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว้ทุกข้ันตอน 
และมีการปรับปรุงหรือพัฒนา 
3.  ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบก าหนดไว้ทุกข้ันตอน
และมีการปรับปรุงตลอดจนการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. การมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนานวัตกรรม 

1. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วม            
ในการวางแผน 
2. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ      
วางแผน และการด าเนินการ 
3. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ  
วางแผนการด าเนินการ ประเมิน และสรุปผล 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

5. ผลที่เกิดจากการน า 
นวัตกรรมไปใช้ 

1. ผลการปฏิบัตติามกิจกรรมที่ออกแบบเป็นไปตาม
จุดประสงค์บางจุดประสงค์ 
2. ผลการปฏิบัตติามกิจกรรมที่ออกแบบเป็นไปตาม
จุดประสงค์บางจุดประสงค์โดยมีหลักฐาน หรือข้อมลู
ประกอบ 
3. ผลการปฏิบัตติามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และ
เป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์ โดยมหีลักฐานหรือ
ข้อมูลประกอบ 

ท าได้
ตาม

รายการ
ท่ี 3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
6. ประโยชนข์อง
นวัตกรรม ในการ
แก้ปัญหาหรือ พัฒนา
คุณภาพของ 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์ และเป้าหมายอย่างครบถว้น 
โดยมีข้อมูลแสดงให้เหน็การเปลีย่นแปลง 
2. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลแสดง
ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางทีด่ีขึ้น 
3. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลแสดง
ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทาง ทีด่ีขึ้นมาก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

7. การใช้ทรัพยากร ใน
การพัฒนา นวัตกรรม 

1. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงาน แต่ไม่คุ้มค่า 
2. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกบับริบทของ
หน่วยงาน 
3. ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า 
สอดคล้องกบับริบทของหนว่ยงาน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

8. การเรียนรู้ร่วมกัน ใน
การพัฒนา นวัตกรรม 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน เฉพาะบุคคล 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน เฉพาะกลุ่ม 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งหน่วยงาน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

9. ลักษณะของนวัตกรรม 
ที่น าไปใช ้

1. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดมาก 
2. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัด 
3. การน าไปใช้ ง่ายและสะดวก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
10. การยอมรับนวัตกรรม 1. มีการเผยแพร่และมีการน าไปใช้ เฉพาะกลุ่ม  

2. มีการเผยแพร่และมีการน าไปใช้ ภายในหน่วยงาน 
3. มีการเผยแพร่และมีการน าไปใช้ทั้งในและนอก
หน่วยงาน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

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

       
           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 

                             (.............................................................) 
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แบบประเมินผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 
 

ระดับชาติ 
1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว).........................................................................นามสกุล............................................................ 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................................ 
ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 

สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
     โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 

 
2. เกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความสามารถใน           
การ อ่านออกเขียนได้ 
ของนักเรียนในรอบปีที่แล้ว 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
2. ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดเป็น ท าเป็น 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
3. ผลสัมฤทธิ์การ ทดสอบ 0-NET   
 - ผู้เรียน ขั้น ม. 6 มี
คะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบ 0-NET ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนมากกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
(ค านวณเฉพาะ ร.ร.
การศึกษาสงเคราะห์) 

1. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3 
กลุ่มสาระ 
2. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 4-5 
กลุ่มสาระ 
3. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 6-8 
กลุ่มสาระ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ 8 ประการ 

1. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 3-4 ประการ 
2. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 5-6 ประการ 
3. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 7-8 ประการ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
5. ผู้เรียนได้รับรางวลัจาก 
การแข่งขันทางวิซาการ 
จากสถาบนัตา่ง ๆ            
อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจงัหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับชาต/ิระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

1. มีการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา และชุมชน 
2. มีการจัดท าหลักสตูรที่สอดคล้องกับความต้องการ   
ของขุมชนท้องถิ่นและบริบทของสถานศึกษา 
3. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการประเมินผลหลักสตูรสถานศึกษาและน าผลไป 
ปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรสถานศึกษา 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

2. การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทีส่อดคล้องกับ
หลักสตูร 

1. มีการวิเคราะห์หลักสตูรสถานศกึษา 
2. มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับหลักสูตรครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. มีการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อจัดการเรียนการสอน
อย่างคุ้มค่า 
4. มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มคีวามบกพร่องทางการเรยีนรู้ 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

3. การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู ้

1. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมนิท่ีมีคุณภาพหลากหลาย 
เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด 
2. มีการก าหนดระเบยีบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  
การเรยีนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผล  
ต่อนักเรียนผู้ปกครองที่ถูกต้องรวดเร็ว 
4. มีการน าผลการประเมินนักเรยีนไปพัฒนานักเรียน  และ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

4. การจัดหา พัฒนาสื่อ 
เพื่อการเรยีนรู ้

1. มีการส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนการจดัหา และผลิตสื่อ
การเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วม 
2. มีการใช้สื่อการเรียนรูเ้พื่อการจดัการเรียนรู้อยา่ง 
หลากหลาย 
3. มีการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมยัเพื่อการจดัการ
เรียนรู ้
4. มีการขยายผลการใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเผยแพร่แก่
ผู้สนใจ 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

5. การพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสรมีการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรูต้่าง ๆ 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนา 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรอยา่งครบถ้วน 
3. มีการจัดกิจกรรม แนะแนว เพื่อพัฒนาช่วยเหลือ และ 
แก้ปัญหาผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบตอ่เนื่อง 
4. มีการจัดกิจกรรมทีเ่สรีมสร้างวนิัยนักเรียนอย่าง 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
6. การนเิทศภายใน
สถานศึกษา 

1. มีการวาง แผนจัดท าโครงการนิเทศภายในที่ชัดเจน 
2. มีการจัดท าเครื่องมือการนิเทศภายในที่สอดคล้อง และ
ครบถว้นกบัเป้าหมายโครงการนิเทศ 
3. มีการด าเนินการตามแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ 
4. มีการสรุปผลการนิเทศและน าผลไปใช้ในการปรับปรุง  
การนิเทศต่อไป 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...........................................)                          (...............................................) 

        

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
        (.............................................................)  
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แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 
 

ระดับชาติ 
 
1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)...................................................................นามสกุล.................................................................. 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................................ 
ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
     โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห ์

2. เกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความสามารถในการ อ่าน
ออกเขียนได้ของนักเรียนในรอบ
ปีที่แล้ว 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
2. ผู้เรียนมีความสามารถ  ใน
การคิดเปน็ ท าเป็น 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
3. ผลสัมฤทธิ์การ ทดสอบ 0-NET                         
- ผู้เรียนขั้น ม. 6 มีคะแนนเฉลี่ยของ
การทดสอบ   0-NET  ในแต่ละกลุ่ม
สาระ การเรียนเมากกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ (ค านวณ เฉพาะกลุ่ม 
ร.ร.การศึกษาสงเคราะห์) 

1. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3  
กลุ่มสาระ 
2. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 4-
5 กลุ่มสาระ 
3. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 6-
8 กลุ่มสาระ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. ผู้เรียนมีคณุลักษณะ        อัน
พึงประสงค์ 8 ประการ 

1. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 3-4 ประการ 
2. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 5-6 ประการ 
3. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 7-8 ประการ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
5. ผู้เรียนได้รับรางวลัจาก การ
แข่งขันทางวิซาการ จาก
สถาบนัต่าง ๆ อย่างน้อย 1 
ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจงัหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับชาต/ิระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. การพัฒนาระบบขอ้มูล 
สารสนเทศของ 
สถานศึกษา 

1. มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลมุในการพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2. มีการจัดเก็บขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบถูกต้อง 
ทันสมัย  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ          
อย่างคุ้มค่า 
4. มีการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับกิจกรรมของ
สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอรวดเรว็ 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

2. การพัฒนาแหลง่เรียนรู ้ 1. มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐานและมีอุปกรณ์               
ช่วยการเรียนรู้อย่างเพียงพอ ทันสมัย 
2. มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อการเรียนรู้            
อย่างครบถว้นและมีการใช้อย่างคุ้มค่า 
3. มีการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อ       
การ เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนือ่ง 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริม 
สุขภาพกาย อารมณ์และจิตใจอย่างเหมาะสม 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

3. การพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

1. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีส่อดคล้อง 
กับนโยบายความต้องการและปญัหาของสถานศึกษา และ
ท้องถิ่น 
2. มีการด าเนินงานตามแผนอยา่งเป็นระบบต่อเนื่อง 
3. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
ตามแผนโดยใช้เคร่ืองมือการตรวจสอบที่มีคุณภาพ 
4. มีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุง 
การปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

4. การให้บริการ  
ด้านอาคารสถานที ่

1. อาคารสถานที่ในสถานศึกษาทุกแห่งอยู่ในสภาพ            
ที่สะอาดปลอดภัย และถูกสุขลกัษณะ 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการ          
ให้บริการอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพ  
ที่แข็งแรง สะอาด และปลอดภยัอยู่เสมอ 
4. มีการจัดระบบสาธารณปูโภคอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 
และปลอดภัย 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
5. การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณ 

1. มีการจัดหางบประมาณได้อยา่งเพียงพอ 
2. มีแผนติดตาม ควบคุมการใชง้บประมาณอย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าบัญชีการใช้งบอย่างเป็นระบบเป็นปัจจุบนั 
และตรวจสอบได้ตลอด เวลา 
4. มีการใช้งบประมาณได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

6. การบริหารงานด้าน
บุคคล 

1. มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนเปน็
ปัจจุบนั 
2. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร               
อย่างเหมาะสม 
3. มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
4. บุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน 
ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

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

       
           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
        (.............................................................)  
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แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (OBEC 
AWARDS) 

 

ระดับชาติ 
 
1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)......................................................................นามสกุล............................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................................ 
ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 

สังกัด              ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
             โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห ์
2. เกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความสามารถใน           
การ อ่านออกเขียนได้ 
ของนักเรียนในรอบปีที่แล้ว 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
2. ผู้เรียนมีความสามารถ  ใน
การคิดเป็น ท าเปน็ 

1. ร้อยละ 65-74 
2. ร้อยละ 75-80 
3. ร้อยละ 81 ขึ้นไป 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
3. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ 0-NET                            
- ผู้เรียนขั้น ม. 6 มีคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบ            
0-NET ในแต่ละกลุม่สาระ การ
เรียนมากกวา่คา่เฉลีย่ระดบั 
ประเทศ (ที่ค านวณ เฉพาะ ร.ร. 
การศึกษาสงเคราะห)์ 

1. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3  
กลุ่มสาระ 
2. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 4-
5 กลุ่มสาระ 
3. มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 6-
8 กลุ่มสาระ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ 8 ประการ 

1. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 3-4 ประการ 
2. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 5-6 ประการ 
3. มีคุณลักษณะระดับดี จ านวน 7-8 ประการ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
5. ผู้เรียนได้รบัรางวัลจาก การ
แข่งขนัทางวิซาการ จากสถาบนั
ต่าง ๆ  อย่างน้อย 1 ประเภท 

1. ได้รางวัลดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
2. ได้รางวัลดีเด่น ระดับจงัหวัด/ระดับภาค 
3. ได้รางวัลดีเด่น ระดับขาติ/ระดับโลก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
1. ความเป็นมาของ 
นวัตกรรม  
- ความเป็นมาของผลงานที่
จัดท า 

1. เป็นสิงที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุง หรือพัฒนา
บางส่วน 
2. เป็นสิงที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุง หรือพัฒนาใหม่ 
3. เป็นสิงใหม่ที่ไม'เคยมีหรือปรากฏมาก่อน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

2. การออกแบบ นวัตกรรม 1. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ  
ในการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลกั หรือแนวคิดส าคญั  
น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ 
2. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ ต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรือแนวคิดส าคญัรองรบั
อย่างสมเหตุสมผล น ามาเป็นพื้นฐาน ในการออกแบบ
และทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 
3. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ ต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก หรือแนวคิดส าคญัรองรบั
อย่างสมเหตุสมผลสามารถอ้างอิงได้น ามาเป็นพืน้ฐาน
ในการออกแบบ และทกุกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

3. การด าเนินการพัฒนา 
นวัตกรรม 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดเว ้
2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว้               
ทุกขั้นตอน และมีการปรับปรงุ หรือพัฒนา 
3. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบก าหนดไว้         
ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรงุตลอดจน การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

4. การมีส่วนรว่มในการ 
พัฒนานวัตกรรม 

1. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 
2. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงาน มีส่วนร่วมใน
การวางแผน และการด า เนนิการ 
3. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการด าเนินการ ประเมิน และสรุปผล 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าไดต้าม
รายการที่ 

1 

5. ผลท่ีเกิดจากการน า 
นวัตกรรมไปใช้ 

1. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบเปน็ไปตาม
จุดประสงค์บางจุดประสงค ์
2. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ เป็นไปตาม
จุดประสงค์บางจุดประสงค์โดยมีหลักฐาน หรือขอ้มูล
ประกอบ 
3. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม 
และเป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์ โดยมี
หลักฐานหรือขอ้มูลประกอบ 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

 

 

923 



[135] 

 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี 
6. ประโยชน์ของนวัตกรรม
ในการแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาคุณภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเปา้หมายอย่างครบถ้วน 
โดยมีข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลีย่นแปลง 
2. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเปา้หมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูล
แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ 
3. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเปา้หมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูล
แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้มาก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

7. การใช้ทรัพยากร ในการ
พัฒนา นวัตกรรม 

1. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงาน แต่ไม่คุ้มค่า 
2. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม คุ้มคา่ สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงาน 
3. ประยุกต์ใชท้รัพยากรที่มีอยูอ่ย่าง เหมาะสม คุ้มค่า 
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

8. การเรียนรู้ร่วมกัน ในการ
พัฒนา นวัตกรรม 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน เฉพาะบุคคล 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน เฉพาะกลุ่ม 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งหน่วยงาน 

ท าได้ตาม
รายการท่ี 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 

9. ลักษณะของนวัตกรรมที่
น าไปใช ้

1. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดมาก 
2. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัด 
3. การน าไปใช้ ง่ายและสะดวก 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
10. การยอมรับนวัตกรรม 1. มีการเผยแพรแ่ละมีการน าไปใช้ เฉพาะกลุ่ม 

2. มีการเผยแพร่และมีการน าไปใช้ ภายในหน่วยงาน 
3. มีการเผยแพร่และมีการน าไปใช้ ทั้งในและนอก
หน่วยงาน 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

3 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

2 

ท าได้ตาม
รายการที่ 

1 
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บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
. 
 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
        (.............................................................)  
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1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ      ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด      ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ/โรงเรียนเรียนร่วม 

  ประเภทความพิการทาง   ตา   หู   ร่างกาย   สติปัญญา 
ด้าน  ด้านวชิาการยอดเยี่ยม 
  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
 
2.  คุณสมบัติเบื้องต้น 
 ผู้ขอรับการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC 
AWARDS) ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ด ารงต าแหน่ง ครู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงานในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/
ศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/โรงเรียนเรียนร่วม 
 2.2 ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน 
 2.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ภายใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน 
 2.4 มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลใน
วิชาชีพและสังคม 
 2.4.1 การครองตน (มีคุณธรรม) จริยธรรมที่พึงประสงค์ พิจารณาคุณสมบัติดังนี้ 
  2.4.1.1 มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 9 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง
หรือผลการประเมินตัวบ่งชี้ด้านครูรอบสามตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ(การศึกษา
พิเศษ) ในระดับดี 
 2.4.2 การครองคน (ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นที่ยอมรับ รักใคร่ของศิษย์ ผู้ร่วมงาน) พิจารณาจาก
กิจกรรม/การปฏิบัติต่อไปนี้  
   2.4.2.1 กิจกรรมที่ท าร่วมกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน 
   2.4.2.2 จัด/ร่วมจัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.4.2.3 กิจกรรมร่วมกับชมุชน 
โดยต้องปฏิบัติครบทั้ง 3 กิจกรรมซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 10 รายการ/ ปีการศึกษา  

 2.4.3 การครองงาน (รับผิดชอบ มุ่งมั่น ตั้งใจท างานตามภารกิจ/ที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์ 
จนเกิดความส าเร็จ) 

 2.4.3.1 ไม ่เคยขาดงาน 
 2.4.3.2 ลากิจไม่เกิน 2 คร้ัง/ภาคเรียน และไม,เกิน 4 ครั้ง/ปีการศึกษา 
 2.4.3.3 มีชั่วโมงสอนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  มีผลงาน ดังนี้ 

 1) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นปัจจุบัน และครบชั่วโมงสอนตลอดปี
การศึกษา  
 2) มีความส าเร็จในการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ั้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน 

รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
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 2.5 มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2.5.1 มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประเภทความ
บกพร่อง/มาตรฐานที่ 5  ตามมาตรฐานการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอยู่ในระดับดี 
  2.5.2 มีงานวิจัยในชั้นเรียนที่ส าเร็จเผยแพร่แล้ว 
 2.6 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  2.6.1 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 
(ภายใน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน) 
  2.6.2 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อที่ตรงกับภารกิจ/งานที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 2 
คร้ัง/ ปีการศึกษา ระดับสถานศึกษา/เขต 
  2.6.3 ได้รับเชิญ/คัดเลือกให้แสดงผลงวนตนเองในระดับชาติ/นานาชาติ 
  2.6.4 มีงานเขียนแสดงผลงาน/ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน/การ
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรฯ/ระบบประกันคุณภาพภายในเผยแพร่ผ่านสื่อศวธารณะไม่น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ  ภาคเรียน 
 
3. หลักเกณฑ์การประเมิน 
 3.1 ผู้ขอรับการประเมินต้องมีผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องตน้ตามข้อ 2.1 - 2.6 โดยใช้เกณฑ์ประเมิน 
“ผ่าน”  “ไม่ผา่น” และมีผลการประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะได้รับการประเมินเฉพาะด้าน 
 3.2 การประเมินเฉพาะด้าน 
  3.2.1 ด้านวิชาการยอดเยี่ยม 
       การประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยมมีองค์ประกอบดังนี้ 
    องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    องค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนการพัฒนาผู้เรียน 
    องค์ประกอบที่ 3 ด้านการวิจัย 
    องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาตนเอง 
    องค์ประกอบที่ 5 ด้านการเผยแพร่ผลงาน 
    องค์ประกอบที่ 6 ด้านการมีส่วนร่วม 
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 องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทาง           
การเรียนพัฒนาการ 
ของเด็กพิการ 

1. ได้รับรางวัลระดับภาค/จังหวดั ฯลฯ 
2. มีผลการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นทีย่อมรับ 
3. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้  

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 

2. คุณลักษณะที ่
พึงประสงค์ผู้เรียน/
ผู้รับบริการ  

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
2. อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย 
3. มีความกตัญญูกตเวที มีจิตสาธารณะ มีความเอ้ือ
อาทร     

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวติ  
 

1. การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
2. มีความคิดสร้างสรรค์เป็นทีป่ระจักษ์ 
3. มีมนุษยสัมพันธ์อนัด ี

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ  

ท าได ้1 
รายการ 

 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนการพัฒนาผู้เรียน  

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 
กระบวนการพฒันา
ผู้เรียน 

 

1. มีระบบดูแลชว่ยเหลือผู้เรียน 
2. มีการน าแผนไปใช้ในการพัฒนาเด็กมีการประเมินผล 
และมีการปรับแผน 
3. มีแผนการจัดการเรียนรู้ IEP/IIP/IFSP 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ  

ท าได ้1 
รายการ 

  องค์ประกอบที่ 3 ด้านการวิจัย 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม         ดีมาก ดี 
  การวิจัย 

  
 

1. ได้รับการยอมรับและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้อื่น 
2. มีการน าไปใช้ในการพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
3. มีผลงานวิจัย 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ  

ท าได ้1 
รายการ 

  องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาตนเอง 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม         ดีมาก ดี 
  การพัฒนาตนเอง 

  
 
 

1. น าผลการศกึษาค้นคว้าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศกึษาดูงาน/ศกึษาต่อ 
3. ปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพ/ 
จรรยาบรรณคร ู

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ  

ท าได ้1 
รายการ 
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 องค์ประกอบที่ 5 ด้านการเผยแพร่ผลงาน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม        ดีมาก ดี 
การเผยแพร่ผลงาน 

  
 
 

1. มีการน าไปใช้ในการพัฒนาคณุภาพผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงาน ชุมชนและองค์กร ต่าง ๆ 
2. เปน็วิทยากร/นิเทศ ให้บรกิาร ค าปรึกษาแนะน าผลงาน 
3. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ และเป็นที่ยอมรับ  

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ  

ท าได ้1 
รายการ 

 องค์ประกอบที่ 6 ด้านการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วดั รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม         ดีมาก ดี 
การมีส่วนร่วม 

  
 
 

1. เปน็คณะกรรมการ/คณะท างานของหน่วยงานต่างๆ             
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับหนว่ยงาน องค์การต่างๆ  
3. มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ  

ท าได ้1 
รายการ 

 
1.2.2 ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 

การประเมินด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม มิองค์ประกอบด้งนี้  
องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้  
องค์กระกอบที่ 2 การจัดการชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผล 
 

องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม         ดีมาก ดี 

1. คุณลักษณะของคร ู
 

1. ครูมีลักษณะประชาธิปไตย 
2. ครูใช้เทคนคิ และทักษะการสอนเหมาะสม 
3. ครูปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมใช้ระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับ 
4. ครแูละนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อการพัฒนา 

ท าได้ 4-5
รายการ 

ท าได ้2-3
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

2. การวางแผน   
การจัดการเรียนรู ้
 

1. วเิคราะห์ผูเ้รียน 
2. วเิคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
3. วเิคราะหค์วามพร้อมของสื่ออปุกรณ์ 
4. ออกแบบการเรียนรู้ทีเ่น้นบูรณาการ 
5. ออกแบบการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคัญ 

ท าได้ 4-5
รายการ 

ท าได ้2-3
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม         ดีมาก ดี 

3. การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้
 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของแต่ละวิชา 
2. จัดกิจกรรมให้ครบถ้วนตามธรรมชาติวิชาและ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเน้นให้ฝึกทกัษะ  
และกระบวนการคิด 
3. จัดกิจกรรมหลากหลายวธิี และเหมาะสมกับผู้เรียน 
4. ใช้ส่ือการเรียนรูเ้หมาะสมกับเนื้อหา และผู้เรียน 
5. ใช้เครือ่งมือประเมินผลเหมาะสม 

ท าได ้ 
4-5

รายการ 

ท าได ้2-3
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

องค์ประกอบที่  2  การจัดการชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม         ดีมาก ดี 

1. การจัดการชั้นเรียน 1. ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนและแกไ้ข
สถานการณไ์ด้เหมาะสม 
2. จัดชั้นเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. ก าหนดระเบียบวนิัยในการเรยีนรู้และการอยู่
ร่วมกันในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู ้
5. มีทักษะในการดึงความสนใจผู้เรียน 
6. มอบหมายงานตามความสามารถนักเรียน 

ท าได ้5-6
รายการ 

ท าได ้3-4
รายการ 

ท าได ้1-2 
รายการ 

 2. การจัดบรรยากาศ 
   ทางกายภาพ 

 

1. จัดสถานที่อ านวยความสะดวกสนองต่อการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  
2. จัดส่ือ อุปกรณ์ สอดคล้องกับกิจกรรม 
3. จัดแหล่งความรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรมและ         
ความสนใจของผูเ้รียน 
4. ฝึกให้นกัเรียนรบัผิดชอบในการรักษา      
ความสะอาด และฝึกการท างานร่วมกัน 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได้ 3
รายการ 

ท าได ้1-2 
รายการ 

 3. การวัดผลประเมินผล 
 

1. มีการศึกษาเครือ่งมือวัดผลประเมินผล         
ด้านการจัดการชั้นเรียนอย่างเหมาะสม  
2. ใช้วิธกีารวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย 
3. น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ      
ชั้นเรียน 
4. เผยแพร่ผลการพัฒนาการจัดการชั้นเรียน 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได้ 3
รายการ 

ท าได ้1-2 
รายการ 
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 3.2.3 ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
 การประเมินด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มีองค์ประกอบ 

ดังนี ้
 องค์ประกอบที่ 1 ความมีคุณภาพ 
 องค์ประกอบที่ 2 ความมีประโยชน ์
 องค์ประกอบที่ 3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 

 องค์ประกอบที่ 1 ความมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม         ดีมาก ดี 
(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1.คุณลักษณะของ
นวัตกรรม 

(5 คะแนน) 

1. มีรูปแบบนวัตกรรมถูกต้อง  ครบถ้วน        
ตามประเภทของนวัตกรรมที่ระบ ุ
2. นวัตกรรมมีความสอดคล้องกบัความรู้
ความสามารถ และการปฏิบัติหนา้ที่ในด้านที่
ขอรับการประเมินคัดเลือก 
3.รูปแบบการจัดพิมพ์ จัดรูปเล่มนวัตกรรม  
การน าเสนอน่าสนใจ  มีการจัดเรียงล าดับ อย่าง
เป็นขัน้ตอน 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

2. คุณภาพของ
องค์ประกอบ 
ในนวัตกรรม 

(5 คะแนน) 

1. วัตถุประสงค์ เป้าหมายของนวัตกรรม 
สอดคล้องกบัสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา 
2. ความสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระของนวัตกรรม 
3. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

3. การออกแบบ
นวัตกรรม 

(5 คะแนน) 

1. มีแนวคิดทฤษฎีรองรับอย่างสมเหตุสมผล 
สามารถอ้างอิงได ้
2. แนวคิดทฤษฎีที่ระบุมีความเปน็ไปได้ในการ
พัฒนานวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผล 
3. นวัตกรรมมีความสอดคล้องตามแนวคิด
ทฤษฎีที่ระบุ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

4. ประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรม 

(5 คะแนน) 

1. กระบวนการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
ถูกต้องตามหลักวิชา 
2. นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. วิธีการหาประสิทธิภาพของนวตักรรม
ครอบคลุมในด้านเนื้อหา (Content validity) 
และโครงสร้าง (Construct validity) 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

รวม   (20 คะแนน)  
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 องค์ประกอบที่ 2 ความมีประโยชน์ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม         ดีมาก ดี 
(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความสามารถใน
การแก้ปัญหาหรือ
พัฒนา 

(5 คะแนน) 

1. สอดคล้องตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย        
ที่ระบุได้ครบถ้วน 
2. แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
3. น าไปประยุกต์ใช้ในสภาพบรบิทที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

2. ประโยชน์ต่อ
บุคคล 

(5 คะแนน) 

1. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อผู้เรียน 
2. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อเพื่อนครู  

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

3. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

   

3. ประโยชน์ต่อ 
หน่วยงาน 

(5 คะแนน) 

1. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อสถานศึกษา 
2. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อวงการวิชาชีพ 
3. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อชุมชน 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

    
                                                          รวม (15 คะแนน)  

องค์ประกอบที่ 3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม         ดีมาก ดี 
(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความแปลกใหม่
ของนวัตกรรม 

(5 คะแนน) 

1. เกิดจากแนวคิดแปลกใหม่ ไม่เคยมีปรากฏ  
มาก่อน 
2. เป็นการพฒันาต่อยอดจากแนวคิดเดิม 
3. มีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมและน ามา
พัฒนาใหม่ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

2. จุดเด่นของ 
    นวัตกรรม 

(5 คะแนน) 

1. ผลงานมจีุดเด่น นา่สนใจ  สะท้อนถึงการ            
มีแนวคิดใหม่ 
2. ใช้ง่าย สะดวก   
3. ลงทุนน้อย 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

รวม   (10 คะแนน)  
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4. วิธีการประเมิน 

 การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยมที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/โรงเรียน
เรียนร่วม มีวิธีการประเมิน  2 ระดับ ดังนี้ 
 4.1 ระดับภาค 
  1) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินและคัดเลือกครูผู้สอน     ยอด
เยี่ยมระดับภาค 
  2) ผู้สมัครรับการประเมินยื่นค าขอรับการประเมินตามแบบฟอร์มที่ก าหนด แล้วน าเสนอเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ คัดเลือกระดับภาค     ตาม
รันเวลาที่ก าหนด 
  3) คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกตรวจลอบคุณสมบัติ เบื้องต้นของผู้สมัครตามเกณฑ์              
การประเมิน คุณสมบัติเบื้องต้นข้อ 2.1-2.6 โดยพิจารณาจากหลักฐานการขอรับการประเมิน การตรวจสอบเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง การสังเกต ชักถาม และอื่น ๆ เพื่อให้ผลการประเมินมีความถูกต้องและเที่ยงตรง และเสนอขื่อแบบ
ประเมินและหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษา ตัวแทนระดับภาค
ที่ได้รับมอบหมาย 
  4) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาตัวแทนระดับภาคที่ไต้รับมอบหมายประกาศผล ผู้
ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 
  5) คณะกรรมการประเมินผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การประเมินเฉพาะ
ด้านโดยพิจารณาจากหลักฐานเอกสารหรือการตรวจสอบสภาพจริง หรือการน าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับการประเมิน และซักกถามเพิ่มเติม หรือในลักษณะเปิดเวทกีารน าเสนอผลงานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 6)  คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินโดยพิจารณาตัดสินเกณฑ์ที่ก าหนดและประกาศผล       
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนยอดเยี่ยมในระดับภาคเพื่อจะส่งไปขอรับการประเมินในระดับชาติต่อไป 

 4.2 ระดับชาติ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินและคัดเลือกครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชาติ พิจารณาผู้ที่             

ผ่านการประเมินระดับภาค จากหลักฐาน เอกสาร หรือการตรวจสอบสภาพจริง หรือการน าเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และซักถามเพิ่มเติม หรือในลักษณะเปิดเวทีการน าเสนอผลงานตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 
  2) คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
  3) คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินและประกาศผลการดัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล     
OBEC AWARDS ในระดับชาติ และท าพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล 
 
5. เกณฑ์การตัดสิน 
 5.1 ระดับภาค 
 เกณฑ์การผ่านการดัดเลือกเป็นครูผู้สอนยอดยี่ยมระดับภาค มีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้  
 มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านทีข่อรับการประเมิน โดยได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ของ
ตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 5.2 ระดับชาติ 
 เกณฑ์การผ่านการดัดเลือกเป็นครูผู้สอนยอดยี่ยมระดับชาติ มีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
 1) มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านที่ขอรับการประเมิน โดยได้ผลการประเมิน 
ระดับดีเยี่ยม ของตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 2) ผ่านความเห็นชอบเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประเมินอย่างเป็นเอกฉันท์ 
6. ค าชี้แจง 
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 6.1 หลักเกณฑ์การประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยม 
  ผู้ขอรับการประเมินสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ /โรงเรียนเรียนร่วมที่ขอรับการประเมินด้าน
วิชาการยอดเย่ียมต้องรับการประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ และตัวชี้วัดร่วมทั้ง 2 ส่วน ดังน้ี 
 6.1.1 การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ ด้านวิชาการตามองค์ประกอบท่ี 1 ตัวชี้วัดที่ 1 ผลท่ีเกิดกับ 
ผู้เรียน 
  1) ส าหรับครูผู้สอนกลุ ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ ชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.6                     
(ผลการประเมิน 0-NET, NT) 
 ส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการชั้น ป.2, ป.5, ม.2 และ ม.5             
(ผลการประเมิน LAS) 
 2) ส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ ชั้น ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4                 
(ผลการประเมินระดับสถานศึกษา) 
 3) ส าหรับครูผู้สอนกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 6.1.2 การประเมินตัวชี้วัดร่วม ด้านวิชาการ 
 1) องค์ประกอบท่ี 1 ตัวชี้'วัด 2 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน ข้อ 2.1-2.4 
 2)  องค์ประกอบท่ี 2 ผลการพฒันาตนเอง ตัวชี้รัด 1-2 
 3)  องค์ประกอบท่ี 3 การด าเนินงาน/ผลงานท่ีเป็นเลิศ ตัวชี้รัด 1-2 
 6.2 หลักเกณฑ์การประเมินด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเย่ียม 
 ผู้ขอรับการประเมินสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/โรงเรียนเรียนร่วม ท่ีขอรับการประเมิน
ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน ต้องรับการประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ และตัวชี้วัดร่วมทัง้ 2 ส่วน ดังนี้ 
 6.2.1 การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
 1) องค์ประกอบท่ี 1 คุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัด 1-3 
 2) องค์ประกอบท่ี 2 การจัดการชั้นเรียนและการวัดและประเมินผลตัวชี้วัด 1-3 
 6.2.2 การประเมินตัวชี้วัดร่วม ให้ใช้ตัวชี้วัดร่วมด้านวิชาการ 
 1) องค์ประกอบท่ี 1 ด้านวิชาการ ตัวชี้วัด 2 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนข้อ 2.1-2.4 
 2) องค์ประกอบท่ี 2 ผลการพฒันาตนเอง ตัวชี้วัด 1-2 
 3) องค์ประกอบท่ี 3 การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดท่ี 1-2 
 6.3 หลักเกณฑ์การประเมินด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
 ผู้ขอรับการประเมิน ท้ังระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาพิเศษ          ท่ี
ขอรับการประเมินด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จะต้องรับการประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ และ
ตัวชี้วัดร่วมทั้ง 2 ส่วน ดังนี้ 
 6.3.1 การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีดังนี้ 
 1) องค์ประกอบท่ี 1 ด้านคุณภาพ ตัวชี้วัด 1-4 
 2) องค์ประกอบท่ี 2 ด้านประโยชน์ ตัวชี้วัด 5-7 
 3) องค์ประกอบท่ี 3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  8-9 
 6.3.2 การประเมินตัวชี้วัดร่วม ด้านวิชาการ 
  1) องค์ประกอบท่ี 1 ด้านวิชาการ ตัวชี้วัด 2 ผลท่ีเกิดจากผู้เรียนข้อ 2.1-2.4 
  2) องค์ประกอบท่ี 2 ผลการพฒันาตนเอง ตัวชี้วัด 1 และ 2 
  3) องค์ประกอบท่ี 3 ผลการด าเนินงาน/ผลงานท่ีเป็นเลิศ ตัวชี้วัด 1 และ 2 
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แบบประเมินคุณสมบัติเบือ้งต้น (OBEC AWARDS) 
 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    ครผูู้สอนยอดเย่ียม 
    ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ......................................................... นามสกุล....................................................... 
    ต าแหน่ง........................................................................................................................................................... 
     ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
      สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ/โรงเรียนเรียนร่วม 
   ประเภทความพิการทาง    ตา   หู   ร่างกาย   สติปัญญา 
  ด้าน     ด้านวิชาการยอดเยี่ยม 
    ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
    ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม  

2. เกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. คุณสมบัตเิบื้องตน           
เชิงประจักษ ์

1. ด ารงต าแหนง่ครู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง 
ปฏิบัติงานในโรงเรียนศกึษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ  สังกัด
ส านักบริหารงานการศกึษาพิเศษ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  
2 ปี นับถงึวันที่ยื่นขอรับการประเมิน 
3. เปน็ผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัภายใน 2 ปี นับถือวันที่ยื่น
ขอรับการประเมิน 

  

2. การครองตน                        
(มีคุณธรรม จริยธรรมที ่             
พึงประสงค์) 
 

1. มีผลการประเมินมาตรฐานด้านครู จากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบสองหรือรอบสามตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้พื้นฐาน โรงเรียนวัตถุประสงค์พเิศษ (การศกึษา
พิเศษ) /มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน/มาตรฐานการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาอยู่ในระดับดี  

  

3. การครองคน (ท างานรว่มกับ
ผู้อื่นได้ดี เป็นที่ยอมรับรกัใคร่
ของศิษย์และผู้ร่วมงาน)  
(ต้องปฏิบัติครบทัง้ 3 กิจกรรม 
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 10 
รายการ/ปีการศกึษา) 

1. ร่วมกิจกรรมกบัผู้ร่วมงานในโรงเรียน 
2. จัด/ร่วมกิจกรรมตารมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3. ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน 
 

  

 

 

 

 

กศ.พศ. 5/1 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

4. การครองงาน  (รับผิดชอบ 
มุ่งม่ัน ตั้งใจท างานตามภารกิจ    
ที่ได้รับมอบหมายจนเกิด
ความส าเร็จ) 

1. ไม่เคยขาดงาน 
2. ลากิจไม่เกนิ 2 ครั้ง/ภาคเรียน และไม่เกิน 4 ครัง้/ปกีารศึกษา 
3. มีชั่วโมงสอนตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
4. มีผลงานดังนี ้

1) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ         
เป็นปัจจุบัน และครบชัว่โมงสอน 

2) มีความส าเร็จในการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง      
(ID Plan) 

  

5. มีผลงานที่เกิดจากพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1. มีผลการประเมินมาตรฐานด้านครู ตามมาตรฐานการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550/ มาตรฐานการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาอยู่ในระดับดี (ส าหรับสถานศกึษาที่ไม่ได้รับ          
การประเมินภายนอกใช้ผลการประเมินภายในจากต้นสังกัด) 
2. มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่ส าเรจ็และเผยแพร่แล้ว 

  

6. ได้รับรางวัลยกย่อง               
เชิดชูเกียรติจากหนว่ยงาน
ภาครัฐ เอกชนเป็นที่ยอมรับใน
วิชาชีพและสังคม  

1. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ (ภายใน 2 ปี นับถงึวนัที่ยื่นขอรับ           
การประเมิน) 
2. ได้รับเชิญใหเ้ป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อที่ตรงกบัภารกิจ/งาน 
ที่ดีรับมอบหมาย อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปกีารศึกษาระดับ
สถานศึกษา/เขต 
3. ได้รับเชิญ/คัดเลือกให้แสดงผลงานตนเองในระดับชาติ/
นานาชาติ 
4. มีงานเขียนแสดงผลงาน/ความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวขอ้งกบั
การจัดการเรียนการสอน/การพฒันาผู้เรียนตามหลักสูตร/ระบบ
ประกันคณุภาพภายใน เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะไม่น้อยกว่า 1 
ครั้งต่อภาคเรียน 

  

 

ความคิดเห็นัองคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
 มีคุณสมบัติตรงตามตัวช้ีวัดทุกข้อ 
 อื่น ๆ ..................................................................... 
 

   ลงชื่อ             ประธานกรรมการ  ลงชื่อ                        กรรมการ 
        (............................................)         (.................................................)    
 

ลงชื่อ             กรรมการและเลขานุการ 
                                     (...........................................) 
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แบบประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 
 

ระดับภาค 

1. ช่ือรางวัลที่เสนอัอ    ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
 ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ...........................................................นามสกุล....................................................... 
 ต าแหน่ง........................................................................................................................................................... 
 ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม 
 สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ/โรงเรียนเรียนร่วม 
   พิการทาง  ตา   หู   ร่างกาย   สติปัญญา 
 
  2. เกณฑ์การประเมิน 

 องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนพัฒนาการของเด็ก
พิการ 

(5 คะแนน) 

1. ได้รับรางวัลระดับภาค/จังหวดั ฯลฯ 
2. มีผลการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นที่
ยอมรับ 
3. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้  

ท าได้              
3 รายการ 

ท าได ้             
2 รายการ 

ท าได้             
1 รายการ 

2. คุณลักษณะที่            
พึงประสงค์ผู้เรียน/
ผู้รับบริการ                        
      (5 คะแนน) 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
2. อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน       
รักความเป็นไทย 
3. มีความกตัญญูกตเวที มีจิตสาธารณะ มีความ
เอ้ืออาทร     

ท าได้              
3 รายการ 

ท าได ้             
2 รายการ 

ท าได้             
1 รายการ 

3. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวติ                  
     (5 คะแนน) 

2. การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
3. มีความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์ 
4. มีมนุษยสัมพนัธ์อันด ี

ท าได้              
3 รายการ 

ท าได ้             
2 รายการ 

ท าได้             
1 รายการ 

                             รวม        (15 คะแนน)  

      

 

 

 

 

แบบ กศ.พศ. 5/2 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนการพัฒนาผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. มีระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

(5 คะแนน) 
 

1. มีระบบดูแลชว่ยเหลือผู้เรียน 
2. มีการน าแผนไปใช้ในการพัฒนาเด็ก  มีการ
ประเมินผลและมีการปรับแผน 
3. มีแผนการจัดการเรียนรู้ IEP/IIP/IFSP 

ท าได้              
3 รายการ 

ท าได ้             
2 รายการ 

ท าได้             
1 รายการ 

                                                      รวม   (5 คะแนน)  
    

 องค์ประกอบที่ 3 ด้านการวิจัย 

ตัวชี้วัด 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ด ี

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

  การวิจัย 
  

 

1. ได้รับการยอมรับและถ่ายทอดองค์ความรู้
แก่ผู้อื่น 
2. มีการน าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน 
3. มีผลงานวิจัย 

ท าได้           
3 รายการ 

ท าได้            
2 รายการ 

ท าได้         
1 รายการ 

                                                      รวม   (5 คะแนน)  
 
 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาตนเอง 

ตัวชี้วัด 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ด ี

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

  การพัฒนาตนเอง 
  
 
 

1. น าผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
2. การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
ศึกษาต่อ 
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามมาตรฐาน
วิชาชีพ/ จรรยาบรรณคร ู

ท าได้         
3 รายการ 

ท าได้          
2 รายการ 

ท าได้         
1 รายการ 

                                                      รวม   (5 คะแนน)  
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 องค์ประกอบที่ 5 ด้านการเผยแพร่ผลงาน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม         ดีมาก ดี 
(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

การเผยแพร่ผลงาน 
  
 
 

1. มีการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
ท่ียอมรับของหน่วยงาน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ 
2. เป็นวิทยากร/นิเทศ ให้บริการ ค าปรึกษาแนะน า
ผลงาน 
3. มีผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ และเป็นท่ี
ยอมรับ  

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

                            รวม (5 คะแนน)  
  
 องค์ประกอบที่ 6 ด้านการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม         ดีมาก ดี 
(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

การมีส่วนร่วม 
  
 
 

1. เป็นคณะกรรมการ/คณะท างานของหน่วยงานตา่งๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน องค์การต่างๆ  
3. มีความสัมพนัธ์อันดีกบัชุมชน 

ท าได ้             
3 รายการ 

ท าได้         
2 รายการ 

ท าได ้         
1 รายการ 

                                                      รวม  (5 คะแนน)  
 
 
บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 

 

   ลงชื่อ.......................................................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ.......................................................กรรมการ 
       (..........................................................)                       (...............................................................) 

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

        

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

รวม (40 คะแนน) 
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แบบประเมินด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 
ระดับภาค 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
    ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ......................................................... นามสกุล.................................................. 
    ต าแหน่ง..................................................................................................................................................... 
     ประเภท   บุคคลยอดเยี่ยม 
     สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศนูย์การศึกษาพิเศษ/โรงเรียนเรียนร่วม 
         ประเภทความพิการทาง  ตา   หู   ร่างกาย   สติปัญญา 
 

2.เกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะัองครูและการจัดการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม         
(5 คะแนน) 

ดีมาก 
(4 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

1. คุณลักษณะของคร ู
(5 คะแนน) 

1. ครูมีลักษณะประชาธิปไตย 
2. ครูใช้เทคนคิ และทักษะการสอนเหมาะสม 
3. ครูปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมใช้
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทกุคนยอมรบั 
4. ครแูละนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อการพัฒนา 

ท าได ้4-5
รายการ 

ท าได ้2-3
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

 2. การวางแผน   
   การจัดการเรียนรู้ 

(5 คะแนน) 

1 วิเคราะห์ผู้เรียน 
2  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 
3  วิเคราะห์ความพร้อมของสื่ออปุกรณ์ 
4  ออกแบบการเรียนรู้ที่เนน้บูรณาการ 
5  ออกแบบการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ท าได ้4-5
รายการ 

ท าได ้2-3
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

3. การจัดกิจกรรม 
   การเรียนรู ้

(5 คะแนน) 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาตขิองแต่ละวิชา 
2. จัดกิจกรรมให้ครบถ้วนตามธรรมชาติวิชา  
และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเน้นให้ 
ฝึกทักษะ และกระบวนการคิด 
3. จัดกิจกรรมหลากหลายวธิีและเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

4.  ใช้สื่อการเรียนรูเ้หมาะสมกับเนื้อหาและ 
ผู้เรียน 
5.  ใช้เครือ่งมือประเมินผลเหมาะสม 

ท าได ้4-5
รายการ 

ท าได ้2-3
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

 
 
 

แบบ กศ.พศ. 5/4 
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องค์ประกอบที่  2  การจัดการชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม         
(5 คะแนน) 

ดีมาก 
(4 คะแน) 

ดี 
  (1คะแนน) 

1. การจัดการชั้นเรียน
(5 คะแนน) 

1. ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนและแกไ้ข
สถานการณไ์ด้เหมาะสม 
2. จัดชั้นเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. ก าหนดระเบียบวนิัยในการเรยีนรู้และการอยู่
ร่วมกัน ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู ้
5. มีทักษะในการดึงความสนใจผู้เรียน 
6. มอบหมายงานตามความสามารถนักเรียน 

ท าได ้5-6
รายการ 

ท าได ้3-4
รายการ 

ท าได ้1-2 
รายการ 

 2. การจัดบรรยากาศ 
   ทางกายภาพ 

(5 คะแนน) 

1.  จัดสถานที่อ านวยความสะดวกสนองต่อการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ  
2.  จัดส่ือ อุปกรณ์ สอดคล้องกับกิจกรรม 
3.  จัดแหล่งความรู้สอดคล้องกบักิจกรรมและ         
ความสนใจของผูเ้รียน 
4.  ฝึกให้นกัเรียนรับผิดชอบในการรักษาความ
สะอาด  และฝึกการท างานร่วมกนั 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได้ 3
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

 3. การวัดผล  
     ประเมินผล 

(5 คะแนน) 

1. มีการศึกษาเครื่องมือวัดผลประเมินผล         
ด้านการจัดการชั้นเรียนอย่างเหมาะสม  
2.  ใช้วิธกีารวัดและประเมินผลอย่าง
หลากหลาย 
3.  น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ      
ชั้นเรียน 
4.  เผยแพร่ผลการพัฒนาการจัดการชั้นเรียน 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได้ 3
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

                                  รวม( 15 คะแนน)  

 
 
     
 
 
 
 
 

รวม (30 คะแนน)  
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บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการ 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................  

 
 ลงชื่อ.........................................................................ประธานกรรมการประเมิน 
      (...............................................................)  
ลงชื่อ.........................................................................กรรมการประเมิน 
      (...............................................................)  
ลงชื่อ.........................................................................กรรมการประเมิน 
      (...............................................................)  
ลงชื่อ.........................................................................กรรมการประเมิน 
      (...............................................................)  
ลงชื่อ.........................................................................กรรมการประเมิน 
      (...............................................................)  
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แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม  
(OBEC AWARDS) 

 
ระดับภาค 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    ครผูู้สอนยอดเย่ียม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ..................................................นามสกุล................................................................. 
ต าแหน่ง........................................................................................................................................................... 
 ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม 
 สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ/โรงเรียนเรียนร่วม 
   พิการทาง    ตา   หู   ร่างกาย   สติปัญญา  

2.เกณฑ์การประเมิน 

 องค์ประกอบที่ 1 ความมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 
(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1.คุณลักษณะของ
นวัตกรรม 

(5 คะแนน) 

1. มีรูปแบบนวัตกรรมถูกต้อง ครบถ้วนตามประเภท
ของนวัตกรรมท่ีระบ ุ
2. นวัตกรรมมีความสอดคล้องกบัความรูค้วามสามารถ 
และการปฏิบัตหิน้าที่ในด้านทีข่อรบัการประเมินคัดเลือก 
3. รูปแบบการจัดพิมพ์ จัดรูปเล่มนวัตกรรม 
การน าเสนอน่าสนใจ มีการจัดเรียงล าดับอย่างเป็น
ขั้นตอน 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

2.คุณภาพของ
องค์ประกอบ 
ในนวัตกรรม 

(5 คะแนน) 

1. วัตถุประสงค์ เป้าหมายของนวัตกรรม สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา 
2. ความสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระของนวัตกรรม 
3. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

3.การออกแบบ
นวัตกรรม 

(5 คะแนน) 

1. มีแนวคิดทฤษฎีรองรับอย่างสมเหตุสมผล สามารถ
อ้างอิงได้ 
2. แนวคิดทฤษฎีที่ระบุมีความเปน็ไปได้ในการพัฒนา
นวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผล 
3. นวัตกรรมมีความสอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎีที่ระบ ุ

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

 

 

 

     แบบ กศ.พศ. 5/6         
แบบ กศ.พศ. 5/6 
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ตัวชี้วัด 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

4.ประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม 

(5 คะแนน) 

1. กระบวนการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมถูกต้อง
ตามหลักวิชา 
2. นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. วิธีการหาประสิทธิภาพของนวตักรรมครอบคลุมใน
ด้านเนื้อหา (Content validity) และโครงสร้าง 
(Construct validity) 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

                                      รวม( 20 คะแนน)    

  
 องค์ประกอบที่ 2 ความมีประโยชน ์

ตัวชี้วัด 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความสามารถในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา 

(5 คะแนน) 

1. สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ระบุได้
ครบถว้น 
2. แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
3. น าไปประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

2.ประโยชน์ต่อบุคคล 
(5 คะแนน) 

1. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อผู้เรียน 
2. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อเพื่อนคร ู
 3. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

3.ประโยชน์ต่อ 
หน่วยงาน 
(5 คะแนน) 

1. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อสถานศึกษา 
2. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อวงการวิชาชีพ 
3. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อชุมชน 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

                                   รวม( 15 คะแนน)    
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 องค์ประกอบที่ 3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความแปลกใหม่
ของนวัตกรรม 

(5 คะแนน) 

1. เกิดจากแนวคิดแปลกใหม่ ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน 
2. เป็นการพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดเดิม 
3. มีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมและน ามาพัฒนาใหม่ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

2. จุดเด่นของ 
นวัตกรรม 

(5 คะแนน) 

1. ผลงานมีจุดเด่น น่าสนใจ สะท้อนถึงการมีแนวคิดใหม่ 
2. ใช้ง่าย สะดวก  
3. ลงทุนน้อย 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

                                   รวม( 10 คะแนน)    

 
 
บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.......................................................ประธานกรรมการ    ลงชื่อ......................................... ............กรรมการ 
    (...........................................................)                     (........................................................) 
 
ลงชื่อ........................................................กรรมการ             ลงชื่อ..................................... .................กรรมการ 
      (........................................................)                      (........................................................) 

        
             ลงชื่อ............................................................กรรมการ 

                                   (..............................................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม (45 คะแนน)  
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แบบประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 
 

ระดับชาติ 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    ครผูู้สอนยอดเย่ียม 
    ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ......................................................... นามสกุล....................................................... 
    ต าแหน่ง........................................................................................................................................................... 
     ประเภท   บุคคลยอดเยี่ยม 
     สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
    โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ/โรงเรียนเรียนร่วม 
    ประเภทความพิการทาง  ตา   หู   ร่างกาย   สติปัญญา 

2. เกณฑ์การประเมิน 

 องค์ประกอบที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนพัฒนาการของเด็ก
พิการ  (5 คะแนน) 

1. ได้รับรางวัลระดับภาค/จงัหวดั ฯลฯ 
2. มีผลการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นที่ยอมรับ 
3. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้  

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

2. คุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ผูเ้รียน/
ผู้รับบริการ  
(5 คะแนน) 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย 
2. อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็น
ไทย 
3. มีความกตัญญูกตเวที มีจิตสาธารณะ มีความเอือ้
อาทร     

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

3. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต                  
(5 คะแนน) 

1. การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
2. มีความคิดสร้างสรรค์เชิงประจกัษ์ 
3. มีมนุษยสัมพันธ์อันดี 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

                                   รวม( 15 คะแนน)    

        องค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนการพัฒนาผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

กระบวนการพัฒนา
ผู้เรียน 

 
 

1. มีระบบดูแลชว่ยเหลือผูเ้รียน 
2. มีการน าแผนไปใช้ในการพัฒนาเด็ก 
มีการประเมินผลและมีการปรับแผน 
3. มีแผนการจัดการเรียนรู้ IEP/IIP/IFSP 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

รวม( 5 คะแนน)    
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 องค์ประกอบที่ 3 ด้านการวิจัย 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

  การวิจัย 
  

 

1. ได้รับการยอมรับและถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ผู้อื่น 
2. มีการน าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียน 
การสอน 
3. มีผลงานวิจัย 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

รวม( 5 คะแนน)    

 
 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาตนเอง 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

  การพัฒนาตนเอง 
  
 
 

1. น าผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. การประชุม/อบรม/สมัมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ 
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามมาตรฐานวิชาชีพ/    
จรรยาบรรณคร ู

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

รวม( 5 คะแนน)    

 
 องค์ประกอบที่ 5 ด้านการเผยแพร่ผลงาน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

การเผยแพร่ผลงาน 
  
 
 

1. มีการน าไปใช้ในการพัฒนาคณุภาพผู้เรียนให้เป็นที่
ยอมรับของหน่วยงาน ชุมชนและองคก์รต่าง ๆ 
2. เปน็วิทยากร/นิเทศ ให้บรกิาร ค าปรึกษาแนะน า
ผลงาน 
3. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ และเป็นที่
ยอมรับ  

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

รวม( 5 คะแนน)    
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 องค์ประกอบที่ 6 ด้านการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

การมีส่วนร่วม 
  
 
 

1. เป็นคณะกรรมการ/คณะท างานของหน่วยงานต่าง ๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน องค์การต่าง ๆ  
3. มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

รวม( 5 คะแนน)    

 
    

 
 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 
 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

       

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

 
 
 

 

รวม (40 คะแนน)  
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แบบประเมินผลงานด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 
 

ระดับชาติ 
 
1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    ครผูู้สอนยอดเย่ียม 
    ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) .........................................................นามสกุล............................................................ 
    ต าแหนง่............................................................................................................................................................. 
     ประเภท   บุคคลยอดเยี่ยม 
     สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
    โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ/โรงเรียนเรียนร่วม 
        ประเภทความพิการทาง  ตา   หู   ร่างกาย   สติปัญญา 
2. เกณฑ์การประเมิน 

 องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 
(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. คุณลักษณะ
ของคร ู

(5 คะแนน) 

1. ครูมีลักษณะประชาธิปไตย 
2. ครูใช้เทคนคิ และทักษะการสอนเหมาะสม 
3. ครูปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมใช้ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับ 
4. ครแูละนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อการพัฒนา 

ท าได ้4-5
รายการ 

ท าได ้2-3
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

 2. การวางแผน   
การจัดการเรียนรู ้

(5 คะแนน) 

1. วเิคราะห์ผูเ้รียน 
2. วเิคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
3. วเิคราะหค์วามพร้อมของสื่ออปุกรณ์ 
4. ออกแบบการเรียนรู้ทีเ่น้นบูรณาการ 
5. ออกแบบการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคัญ 

ท าได ้4-5
รายการ 

ท าได ้2-3
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

3. การจัด
กิจกรรม 
การเรียนรู ้

(5 คะแนน) 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของแต่ละวิชา 
2. จัดกิจกรรมให้ครบถ้วนตามธรรมชาติวิชา และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเน้นให้ฝึกทกัษะ 
และกระบวนการคิด 
3. จัดกิจกรรมหลากหลายวิธี และเหมาะสมกับผู้เรียน 
4. ใช้สื่อการเรียนรูเ้หมาะสมกับเนื้อหา และผู้เรียน 
5. ใช้เครือ่งมือประเมินผลเหมาะสม 

ท าได ้4-5
รายการ 

ท าได ้2-3
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

                                   รวม( 15 คะแนน)    
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องค์ประกอบที่  2  การจัดการชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. การจัดการชั้นเรียน 
(5 คะแนน) 

1. ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนและแกไ้ขสถานการณ์ 
ได้เหมาะสม 
2. จัดชั้นเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. ก าหนดระเบียบวนิัยในการเรยีนรู้และการอยู่ร่วมกัน 
ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู ้
5. มีทักษะในการดึงความสนใจผู้เรียน 
6. มอบหมายงานตามความสามารถนักเรียน 

ท าได ้5-6
รายการ 

ท าได ้3-4
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

 2. การจัดบรรยากาศ 
ทางกายภาพ 

(5 คะแนน) 

1. จัดสถานที่อ านวยความสะดวกสนองต่อการจัด   
กิจกรรมต่าง ๆ  
2. จัดส่ือ อุปกรณ์ สอดคล้องกับกิจกรรม 
3. จัดแหล่งความรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรมและ         
ความสนใจของผูเ้รียน 
4. ฝึกให้นกัเรียนรบัผิดชอบในการรักษาความสะอาด   
และฝึกการท างานรว่มกัน 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

 3. การวัดผล  
  ประเมินผล 

( 4 คะแนน) 

1. มีการศึกษาเครือ่งมือวัดผลประเมินผล 
ด้านการจัดการชั้นเรียนอย่างเหมาะสม  
2. ใช้วิธกีารวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย 
3. น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการชั้นเรียน 
4. เผยแพร่ผลการพัฒนาการจัดการชั้นเรียน 

ท าได ้4
รายการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

                                   รวม( 15 คะแนน)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  (30 คะแนน)  
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บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 
    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        
   ลงชื่อ................................................กรรมการ                ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
        (.................................................)                        (..................................................)  

       
           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 

                  (.............................................................)  
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แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม  
(OBEC AWARDS) 

ระดับชาติ 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    ครผูู้สอนยอดเย่ียม 
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ............................................................. นามสกุล......................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................... 
ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ/โรงเรียนเรียนร่วม 
   ประเภทความพิการทาง  ตา   หู   ร่างกาย   สติปัญญา  
2. เกณฑ์การประเมิน 
 องค์ประกอบที่ 1 ความมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. คุณลักษณะของ
นวัตกรรม 

(5 คะแนน) 

1. มีรูปแบบนวัตกรรมถูกต้อง ครบถ้วนตามประเภท
ของนวัตกรรมท่ีระบ ุ
2. นวัตกรรมมีความสอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ
และการปฏิบัติหน้าที่ในด้านที่ขอรับการประเมิน
คัดเลือก 
3. รูปแบบการจัดพิมพ์ จัดรูปเล่มนวัตกรรม   
การน าเสนอน่าสนใจ มีการจัดเรียงล าดับอย่างเป็น
ขั้นตอน 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

2. คุณภาพของ
องค์ประกอบใน
นวัตกรรม 

(5 คะแนน) 

1. วัตถุประสงค์ เป้าหมายของนวัตกรรม สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา 
2. ความสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระของนวัตกรรม 
3. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได้ 1
รายการ 

3. การออกแบบ
นวัตกรรม 

(5 คะแนน) 

1. มีแนวคิดทฤษฎีรองรับอย่างสมเหตุสมผล สามารถ
อ้างอิงได้ 
2. แนวคิดทฤษฎีที่ระบุมีความเปน็ไปได้ 
ในการพัฒนานวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผล 
3. นวัตกรรมมีความสอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎี 
ที่ระบุ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

4. ประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม 

(5 คะแนน) 

1. กระบวนการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมถูกต้อง
ตามหลักวิชา 
2. นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. วิธีการหาประสิทธิภาพของนวตักรรมครอบคลุมใน
ด้านเนื้อหา (Content validity) และโครงสร้าง 
(Construct validity) 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

                                        รวม ( 20 คะแนน)    
 
 องค์ประกอบที่ 2 ความมีประโยชน์ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความสามารถในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา 

(5 คะแนน) 

1. สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ระบุได้
ครบถว้น 
2. แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
3. น าไปประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

2.ประโยชน์ต่อบุคคล 
(5 คะแนน) 

1. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อผู้เรียน 
2. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อเพื่อนครู  
3. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

3.ประโยชน์ต่อ 
หน่วยงาน 

(5 คะแนน) 

1. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อสถานศึกษา 
2. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อวงการวิชาชีพ 
3. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อชุมชน 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

รวม( 15 คะแนน)    
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 องค์ประกอบที่ 3 ความคิดริเริม่สร้างสรรค ์

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความแปลกใหม่
ของนวัตกรรม 

(5 คะแนน) 

1. เกิดจากแนวคิดแปลกใหม่ ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน 
2. เป็นการพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดเดิม 
3. มีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมและน ามาพัฒนาใหม่ 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

2. จุดเด่นของ 
นวัตกรรม 

(5 คะแนน) 

1. ผลงานมีจุดเด่น น่าสนใจ สะท้อนถึงการมีแนวคิดใหม่ 
2. ใช้ง่าย สะดวก  
3. ลงทุนน้อย 

ท าได ้3
รายการ 

ท าได ้2
รายการ 

ท าได ้1
รายการ 

รวม( 10 คะแนน)    

 
 
บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

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

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

 

 

 

 

 

รวม (45 คะแนน)  
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1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ   ครูผู้สอนยอดเย่ียม 
ประเภท   บุคคลยอดเย่ียม 
สังกัด       ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
             โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
ด้าน  ด้านวิชาการยอดเยี่ยม 
  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
 
2.  คุณสมบัติเบ้ืองต้น 
 ผู้ขอรับการประเมิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
(OBEC AWARDS)  ต้องมีคุณสมบัติเบ้ืองต้น ดังต่อไปน้ี 
 2.1 ด ารงต าแหน่ง ครู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงานในโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห์/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 2.2 ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันท่ียื่นขอรับ          การ
ประเมิน 
 2.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ภายใน 2 ปี นับถึงวันท่ียื่นขอรับการประเมิน 
 2.4 มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของ บุคคลใน
วิขาชีพและสังคม 
 2.4.1 การครองตน (มีคุณธรรม) จริยธรรมท่ีพิงประสงค์ พิจารณาคุณสมบัติดังนี้ 
  2.4.1.1 มีผลการประเมินด้านครู จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ครั้งล่าสุด
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดี 
 2.4.2 การครองคน (ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นท่ียอมรับ รักใคร่ของศิษย์ ผู้ร่วมงาน) พิจารณา
จากกิจกรรม/ การปฏิบัติต่อไปน้ี  
  2.4.2.1 กิจกรรมท่ีท าร่วมกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน 
  2.4.2.2 จัด/ร่วมจัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 2.4.2.3 กิจกรรมร่วมกับชุมชน 
   โดยต้องปฏิบัติครบท้ัง 3 กิจกรรมซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 10 รายการ/  
ปีการศึกษา  

 2.4.3 การครองงาน (รับผิดชอบ มุ่งมั่น ต้ังใจท างานตามภารกิจ/ท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
สร้างสรรค์ จนเกิดความส าเร็จ) 

 2.4.3.1 ไม่เคยขาดงาน 
 2.4.3.2 ลากิจไม่เกิน 2 ครั้ง /ภาคเรียน และไม่เกิน 4 ครั้ง /ปีการศึกษา 
 2.4.3.3 มีชั่วโมงสอนตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

   2.4.3.4 มีผลงาน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ั้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน 

รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
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  1) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นปัจจุบัน และครบชั่วโมงสอน
ตลอดปีการศึกษา  
  2)  มีความส าเร็จในการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
 2.5 มีผลงานท่ีเกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2.5.1 มีผลการประเมินมาตรฐานด้านครู ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน /มาตรฐาน 
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอยู่ในระดับดี 
  2.5.2 มีงานวิจัยในช้ันเรียนท่ีส าเร็จเผยแพร่แล้ว 
 2.6 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  2.6.1 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 
(ภายใน 2 ปี นับถึงวันท่ียื่นขอรับการประเมิน) 
  2.6.2 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อท่ีตรงกับภารกิจ/งานท่ีได้รับมอบหมาย          
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปีการศึกษา ระดับสถานศึกษา/เขต 
  2.6.3 ได้รับเชิญ/คัดเลือกให้แสดงผลงานตนเองในระดับชาติ/นานาชาต ิ
  2.6.4 มีงานเขียนแสดงผลงาน/ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ เรียน             
การสอน/การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรฯ/ระบบประกันคุณภาพภายในเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะไม่น้อยกว่า         
1 ครั้งต่อภาคเรียน 
 
3.  หลักเกณฑ์การประเมิน 
 3.1 ผู้ขอรับการประเมินต้องมีผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ 2.1 - 2.6 โดยใช้เกณฑ์ประเมิน 
“ผ่าน”  “ไม่ผ่าน” และมีผลการประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป   จึงจะได้รับการประเมินเฉพาะด้าน 
 3.2 การประเมินเฉพาะด้าน 
  3.2.1 ด้านวิชาการยอดเยี่ยม 
    การประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยมมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
    ตัวชี้วัดเฉพาะครูแต่ละประเภท  จ านวน 1 องค์ประกอบ 
    องค์ประกอบท่ี 1 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
    มีตัวชี้วัดร่วม  จ านวน 3  องค์ประกอบ 
    องค์ประกอบท่ี 1 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
    องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการพัฒนาตนเอง 
    องค์ประกอบท่ี 3 การด าเนินงาน/ผลงานท่ีเป็นเลิศ 
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 องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน (เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษาล่าสุด) 

 1) ส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ ชั้น ป. 3 ป. 6 ม. 3 และ ม. 6 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ผลท่ีเกิดกบัผู้เรียน 
ป. 6 ม.3   
ม. 6 (0-NET)  
ป. 3 (NT) 
(ในระดับและกลุ่ม
สาระที่เสนอขอรบั     
การประเมิน) 

1. ค่าเฉลี่ยปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลีย่ระดับชาติ 
2. ค่าเฉลี่ยปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลีย่ระดับ สพฐ. 
3. ค่าเฉลี่ยปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลีย่ระดับเขตพื้นที่ 
4. ค่าเฉลี่ยร้อยละปีที่ผ่านมาสูงกว่าร้อยละ 50 
ของคะแนน 
5. ค่าเฉลี่ยระดับสถานศกึษาปีล่าสุดสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ของปกี่อนหน้า 1 ป ี
6. นักเรียนมีผลการประเมินระดบัสถานศึกษาต้ังแต่ 
ระดับ 3 ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
7. ไม่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 0 

ท าได ้
5-7 

รายการ 

ท าได ้
3-4 

รายการ 

ท าได ้
1-2 

รายการ 

 
 2) ส าหรับครูผู้สอนกลุ่มลาระ/รายวิชา/บูรณาการ ชั้น ป. 2 ป. 5 ม. 2 และ ม.5 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ผลท่ีเกิดกบัผู้เรียน 
ป. 2 ป. 5 ม. 2  ม. 5 
(LAS)  
(ในระดับและกลุ่ม
สาระที่เสนอขอรบั 
การประเมิน) 

1. ค่าเฉลี่ยปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลีย่ระดับเขตพื้นที่ 
2. ค่าเฉลี่ยร้อยละปีที่ผ่านมา สูงกว่าร้อยละ 50 
ของคะแนน 
3. ค่าเฉลี่ยระดับสถานศกึษาปีล่าสุดสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ของปกี่อนหน้า 1 ป ี
4. นักเรียนได้ผลการประเมินระดับสถานศึกษาตั้งแต่  
ระดับ 3 ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
5. ไม่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 0 

 ท าได ้4-5 
 รายการ 

 ท าได้ 2-3 
 รายการ 

 ท าได ้1 
 รายการ 
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 3) ส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ ชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ผลท่ีเกิดกบัผู้เรียน 
ป. 1 ป. 4 ม. 1  ม. 4 
(ระดับสถานศึกษาและ
กลุ่มสาระที่เสนอขอรบั
การประเมิน) 

1. ค่าเฉลี่ยร้อยละปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละของ 
ปีที่ผ่านมา 
2. ผลการทดสอบระดับสถานศึกษา (เกรดเฉลี่ย) 
ปีล่าสุดสูงกว่า 3.00 
3. ค่าเฉลี่ยระดับสถานศกึษาปีล่าสุด สูงกว่าปีกอ่นหน้า 
1 ปี  ในรายวิชาเดียวกัน 
4. นักเรียนมีผลการประเมินระดบัสถานศึกษาต้ังแต่ 
ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
5. ไม่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 0 

ท าได ้
4-5 

รายการ 

ท าได ้
2-3 

รายการ 

ท าได ้
1 

รายการ 

  

 4) ส าหรับครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ผลท่ีเกิดกบัผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 90 
2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะ 
ประโยชน์ ร้อยละ 90 ไม่น้อยกวา่ 2 ครั้ง/ภาค เ รี ย น
ห รื อ 4ค รั้ ง / ปี  
3. นักเรียนมีผลงาน/ผลการปฏิบตัิงานเชิงประจักษ์
และเผยแพร่ จนเปน็ที่ยอมรับหรอืได้รับรางวัลระดับ 
เขต/จังหวัด 
4. นักเรียนมีผลงาน/ผลการปฏิบตัิงานเชิงประจักษ์
และเผยแพร่ จนเปน็ที่ยอมรับหรอืได้รับรางวัล         
ระดับภาค 
5. นักเรียนมีผลงาน/ผลการปฏิบตัิงานเชิงประจักษ์
และเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับ หรอืได้รับรางวัล
ระดับชาติ/นานาชาติ 

ท าได ้
5 รายการ 

ท าได ้
รายการที่ 

1, 2 
และอีก  

2 รายการ 

ท าได ้
รายการที่ 

1, 2 
และอีก  

1 รายการ 
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ตัวชี้วัดร่วม  ส าหรับครูผู้สอนทุกชั้น/กลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ ให้ใช้ตัวชี้วัดร่วมด้านวิชาการ  ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ด้านคุณลกัษณะ อัน
พึงประสงค ์

1. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ 
ครบทั้ง 8 ข้อ ติดเป็นรอ้ยละ 90 
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ ทีเ่ป็นจุดเน้นของสถานศึกษา  
ได้ครบทกุข้อติดเปน็ร้อยละ 90 
3. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกยอ่งเชิดชเูกียรติ/
ประกาศ ชมเชย จากหนว่ยงาน/องคก์ร ระดับเขต/
จังหวัด 
4. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกยอ่งเชิดชเูกียรติ/
ประกาศ ชมเชย จากหนว่ยงาน/องคก์ร ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 
รายการที่ 

1-3 

ท าได้ 
รายการที่ 

1-2 

2. ผลงาน/ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/ 
ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนทุกคนมิผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ 
ผลการปฏิบัติงาน ครบถ้วนตามที่ครูก าหนด 
2. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน ของ
นักเรียนมิคณุภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นรอ้ยละ 80 
3. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานเกิด
จากการปฏิบัติงานของนักเรียนตามหลักสูตร อย่าง
แท้จริง และได้รับการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน 

ท าได้ทั้ง 3 
รายการ 

ท้าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. การเผยแพร่  
ผลงานนักเรียน 

1. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มิ 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาส 
ในระดับสถานศึกษา ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 
2. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ที่มีคุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาส ต่อ
สาธารณะในระดับเขต/จังหวัด อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี
3. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มิ 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสต่อ 
สาธารณะในระดับภาค 
4. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มิ 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาส 
ต่อสาธารณะในระดับชาติ/นานาชาติ 

ท าได้ทั้ง 4 
รายการ 

ท้าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

4. การได้รับรางวัล/ 
ยกย่องเชิดช ู

1. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียนได้รับรางวัล/ยกย่อง เชิดชูในระดับเขต/จังหวัด 
2. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชูในระดับภาค 
3. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ 
นักเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับชาติ/ 
นานาชาติ 
4. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู และมีผู้น าไป
ประยุกต์ใช้/เป็นแนวคิดในการพฒันาผลงานของ
นักเรียน/ครูนอกสถานศึกษา 

ท าได ้
3-4 

รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได ้
1 รายการ 

  
 องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง  
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. เปน็แบบอย่างและ
เป็นที่ยอมรับจาก
บุคคลอืน่ ๆ 

1. พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม  
การพัฒนาจิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในหน้าที่ราชการ และส่วนตน 
3. น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการลอนจน
ได้รับการ ยอมรับหรือการยกย่องเชิดชู จากหนว่ยงาน/
องคก์ร ภาครัฐและเอกซนระดับเขต/จังหวัด 
4. น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
จนได้รับการยอมรับหรือการยกย่องเชิดชู                   
จากหน่วยงาน/องค์กร ระดับชาติ 

ท าได ้4 
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 
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ตัวชี้วัด 2 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (การได้รับการพัฒนา/พัฒนาตนเองในรอบ 2 ปี) ให้รายงาน 2 ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1 การได้รับการพัฒนา 
 

ปี พ.ศ. จ านวนครั้ง/ชั่วโมง หัวเรื่อง/หัวข้อ หน่วยพัฒนา การน าไปใช้ 
     
     
     
     

 
 ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเอง ต้องเขียนรายงานระบุแหล่งศึกษา วัน เดือน ปี ระยะเวลา การน าไปใช้
ประโยชน์ในวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ/ระบบประกันคณุภาพภายในและผลท่ีเกิดกับผู้เรียน/อื่น  ๆ
 หมายเหต ุ ให้แนบหลักฐานเอกสารประกอบ เช่น  ประกาศนียบัตร  เกียรติบัตร ฯลฯ 
 เกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม ได้รับการพัฒนา  41   ชั่วโมง/ปี ขึ้นไป 
    ดีมาก ได้รับการพัฒนา  21-40   ชั่วโมง/ปี  
    ดี ได้รับการพัฒนา  20   ชั่วโมง/ปี  
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 องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงาน/ผลงานที่เป็นเลิศ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. การน าองคค์วามรู้จาก
การได้รับการพัฒนา หรอื 
การพัฒนาตนเองไปใช้
ประโยชน ์

1. น าไปพัฒนานกัเรียนแบบองคร์วมได้ ความรู้
ทักษะ กระบวนการ และเจตคต ิ
2. น าไปใช้บูรณาการกบัหน่าย/เรื่องอื่น ๆ ได ้
3. น าไปใช้บูรณาการกบัรายวิชาอื่น ๆ ได ้
4. น าไปใช้เป็นด้นแบบเผยแพร่ขยายผลได้ 
5. เชื่อมโยง/น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ท าได ้
4-5 

รายการ 

ท าได ้
2-3  

รายการ 

ท าได ้
1  

รายการ 

2. การแก้ปัญหา/ 
การพัฒนาผู้เรียน 

1. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน  โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
2. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน  โดยใช้นวัตกรรม 
ทางการเรียนการสอน 
3. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ระบบดูแล  
ข่ายเหลือนักเรียน 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ  
ระดับ 3  ใช้ทั้ง 3 วิธขีึ้นไป แกป้ญัหา/พัฒนาได้  
            ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ระดับ 2  ใช้ได้อย่างน้อย 2 วธิี แก้ปัญหา/พัฒนาได้  
            ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
ระดับ 1  ใช้ได้อย่างน้อย 1 วธิี แก้ปัญหา/พัฒนาได้  
            ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ท าได ้
3  ระดับ 

ท าได ้
2  ระดับ 

ท าได ้ 
1 ระดับ 

 
 3.2.2 ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเย่ียม 

 การประเมินด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเย่ียมมี 2 ลักษณะ ดังนี้  
 ตัวชี้วัดเฉพาะการบริหารจัดการชั้นเรียน จ านวน 2 องค์ประกอบ  
 องค์ประกอบท่ี 1 คุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบท่ี 2 การจัดการชั้นเรียน และการวัดและประเมินผล มีตัวชี้วัดวัดร่วม  จ านวน  3 

องค์ประกอบ 
 องค์ประกอบท่ี 1 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน  
 องค์ประกอบท่ี 2 ผลการพัฒนาตนเอง  
 องค์ประกอบท่ี 3 การด าเนินงาน/ผลงานท่ีเป็นเลิศ 
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 องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะัองครูและการจัดการเรียนรู้ 

ตัวชีว้ัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. คุณลกัษณะของคร ู 1. ครูมีลักษณะประชาธิปไตย 
2. ครูใช้เทคนคิ และทักษะการสอนเหมาะสม 
3. ครูปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมใช้ระเบียบ  
กฎ เกณฑ์ที่ทกุคนยอมรับ 
4. ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
5. ประสานความร่วมมืออับผู้ปกครอง เพื่อการพัฒนา 

ท าได ้
4-5 

รายการ 

ท าได ้
2-3 

รายการ 

ท าได ้
1 

รายการ 

2. การวางแผน     
การจัดการเรียนรู ้

1. วิเคราะห์ผูเ้รียน 
2. วิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
3. วิเคราะหค์วามพร้อมของสื่ออปุกรณ์ 
4. ออกแบบการเรียนรู้ทีเ่น้นบูรณาการ 
5. ออกแบบการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคัญ 

ท าได ้
4-5 

รายการ 

ท าได ้
2-3 

รายการ 

ท าได ้
1 

รายการ 

3. การจัดกิจกรรม  
การเรียนรู ้

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของแต่ละวิชา 
2. จัดกิจกรรมให้ครบถ้วนตามธรรมชาติวิชา และความ 
แตกต่างระหว่างบคุคล โดยเนน้ให้เกิดทักษะ และ
กระบวนการคิด 
3. จัดกิจกรรมหลากหลายวิธี และเหมาะสมกับผู้เรียน 
4. ใช้ส่ือการเรียนรู้เหมาะสมกับ เนื้อหา และผู้เรียน 
5. ใช้เครื่องมือประเมินผลเหมาะสม 

ท าได ้
4-5 

รายการ 

ท าได ้
2-3 

รายการ 

ท าได ้
1 

รายการ 

  
 องค์ประกอบที่ 2 การจัดการชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. การจัดการชั้นเรียน 1. ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนและแกไ้ขสถานการณ์ 
ได้เหมาะสม 
2. จัดชั้นเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. ก าหนดระเบียบวนิัยในการเรยีนรู้และการอยู่ร่วมกัน 
ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ 
5. มีทักษะในการดึงความสนใจผู้เรียน 
6. มอบหมายงานตามความสามารถนักเรียน 

ท าได ้
5-6 

รายการ 

ท าได ้
3-4 

รายการ 

ท าได ้
1-2 

รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

2. การจัดบรรยากาศ 
ทางกายภาพ 

1. จัดสถานที่อ านายความสะดวกสนองต่อการจัด 
กิจกรรมต่าง ๆ 
2. จัดสื่ออุปกรณ์ สอดคล้องกับกจิกรรม 
3. จัดแหล่งความรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรม และ 
ความสนใจของผูเ้รียน 
4. ให้นักเรียนรับผิดขอบในการรกัษาความสะอาด  
และแกการท างานร่วมกนั 

ท าได ้
4 รายการ 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

3. การวัดผล
ประเมินผล 

1. มีการศึกษาเครือ่งมือวัดผลประเมินผล               
ด้านการจัดการชั้นเรียนอย่างเหมาะสม 
2. ใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย 
3. น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการชั้นเรียน 
4. เผยแพร่ผลการพัฒนาการจัดการชั้นเรียน 

ท าได ้
4 รายการ 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

 
ตัวชี้วัดร่วม ส าหรับครูผู้สอนทุกชั้น/กลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ ให้ใช้ตัวชี้วัดร่วมด้านวิชาการ ดังน้ี 
 องค์ประกอบที่ 1 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ด้านคุณลกัษณะ  
อันพึงประสงค ์

1. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ 
ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 90 
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ทีเ่ป็นจุดเนน้ของสถานศึกษา ได้ครบ  
ทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 90 
3. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกยอ่งเชิดชเูกียรติ/
ประกาศ ชมเชย จากหนว่ยงาน/องคก์ร ระดับเขต/
จังหวัด 
4. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกยอ่งเชิดชเูกียรติ/
ประกาศ ชมเชย จากหนว่ยงาน/องคก์ร ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ท าได้  
4 รายการ 

ท าได้ 
รายการที่  

1-3 

ท าได้ 
รายการที่  

1-2 

2. ผลงาน/ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/ 
ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนทุกคนมิผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ 
ผลการปฏิบัติงาน ครบถ้วนตามที่ครูก าหนด 
2. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียนมิคณุภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นรอ้ยละ 80 
3. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน        
เกิดจากการปฏิบัติงานของนกัเรยีนตามหลักสูตร  
อย่างแท้จริงและได้รับการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน 

ท าได้ทั้ง 
 3 รายการ 

ท าได้  
2 รายการ 

ท าได้  
1 รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

3. การเผยแพร่  
ผลงานนักเรียน 

1. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มิ 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาส 
ในระดับสถานศึกษา ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 
2. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ที่มิคุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาส ต่อ
สาธารณะในระดับเขต/จังหวัด อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี
3. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มิ 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสต่อ 
สาธารณะในระดับภาค 
4. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มิ 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาส 
ต่อสาธารณะในระดับชาติ /นานาชาติ 

ท าได้  
4 รายการ 

ท าได้ 
รายการที่  

1-3 

ท าได้ 
รายการที่  

1-2 

4. การได้รับรางวัล/ 
ยกย่องเชิดช ู
 

1. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ 
นัก เรียน ได้รบัรางวัล/ยกย่อง เชิดชูในระดับเขต/ 
จังหวัด 
2. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ 
นัก เรียน ได้รบัรางวัล/ยกย่อง เชิดชู ในระดับภาค 
3. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับชาติ/ 
นานาชาติ 
4. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ 
นักเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่อง เชดิชู และมีผู้น า 
ไปประยุกต์ใช้/เป็นแนวคิดในการพัฒนาผลงานของ 
นักเรียน/ครูนอกสถานศึกษา 

ท าได้  
3-4 

รายการ 

ท าได ้
2 รายการ  

 

ท าได้  
1รายการ  
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 องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. เปน็แบบอย่างและ 
เป็นที่ยอมรับจาก 
บุคคลอืน่ ๆ 

1. พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา 
จิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในหน้าที่ราชการ และส่วนตน 
3.น้อมน าแนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการลอนจน
ได้รับการ ยอมรับหรือการยกย่องเชิดชู จากหนว่ยงาน/
องคก์ร ภาครัฐและเอกชนระดับเขต/จังหวัด 
4. น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต ์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
จนได้รับการ ยอมรับหรือการยกย่องเชิดชู  
จากหน่วยงาน /องค์กร ระดับชาต ิ

ท าได ้4 
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

 
ตัวชี้วัด 2 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (การได้รับการพัฒนา/พัฒนาตนเองในรอบ 2 ปี)  ให้รายงาน 2 ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1  การได้รับการพัฒนา 
 

ปี พ.ศ. จ านวนคร้ัง/ชั่วโมง หัวเรื่อง/หัวั้อ หน่วยพัฒนา การน าไปใช้ 
     
     
     
     

 
 ส่วนที่ 2  การพัฒนาตนเอง  ต้องเขียนรายงานระบุแหล่งศึกษา วัน  เดือน  ปี  ระยะเวลา   
การน าไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ/ระบบประกันคุณภาพภายในและผลท่ีเกิดกับ
ผู้เรียน/อื่นๆ 
 หมายเหต ุ ให้แนบหลักฐานเอกสารประกอบ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร ฯลฯ 
 เกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม ได้รับการพัฒนา  41   ชั่วโมง/ปี ขึ้นไป 
    ดีมาก ได้รับการพัฒนา  21-40   ชั่วโมง/ปี  
    ดี ได้รับการพัฒนา  20   ชั่วโมง/ปี  
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องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงาน/ผลงานที่เป็นเลิศ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. การน าองคค์วามรู้จาก
การได้รับการพัฒนาหรอื
การพัฒนาตนเองไปใช้
ประโยชน ์

1. น าไปพัฒนานกัเรียนแบบองคร์วมได้  ความรู้
ทักษะ  กระบวนการ และเจตคต ิ
2. น าไปใช้บูรณาการ กบัหนว่ย/เรื่องอื่นๆได้ 
3. น าไปใช้บูรณาการกบัรายวิชาอื่น ๆ ได ้
4. น าไปใช้เป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลได้ 
5. เชื่อมโยง/น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ท าได ้4-5 
รายการ 

ท าได้ 2-3 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 

2. การแก้ปัญหา/ 
การพัฒนาผู้เรียน 

1. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยในขั้นเรียน 
2. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม 
ทางการเรียนการสอน 
3. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 
เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
ระดับ 3  ใช้ทั้ง 3 วธิีขึ้นไป แก้ปญัหา/พัฒนาได้  
            ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ระดับ 2  ใช้ได้อย่างน้อย 2 วิธี แก้ปัญหา/    
            พัฒนาได้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
ระดับ 1  ใช้ได้อย่างน้อย 1 วิธี แก้ปัญหา/
พัฒนาได้  ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ท าได ้3 
ระดับ 

ท าได้ 2 
ระดับ 

ท าได ้1 
ระดับ 

 
 3.2.3 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
  การประเมินด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการลอนยอดเย่ียมมี 2 ลักษณะ ดังนี ้
  ตัวชี้วัดเฉพาะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการลอนยอดเย่ียม 
  จ านวน 3 องค์ประกอบ 
  องค์ประกอบท่ี 1 คุณภาพ 
  องค์ประกอบท่ี 2 คุณประโยชน์ 
  องค์ประกอบท่ี 3 ความคิดริเริม่สร้างสรรค์ 
  มีตัวชีว้ัดวัดร่วม จ านวน 3 องค์ประกอบ 
  องค์ประกอบท่ี 1 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
  องค์ประกอบท่ี 2 ผลการพัฒนาตนเอง 
  องค์ประกอบท่ี 3 การด าเนินงาน/ผลงานท่ีเป็นเลิศ 
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องค์ประกอบที่ 1  คุณภาพ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. คุณลกัษณะ  
ของนวัตกรรม 

1. มีรูปแบบนวัตกรรมถูกต้อง ครบถ้วนตามประเภทของ
นวัตกรรมที่ระบ ุ
2. นวัตกรรมมีความสอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ
และการปฏิบัติหน้าที่ในด้านที่รองรับการประเมินคัดเลอืก 
3. รูปแบบการจัดพิมพ์ จัดรูป เล่มนวัตกรรม การน าเสนอ 
น่าสนใจ มีการจัดเรียงล าดับอย่างเป็นขั้นตอน 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

2. คุณภาพของ 
องค์ประกอบ  
ในนวัตกรรม 

1. วัตถุประสงค์ เป้าหมายของนวัตกรรม สอดคล้องกับ 
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา 
2. ความสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระของนวัตกรรม 
3. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. การออกแบบ
นวัตกรรม 

1. มีแนวคิดทฤษฎีรองรับอย่างสมเหตุสมผล  
สามารถอ้างอิงได ้
2. แนวคิดทฤษฎีที่ระบุมีความเปน็ไปได้ในการพัฒนา 
นวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผล 
3. นวัตกรรมมีความสอดคล้องตามแนวติดทฤษฎีที่ระบุ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

4. ประสิทธิภาพ  
ของนวัตกรรม 

1. กระบวนการหาประลัทธิภาพของนวัตกรรมถูกต้อง             
ตามหลักวิชา 
2. นวัตกรรมมีประลัทธิภาพตาม เกณฑ์ทีก่ าหนด 
3. วิธีการหาประลัทธิภาพของนวตักรรมครอบคลุมใน         
ด้านเนื้อหา (Content validity) และโครงสร้าง 
(Construct validity) 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 

 

 องค์ประกอบที่ 2 คุณประโยชน์ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความสามารถ      
ในการแก้ปญัหา    
หรือพัฒนา 

1. สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ระบุได้
ครบถว้น 
2. แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ตรงตามกลุ่ม เป้าหมาย 
3. น าไปประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทที่มีลักษณะ  
ใกล้เคียงกัน 

ท าได้ 3 
ราการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

2. ประโยชน์ต่อ
บุคคล 

1. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อผู้เรียน 
2. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อเพื่อนคร ู
3. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อผู้บริหารสถานศกึษา 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

3. ประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน 

1. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อสถานศึกษา 
2. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อวงการวิชาชีพ 
3. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อชุมชน 

ท าได้ 3 
ราการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

 
 องค์ประกอบที่ 3  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความแปลกใหม่ 
ของนวัตกรรม 

1. เกิดจากแนวคิดแปลกใหม่ ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน 
2. เป็นการพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดเดิม 
3. มีการปรับปรุงจาก แนวคิดเดิม และน ามาพัฒนาใหม่ 

ท าได้ 
รายการที่ 1 

ท าได้ 
รายการที่ 2 

ท าได้ 
รายการที่ 3 

2. จุดเด่นของ
นวัตกรรม 

1. ผลงานมีจุดเด่น น่าสนใจ สะท้อนถึงการมีแนวคิดใหม่ 
2. ใช้ง่าย สะดวก 
3. ลงทุนน้อย 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

 

ตัวชี้วัดร่วม  ส าหรับครูผู้สอนทุกชั้น/กลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ ให้ใช้ตัวชี้วัดร่วมด้านวิชาการ  ดังนี ้
 องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ด้านคุณลกัษณะ 
อันพึงประสงค ์

1. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ 
ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 90 
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ อนัพึง
ประสงค์ ทีเ่ป็นจุดเน้นของสถานศึกษา ได้ครบทุกข้อ          
คิดเป็นรอ้ยละ 90 
3. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ 
ประกาศชมเชยจากหนว่ยงาน/องค์กร ระดับเขต/จังหวัด 
4. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกยอ่งเชิดชเูกียรติ/ประกาศ 
ชมเชย จากหน่วยงาน/องค์กร ระดับซาติ/นานาชาติ 

ท าได ้4 
รายการ 

ท าได ้
รายการที่ 

1-3 

ท าได ้
รายการที่ 

1-2 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

2. ผลงาน/ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/ 
ผลการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนทุกคนมิผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ 
ผลการปฏิบัติงาน ครบถ้วนตามทีครูก าหนด 
2. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน  
ของนกัเรียนมิคณุภาพตามเกณฑท์ี่ก าหนด ในระดับดี 
ขึ้นไป คิดเปน็ร้อยละ 80 
3. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน เกิดจาก
การปฏิบัติงานของนักเรียนตามหลักสูตร อย่างแท้จริง 
และได้รับการรบัรองจากผู้บรหิารโรงเรียน 

ท าได้ทั้ง 
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได ้
1 รายการ 

3. การเผยแพร ่
ผลงานนักเรียน 

1. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชินงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานทีมิ 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาส ในระดับ
สถานศึกษา ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 
2. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ที่มิคุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาส ต่อ
สาธารณะในระดับเขต/จังหวัด อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี
3. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มิ 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสต่อ 
สาธารณะในระดับภาค 
4. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มิ 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาส 
ต่อสาธารณะในระดับชาติ /นานาชาติ 

ท าได้ทั้ง 
3-4 

รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได ้
1 รายการ 

4. การได้รับรางวัล/ 
ยกย่องเชิดช ู
 

1. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ของนกั เรียน ได้รบัรางวัล/ยกย่อง เชิดชูในระดับเขต/ 
จังหวัด 
2. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ของนกั เรียน ได้รบัรางวัล/ยกย่อง เชิดชู ในระดับภาค 
3. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ของนกัเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับชาติ/ 
นานาชาติ 
4. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ของนกั เรียน ได้รบัรางวัล/ยกย่อง เชิดชู และมีผู้น า 
ไปประยุกต์ใช้/เป็นแนวคิดในการพัฒนาผลงาน 
ของนกั เรียน/ครูนอกสถานศึกษา 

ท าได้  
3-4 

รายการ 

ท าได ้
2 รายการ  

 

ท าได้ 1
รายการ  
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 องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. เปน็แบบอย่าง
และเป็นที่ยอมรับ
จากบุคคลอืน่ ๆ 

1. พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา 
จิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในหน้าที่ราชการ และส่วนตน 
3. น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ 
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการลอนจนได้รับ 
การยอมรับหรือการยกย่องเชิดชจูากหน่วยงาน/องค์กร 
ภาครัฐและเอกซนระดับเขต/จังหวัด 
4. น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ 
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการลอน จนได้รับการ 
ยอมรับหรือการยกย่องเชิดชู จากหนว่ยงาน /องคก์ร 
ระดับชาต ิ

ท าได ้4 
รายการ 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

 

ตัวชี้วัด 2 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (การได้รับการพัฒนา/พัฒนาตนเองในรอบ 2 ปี)  ให้รายงาน 2 ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1  การได้รับการพัฒนา 
 

ปี พ.ศ. จ านวนครั้ง/ชั่วโมง หัวเรื่อง/หัวข้อ หน่วยพัฒนา การน าไปใช้ 
     
     
     
     

 
 ส่วนที่ 2  การพัฒนาตนเอง  ต้องเขียนรายงานระบุแหล่งศึกษา วัน  เดือน  ปี  ระยะเวลา  การ
น าไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ/ระบบประกันคุณภาพภายในและผลท่ีเกิดกับ
ผู้เรียน/อื่นๆ 
 หมายเหต ุ ให้แนบหลักฐานเอกสารประกอบ เช่น  ประกาศนียบัตร  เกียรติบัตร ฯลฯ 
 เกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม ได้รับการพัฒนา  41   ชั่วโมง/ปี ขึ้นไป 
    ดีมาก ได้รับการพัฒนา  21-40   ชั่วโมง/ปี  
    ดี ได้รับการพัฒนา  20   ชั่วโมง/ปี  
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 องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงาน/ผลงานที่เป็นเลิศ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. การน าองคค์วามรู้
จากการได้รับ        
การพัฒนา หรือ   
การพัฒนาตนเอง   
ไปใช้ประโยชน์ 

1. น าไปพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมได้ ความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และเจตคติ 
2. น าไปใช้บูรณาการ กับหน่วย/เรื่องอื่น ๆ ได้ 
3. น าไปใช้บูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆ ได้ 
4. น าไปใช้เป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลได้ 
5. เชื่อมโยง/น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ท าได้ 
4-5 

รายการ 

ท าได้ 
2-3 

รายการ 

ท าได้ 
1 รายการ 

2. การแก้ปัญหา/ 
การพัฒนาผู้เรียน 

1. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
2. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม 
ทางการเรียนการสอน 
3. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ระดับ 3 ใช้ท้ัง 3 วิธีขึ้นไป แก้ปัญหา/พัฒนาได้  
           รอ้ยละ 90 
ระดับ 2 ใช้ได้อย่างน้อย 2 วิธี แก้ปัญหา/พัฒนาได้  
           รอ้ยละ 80 ขึ้นไป  
ระดับ 1 ใช้ได้อย่างน้อย 1 วิธี แก้ปัญหา/พัฒนาได้    
           รอ้ยละ 60 ขึ้นไป 

ท าได้ 
ระดับ 3 

ท าได้ 
ระดับ 2 

ท าได้ 
ระดับ 1 

 

4. วิธีการประเมิน 

  การประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยมที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษา พิเศษ               
มีวิธีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้ 
 4.1 ระดับภาค 
   1) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินและคัดเลือกครูผู้สอน     ยอด
เยี่ยมระดับภาค 
   2) ผู้สมัครรับการประเมินยื่นค าขอรับการประเมินตามแบบฟอร์มที่ก าหนด แล้วน าเสนอเจ้าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาที่สังกัด ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
      3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอค าขอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อ
ตรวจลอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นข้อ 2.1 -2.6 โดยพิจารณาจาก
หลักฐานการขอรับการประเมิน การตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง การสังเกต ซักถาม และอื่น ๆ      เพื่อให้ผล
การประเมินมีความถูกต้องและเที่ยงตรง และเสนอขื่อ แบบประเมินและหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือสถานศึกษาตัวแทนระดับภาคที่ได้รับมอบหมาย 
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  4) คณะกรรมการระดับภาคประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดและตัดสิน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
     5) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาตัวแทนระดับภาคที่ไต้รับมอบหมายประกาศผล ผู้
ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 
  6) คณะกรรมการประเมินผู้ที่ผ่านการตรวจลอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การประเมินเฉพาะ
ด้านโดยพิจารณาจากหลักฐานเอกสาร หรือการตรวจสอบสภาพจริง หรือการน าเสนอรายงานผล           การ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และชักถามเพิ่มเติม หรือในลักษณะเปิดเวทีการน าเสนอผลงานตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 
 7)  คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินโดยพิจารณาตัดสินเกณฑ์ที่ก าหนดและประกาศผล       
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนยอดเยี่ยมในระดับภาคเพื่อจะล่งไปขอรับการประเมินในระดับชาติต่อไป 

 4.2 ระดับชาติ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินและคัดเลือกครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชาติ คณะกรรมการ 

ประเมิน  โดยการให้ผู้ที่ผ่านการประเมินระดับภาค โดยพิจารณาจากหลักฐาน เอกสาร หรือการตรวจสอบสภาพจริง 
หรือการน าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และชักถามเพิ่มเติม หรือในลักษณะเปิดเวทีการ
น าเสนอผลงานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
  2) คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
  3) คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินและประกาศผลการดัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล     
OBEC AWARDS ในระดับชาติ และท าพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล 
 
5. เกณฑ์การตัดสิน 
 5.1 ระดับภาค 
 เกณฑ์การผ่านการดัดเลือกเป็นครูผู้สอนยอดยี่ยมระดับภาค มีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้  
 มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านทีข่อรับการประเมิน โดยได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ของ
ตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 5.2 ระดับชาติ 
 เกณฑ์การผ่านการดัดเลือกเป็นครูผู้สอนยอดยี่ยมระดับชาติ มีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
 1) มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านที่ขอรับการประเมิน โดยได้ผลการประเมินระดับ      ดี
เยี่ยมของตัวชี้วัดที่ประเมิน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 2) ผ่านความเห็นชอบเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประเมินอย่างเป็นเอกฉันท์ 
6. ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
 6.1 หลักเกณฑ์การประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยม 
  ผู้ขอรับการประเมินสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ขอรับการประเมินด้านวิชาการ 
ยอดเยี่ยมต้องรับการประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ และตัวชี้วัดร่วมทั้ง 2 ส่วน ดังน้ี 
 6.1.1 การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ ด้านวิชาการตามองค์ประกอบท่ี 1 ตัวชี้วัดที่ 1 ผลท่ีเกิดกับ 
ผู้เรียน 
  1) ส าหรับครูผู้สอนกลุ ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ ชั้น ป. 3, ป. 6, ม. 3 และ ม. 6                     
(ผลการประเมิน 0-NET, NT) 
 2) ส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการชั้น ป. 2, ป. 5, ม. 2 และ ม. 5             
(ผลการประเมิน LAS) 
 3) ส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ ชั้น ป. 1, ป. 4, ม. 1 และ ม. 4                 
(ผลการประเมินระดับสถานศึกษา) 
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 4) ส าหรับครูผู้สอนกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 6.1.2 การประเมินตัวชี้วัดร่วม ด้านวิชาการ 
 1) องค์ประกอบท่ี 1 ตัวชี้'วัด 2  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน ข้อ 2.1-2.4 
 2) องค์ประกอบท่ี 2 ผลการพฒันาตนเอง ตัวชี้รัด 1-2 
 3) องค์ประกอบท่ี 3 การด าเนินงาน/ผลงานท่ีเป็นเลิศ ตัวชี้รัด 1-2 
 6.2 หลักเกณฑ์การประเมินด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเย่ียม 
  ผู้ขอรับการประเมินสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ท่ีขอรับการประเมินด้านบริหารจัดการ
ชั้นเรียนยอดเย่ียม ต้องรับการประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ และตัวชี้วัดร่วมทั้ง 2 ส่วน ดังนี้ 
 6.2.1 การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
 1) องค์ประกอบท่ี 1 คุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัด 1-3 
 2) องค์ประกอบท่ี 2 การจัดการชั้นเรียนและการวัดและประเมินผลตัวชี้วัด 1-3 
 6.2.2 การประเมินตัวชี้วัดร่วม ให้ใช้ตัวชี้วัดร่วมด้านวิชาการ 
 1) องค์ประกอบท่ี 1 ด้านวิชาการ ตัวชี้วัด 2 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนข้อ 2.1-2.4 
 2) องค์ประกอบท่ี 2 ผลการพฒันาตนเอง ตัวชี้วัด 1-2 
 3) องค์ประกอบท่ี 3 การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดท่ี 1-2 
 6.3 หลักเกณฑ์การประเมินด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
 ผู้ขอรับการประเมิน ท้ังระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาพิเศษ          ท่ี
ขอรับการประเมินด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเย่ียม จะต้องรับการประเมินตัวชี้วัด
เฉพาะ และตัวชี้วัดร่วมทั้ง 2 ส่วน ดังนี้ 
 6.3.1 การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีดังนี้ 
 1) องค์ประกอบท่ี 1 ด้านคุณภาพ ตัวชี้วัด 1-4 
 2) องค์ประกอบท่ี 2 ด้านประโยชน์ ตัวชี้วัด 5-7 
 3) องค์ประกอบท่ี 3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 8-9 
 6.3.2 การประเมินตัวชี้วัดร่วม ด้านวิชาการ 
  1) องค์ประกอบท่ี 1 ด้านวิชาการ ตัวชี้วัด 2 ผลท่ีเกิดจากผู้เรียนข้อ 2.1-2.4 
  2) องค์ประกอบท่ี 2 ผลการพฒันาตนเอง ตัวชี้วัด 1 และ 2 
  3) องค์ประกอบท่ี 3 ผลการด าเนินงาน/ผลงานท่ีเป็นเลิศ ตัวชี้วัด 1 และ 2 
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แบบประเมินคุณสมบัติเบือ้งต้น (OBEC AWARDS) 
 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
    ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ......................................................... นามสกุล....................................................... 
    ต าแหน่ง........................................................................................................................................................... 
      ประเภท  บุคคลยอดเยีย่ม 
      สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
     โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
  ด้าน     ด้านวชิาการยอดเยี่ยม 
     ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
      ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม  

2. เกณฑ์การประเมิน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. คุณสมบัติเบื้องต้น
เชิงประจักษ์  

  

1. ด ารงต าแหน่งครู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ  
ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
สังกัดส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ  
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถงึวันที่ยืนขอรับการประเมิน 
3. เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั ภายใน 2 ปี นับถึง
วันที่ยื่นขอรบัการประเมิน 

  

2. การครองตน  
(มีคุณธรรม จริยธรรม
ที่พึงประสงค์) 

1. มีผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6 จากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกครั้งลา่สุดระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  

  

3. การครองคน 
(ท างานร่วมกับผูอ้ื่น 
ได้ดี เป็นที่ยอมรับ 
รักใคร่ของศิษย์และ
ผู้ร่วมงาน) (ต้องปฏิบัติ
ครบทั้ง 3 กิจกรรม 
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 10 
รายการ/ปีการศกึษา) 

1. ร่วมกิจกรรมกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน 
2. จัด/ร่วมกิจกรรมตารมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3. ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

5. มีผลงานที่เกิด   จาก
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 10 สถานศกึษาม ี     
การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
2. มีงานวิจัยในชั้นเรียนที่ส าเร็จที่เผยแพร่แลว้ 

  

6. ได้รับรางวัลยกย่องเชิด
ชูเกียรติจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนเป็นที่
ยอมรับ ในวิชาชีพและ
สังคม  

1. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชพี  
(ภายใน 2 ปี นับถงึวนัที่ยื่นขอรับการประเมิน) 
2. ไดร้ับเชิญใหเ้ป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อที่ตรงกบั
ภารกิจ/งานที่ดีรับมอบหมาย อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
การศึกษาระดับสถานศึกษา/เขต 
3. ได้รับเชิญ/คัดเลือกให้แสดงผลงานตนเองในระดับชาติ/
นานาชาติ 
4. มีงานเขียนแสดงผลงาน/ความคิดเชิงสร้างสรรค์  
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจัดการเรียนการสอน/การพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตร/ระบบประกันคุณภาพภายใน เผยแพร่ผ่าน
สื่อสาธารณะไม่น้อยกว่า 1 ครั้งตอ่ 
ภาคเรียน 

  

 

ความคิดเห็นัองคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
 มีคุณสมบัติตรงตามตัวช้ีวัดทุกข้อ 
 อื่น ๆ ........................................................................................................................... 
 
 

   ลงชื่อ             ประธานกรรมการ  ลงชื่อ                        กรรมการ 
        (............................................)         (.................................................)    
 

ลงชื่อ             กรรมการและเลขานุการ 
                                     (.................................................) 
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แบบประเมินด้านผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 
 

ระดับภาค 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    ครผูู้สอนยอดเย่ียม 
    ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) .............................................................นามสกุล...................................................... 
    ต าแหน่ง........................................................................................................................................................... 
    ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม 
    สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 

2. เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ 

 องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน (เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษาล่าสุด) 

1) ส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ  ชั้น ป. 3  ป. 6  ม. 3 และ ม. 6 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 
(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ผลท่ีเกิดกบัผู้เรียน 
ป. 6 ม. 3 ม. 6  
(0-NET) ป. 3 (NT) 

 

1. ค่าเฉลี่ยปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลีย่ระดับชาติ 
2. ค่าเฉลี่ยปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลีย่ระดับ สพฐ. 
3. ค่าเฉลี่ยปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลีย่ระดับเขตพื้นที่ 
4. ค่าเฉลี่ยร้อยละปีทีฝานมา สูงกว่าร้อยละ 50 
ของคะแนน 
5. ค่าเฉลี่ยระดับสถานศกึษาปีล่าสุดสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ของปกี่อนหน้า 1 ป ี
6. นักเรียนมีผลการประเมินระดบัสถานศึกษาต้ังแต ่
ระดับ 3 ขึ้นไป ไม'น้อยกว่าร้อยละ 80 
7. ไม่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 0 

ท าได ้
5-7 

รายการ 

ท าได ้
3-4 

รายการ 

ท าได ้
1-2 

รายการ 

 
 2) ส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ  ชั้น ป. 2  ป. 5 ม. 2 และ ม. 5 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ผลท่ีเกิดกบัผู้เรียน 
ป.6, ม.3, ม.6  
(0-NET) ป.3 (NT) 

 

1. ค่าเฉลี่ยปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลีย่ระดับเขตพื้นที่ 
2. ค่าเฉลี่ยร้อยละของปีที่ผ่านมา สูงกว่าร้อยละ 50 
3. ค่าเฉลี่ยระดับสถานศกึษาปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ของปกี่อนหน้า 1 ปี 
4. นักเรียนได้ผลการประเมินระดับสถานศึกษาตั้งแต ่
ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5. ไม่มีนักเรียนมีผลการเรียนระดับ 0 

 ท าได ้4-5 
 รายการ 

 ท าได้ 2-3 
 รายการ 

 ท าได ้1 
 รายการ 
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3) ส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ  ชั้น ป. 1  ป. 4 ม.1 และ ม. 4 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ผลท่ีเกิดกบัผู้เรียน 
ป. 1 ป. 4 ม. 1  ม. 4 
(ระดับสถานศึกษา) 

1. ค่าเฉลี่ยร้อยละปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ  
ของปีที่ผ่านมา 
2. ผลการทดสอบระดับสถานศึกษา (เกรดเฉลี่ย)  
ปีล่าสุด สูงกว่า 3.00 
3. ค่าเฉลี่ยระดับสถานศกึษาปีล่าสุด สูงกว่าปีกอ่นหน้า 
1 ปี ในรายวิชาเดียวกัน 
4. นักเรียนมีผลการประเมินระดบัสถานศึกษาต้ัง แต่
ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
5. ไม่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 0 

ท าได ้
4-5 

รายการ 

ท าได ้
2-3 

รายการ 

ท าได ้
1 

รายการ 

 
 4) ส าหรับครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 90 
2. นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมเพื่อสังคม และ 
สาธารณประโยชน์ครบ ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/
ภาคเรยีน หรือ 4 ครั้ง/ป ี
3. นักเรียนมีผลงาน/ผลการปฏบิตัิงานเซิงประจักษ์และ 
เผยแพร่ จนเป็นที่ยอมรบัหรือได้รบัรางวัล ระดับเขต/
จังหวัด 
4. นักเรียนมีผลงาน/ผลการปฏบิตัิงานเซิงประจักษ์และ
เผยแพร่ จนเป็นที่ยอมรบัหรือได้รบัรางวัลระดับภาค 
5. นักเรียนมีผลงาน/ผลการปฏบิตัิงานเซิงประจักษ์และ
เผยแพร่ จนเป็นที่ยอมรบัหรือได้รบัรางวัลระดับชาต/ิ 
นานาชาติ 

ท าได ้
5 รายการ 

ท าได ้
รายการที่ 

1, 2 
และอีก  

2 รายการ 

ท าได ้
รายการที่ 

1, 2 
และอีก  

1 รายการ 
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 3. การประเมินตัวชี้วัดร่วม  ส าหรบครูผู้สอนทุกชัน้/กลุ่มสาระ/รายวชิา/บูรณาการ/ให้ใช้ตัวชี้วัดร่วมด้าน
วิชาการดังนี้  

 องค์ประกอบที่ 1 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 

ตัวชีว้ัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ด้าน/คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

1. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลกัษณะอันพงึประสงค์   
ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 90 
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ทีเ่ป็นจุดเนน้ของสถานศกึษาได้ครบทกุข้อ คิด
เป็นร้อยละ 90 
3. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกยอ่งเชิดชเูกียรติ/
ประกาศ ชมเชย จากหนว่ยงาน/องคก์ร ระดับเขต/
จังหวัด 
4. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกยอ่งเชิดชเูกียรติ/
ประกาศชมเชย จากหนว่ยงาน/องค์กร ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ท าได ้4 
รายการ 

ท าได้ 
รายการที่ 

1-3 

ท าได้ 
รายการที่ 

1-2 

2. ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน/ผลการ/ 
ปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ 
ผลการปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ครูก าหนด 
2. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ 
นักเรียนมีคณุภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดในระดับดีขึ้นไป  
คิดเป็นรอ้ยละ 80 
3. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน เกิด
จากการปฏิบัติงานของนักเรียนตามหลักสูตรอย่าง
แท้จริง และได้รับการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน 

ท าได้ทั้ง 3 
รายการ 

ท้าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. การเผยแพร่ผลงาน
นักเรียน 

1. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มี 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสในระดับ 
สถานศึกษา ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 
2. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มี 
คุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสต่อ 
สาธารณะในระดับเขต/จังหวัด อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี   
3. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มี 
คุณภาพในรูป แบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสต่อ
สาธารณะในระดับภาค 
 

ท าได้ทั้ง 4 
รายการ 

ท้าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 4. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานที่มี 
คุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสต่อ
สาธารณะในระดบัชาติ/นานาชาติ 

   

4. การได้รับรางวัล/ 
ยกย่องเชิดช ู

1. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ของนกัเรียนได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชูในระดับเขต/ 
จังหวัด 
2. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ของนกัเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับภาค 
3. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ของนกัเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับชาติ/ 
นานาชาติ 
4. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน          
ของนกัเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู และมีผู้น า  
ไปประยุกต์ใช้/เป็นแนวคิดในการพัฒนาผลงาน  
ของนกัเรียน/ครูนอกสถานศึกษา 

ท าได ้
3-4 

รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได ้
1 รายการ 

 
องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. เปน็แบบอย่างและ
เป็นที่ยอมรับส่วนตน 
จากบุคคลอืน่ ๆ 

1. พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา
จิต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดีตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในหน้าที่ราชการและด ารงตน 
3. น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน         
จนได้รับการ ยอมรับหรือการยกย่องเชิดชูจาก
หน่วยงาน/องค์กรภาครฐัและเอกชน ระดับเขต/
จังหวัด 
4. น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน        
จนได้รับการยอมรับ หรือการยกย่องเชิดชูจาก
หน่วยงาน/องค์กรระดับชาติ 

ท าได ้4 
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 
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 ตัวชี้วัด 2   พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (การได้รับการพัฒนา/พัฒนาตนเอง ในรอบ 2 ปี) 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

การได้รับการพัฒนา/พัฒนาตนเองในรอบ 2 ปี    

 
องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงาน/ผลงานท่ีเป็นเลิศ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. การน าองคค์วามรู้ 
จากการใต้รับการ
พัฒนา หรือการพัฒนา
ตนเอง ไปใช้ประโยชน ์

1. น าไปพัฒนานกั เรียนแบบองค์รวมได้ ความรู้
ทักษะ กระบวนการ และเจตคต ิ
2. น าไปใชบู้รณาการกบัหนว่ย/เรื่องอื่น ๆ ได้ 
3. น าไปใชบู้รณาการกบัรายวิชาอื่น ๆ ได้ 
4. น าไปใชเ้ป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลได้ 
เชื่อมโยง/น าไปใช้ในชวีิตประจ าวนั 

ท าได ้
4-5 

รายการ 

ท าได ้
2-3  

รายการ 

ท าได ้
1  

รายการ 

2. การแก้ปัญหา/  
การพฒันาผู้เรียน 

1. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
2. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม  
ทางการเรียนการสอน 
3. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ระบบดูแล  
ช่วยเหลือนักเรียน 

ท าได ้
3  ระดับ 

ท าได ้
2  ระดับ 

ท าได ้ 
1 ระดับ 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (.............................................................) 
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แบบประเมินด้านผลงานด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 

ระดับภาค 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    ครผูู้สอนยอดเย่ียม 
    ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ......................................................... นามสกุล....................................................... 
    ต าแหน่ง........................................................................................................................................................... 
    ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม 
    สังกัด ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 

2. เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ (ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน) 

 องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. คุณลกัษณะของคร ู 1. ครูมีลักษณะประชาธิปไตย 
2. ครูใช้เทคนคิ และทักษะการสอนเหมาะสม 
3. ครูปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมใช้ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับ 
4. ครแูละนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อการพัฒนา 

ท าได้ 
4-5 

รายการ 

ท าได ้
2-3 

รายการ 

ท าได ้
1 

รายการ 

2. การวางแผน  
การจัดการเรียนรู ้

1. วเิคราะห์ผูเ้รียน 
2. วเิคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
3. วเิคราะหค์วามพร้อมของสื่ออปุกรณ ์
4. ออกแบบการเรียนรู้ทีเ่น้นบูรณาการ 
5. ออกแบบการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคัญ 

ท าได ้
4-5 

รายการ 

ท าได ้
2-3 

รายการ 

ท าได ้
1 

รายการ 

3. การจัดกิจกรรม  
การเรียนรู ้

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของแต่ละวิชา 
2. จัดกิจกรรมให้ครบถ้วนตามธรรมชาติวิชา 
และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเน้นให้ฝึกทกัษะ 
และกระบวนการคิด 
3. จัดกิจกรรมหลากหลายวธิี และเหมาะสมกับผู้เรียน 
4. ใช้ส่ือการเรียนรูเ้หมาะสมกับเนื้อหา และผู้เรียน 
5. ใช้เครือ่งมือประเมินผลเหมาะสม 

ท าได ้
4-5 

รายการ 

ท าได ้
2-3 

รายการ 

ท าได ้
1 

รายการ 

 
 
 
 
 

กศ.พศ. 6/4 
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดการชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. การจัดการชั้นเรียน 1. ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนและแกไ้ขสถานการณ์ 
ได้เหมาะสม 
2. จัดชั้นเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. ก าหนดระเบียบวนิัยในการเรยีนรู้และการอยู่ร่วมกัน 
ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู ้
5. มีทักษะในการดึงความสนใจผู้เรียน 
6. มอบหมายงานตามความสามารถนักเรียน 

ท าได ้
5-6 

รายการ 

ท าได ้
3-4 

รายการ 

ท าได ้
1-2 

รายการ 

2. การจัดบรรยากาศ 
ทางกายภาพ 

1. จัดสถานที่อ านวยความสะดวกสนองต่อการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 
2. จัดส่ือ อุปกรณ์ สอดคล้องกับกิจกรรม 
3. จัดแหล่งความรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรม และ      
ความสนใจของผูเ้รียน 
4. ฝึกให้นกัเรียนรบัผิดชอบในการรักษาความสะอาด  
และฝึกการท างานรว่มกัน 

ท าได ้
4 รายการ 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

3. การวัดผล
ประเมินผล 

1. มีการศึกษาเครือ่งมือวัดผลประเมินผล                
ด้านการจัดการชั้นเรียนอย่างเหมาะสม 
2. ใช้วิธกีารวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย 
3. น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการชั้นเรียน 
4. เผยแพร่ผลการพัฒนาการจัดการชั้นเรียน 

ท าได ้
4 รายการ 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

 
3. การประเมินตัวชี้วัดร่วม ส าหรับครูผู้สอนทุกชั้น/กลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ/ก่อนประถมศึกษาให้ใช้ 
ตัวชี้วัดร่วมด้านวิชาการ ด้งน้ี 
 องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ด้าน/คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

1. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลกัษณะอันพงึประสงค ์
ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 90 
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์ ทีเ่ป็นจุด เน้นของสถานศกึษา  
ได้ครบทกุข้อคิดเป็นรอ้ยละ 90 
3. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกยอ่งเชิดชเูกียรติ/
ประกาศ ชมเชย จากหนว่ยงาน/องคก์ร ระดับเขต/
จังหวัด 

ท าได้  
4 รายการ 

ท าได้ 
รายการที่  

1-3 

ท าได้ 
รายการที่  

1-2 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 4.  นักเรียนไดร้ับรางวลั/การยกยอ่งเชิดชูเกียรติ/
ประกาศ ชมเชย จากหน่วยงาน/องค์กร ระดับชาต/ิ
นานาชาติ 

   

2. ผลงาน/ชั้นงาน/ 
ภาระงาน/ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ผลการปฏิบตัิงานครบถ้วนตามที่ครูก าหนด 
2. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ 
นักเรียนมีคณุภาพตาม เกณฑ์ที่ก าหนดในระดบัดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 80 
3. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานเกิดจาก
การปฏิบัติงานของนัก เรียนตามหลักสูตรอย่าง แท้จริง 
และได้รับการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน 

ท าได้ทั้ง 
 3 รายการ 

ท าได้  
2 รายการ 

ท าได้  
1 รายการ 

3. การเผยแพร่ผลงาน
นักเรียน 

1. นักเรียนได้น าเสนอ/จัด แสดง/แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสในระดับ 
สถานศึกษา ไมจ่ ากัดจ านวนครั้ง 
2. นักเรียนได้น าเสนอ/จัด แสดง/แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี 
คุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสต่อ 
สาธารณะในระดับเขต/จังหวัด อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
3. นักเรียนได้น าเสนอ/จัด แสดง/แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาส 
ต่อสาธารณะในระดับภาค 
4. นักเรียนได้น าเสนอ/จัด แสดง/แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาส  
ต่อสาธารณะในระดับชาติ/นานาชาต ิ

ท าได้  
4 รายการ 

ท าได้ 
รายการที่  

1-3 

ท าได้ 
รายการที่  

1-2 

4. การไดร้ับรางวัล/  
ยกย่องเชิดชู 

1. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ของนักเรียนไดร้ับรางวลั/ยกย่องเชิดชูในระดับเขต/ 
จังหวัด 
2. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ของนักเรียน ไดร้ับรางวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับภาค 
3. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ของนักเรียน ไดร้ับรางวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับชาติ/ 
นานาชาติ 
4. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู และมีผู'้น า ไป
ประยุกต์ใช้/เป็นแนวคิดในการพฒันาผลงาน  
ของนักเรียน/ครูนอกสถานศึกษา 

ท าได้  
3-4 

รายการ 

ท าได ้
2 รายการ  

 

ท าได้  
1รายการ  

 

 

984 



[196] 

 

องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. เปน็แบบอย่างและ 
เป็นที่ยอมรับจาก
บุคคลอืน่ ๆ 

1. พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา
จิตใจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดี ตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในหน้าที่ราชการ และส่วนตน 
3. น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
จนได้รับการยอมรับหรือการยกย่องเชิดชูจาก
หน่วยงาน/องค์กรภาครฐัและเอกชน ระดับเขต/
จังหวัด 
4. น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต ์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
จนได้รับการ ยอมรับหรือการยกย่องเชิดชูจาก
หน่วยงาน/องค์กรระดับชาต ิ

ท าได ้4 
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

2. พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

การได้รับการพัฒนา/พัฒนาตนเองในรอบ 2 ป ี    

 
 องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงาน/ผลงานที่เป็นเลิศ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. การน าองคค์วามรู้ 
จากการได้รับการ
พัฒนา หรือการพัฒนา
ตนเอง ไปใช้ประโยชน ์

1. น าไปพัฒนานกั เรียนแบบองค์รวมไดค้วามรู้ทักษะ 
กระบวนการ และเจตคต ิ
2. น าไปใชบู้รณาการ กบัหนว่ย/เรื่องอื่น ๆ ได ้
3. น าไปใชบู้รณาการกบัรายวิชาอื่น ๆ ได้ 
4. น าไปใชเ้ป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลได้ 
5. เชื่อมโยง/น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ท าได ้4-5 
รายการ 

ท าได ้2-3 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 

2. การแก้ปัญหา/  
การพัฒนาผู้เรียน 

1. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย  
ในชั้นเรียน 
2. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม  
ทางการเรียนการสอน 
3. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ระบบดูแล  
ช่วยเหลือนักเรียน 

ท าได ้3 
ระดับ 

ท าได ้2 
ระดับ 

ท าได ้1 
ระดับ 
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บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (.............................................................) 
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แบบประเมินด้านผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 

ระดับภาค 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
    ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ......................................................... นามสกุล....................................................... 
    ต าแหน่ง........................................................................................................................................................... 
     ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
     สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 

2. เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ 
 องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. คุณลกัษณะของ
นวัตกรรม 

1. มีรูปแบบนวัตกรรมถูกต้อง ครบถ้วนตามประเภท  
ของนวัตกรรมท่ีระบ ุ
2. นวัตกรรมมีความสอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ 
และการปฏิบัติหน้าที่ในด้านที่ขอรับการประเมิน
คัดเลือก 
3. รูปแบบการจัดพิมพ์ จัดรูปเล่มนวัตกรรม                   
การน าเสนอน่าสนใจ มีการจัดเรียงล าดับอย่าง          
เป็นขัน้ตอน 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

2. คุณภาพของ 
องค์ประกอบ 
ในนวัตกรรม 

1. วัตถุประสงค์ เป้าหมายของนวัตกรรม สอดคล้องกับ 
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา 
2. ความสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระของนวัตกรรม 
3. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. การออกแบบ
นวัตกรรม 

1. มีแนวคิดทฤษฎีรองรับอย่างสมเหตุสมผล               
สามารถอ้างอิงได ้
2. แนวคิดทฤษฎีที่ระบุมคีวามเปน็ไปได้ในการพัฒนา 
นวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผล 
3. นวัตกรรมมีความสอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎีที่ระบ ุ

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

4. ประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม 

1. กระบวนการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมถูกต้อง  
ตามหลักวิชา 
2. นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. วิธีการหาประสิทธิภาพของนวตักรรมครอบคลุม  
ในด้านเนื้อหา (Content validity) และโครงสร้าง  
(Construct validity) 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 
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องค์ประกอบที่ 2 คุณประโยชน์ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความสามารถใน
การแก้ปญัหาหรอื
พัฒนา 

1. สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ระบุได้
ครบถว้น 
2. แกป้ัญหาหรือพัฒนาได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
3. น าไปประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน 

ท าได้ 3 
ราการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

2. ประโยชน์ต่อบคุคล 1. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อผู้เรียน 
2. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อเพื่อนคร ู
3. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. ประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน 

1. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อสถานศึกษา 
2. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อวงการวิซาชีพ 
3. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อชุมชน 

ท าได้ 3 
ราการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

 
องค์ประกอบที่ 3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความแปลกใหม่  
ของนวัตกรรม 

1. เกิดจากแนวคิดแปลกใหม่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน 
2. เปน็การพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดเดิม 
3. มีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมและน ามาพัฒนาใหม่ 

ท าได้ 
รายการที่ 1 

ท าได้ 
รายการที่ 2 

ท าได้ 
รายการที่ 3 

2. จุดเด่นของ
นวัตกรรม 

1. ผลงานมีจุดเด่น น าสนใจ สะท้อนถึงการมีแนวคิด
ใหม ่
2. ใช้ง่าย สะดวก 
3. ลงทุนน้อย 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 
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3.  การประเมินตัวชี้วัดร่วม ส าหรับครูผู้สอนทุกชัน้/กลุ่มสาระ/รายวชิา/บูรณาการ/ก่อนประถมศึกษาให้ใช้ตัวชี้วัด
ร่วมด้านวชิาการ ดังนี ้

องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกบัผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ด้าน/คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

1. นักเรียนผ่านการประเมินคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 
ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 90 
1. นักเรียนผ่านการประเมินคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 
ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 90 
2. นักเรียนประพฤติปฏิบตัิตนตามคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษา ได้ครบ 
ทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 90 
3. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรต/ิประกาศ 
ชมเชย จากหน่วยงาน/องค์กร ระดับเขต/จังหวัด 
4. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรต/ิประกาศ 
ชมเชย จากหน่วยงาน/องค์กร ระดับชาติ/นานาชาต ิ

ท าได ้4 
รายการ 

ท าได ้
รายการที่ 

1-3 

ท าได ้
รายการที่ 

1-2 

2. ผลงาน/ชั้นงาน/ 
ภาระงาน/ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ผลการปฏิบตัิงานครบถ้วนตามที่ครูก าหนด 
2. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ 
นักเรียนมีคณุภาพตาม เกณฑ์ที่ก าหนดในระดบัดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 80 
3. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานเกิดจาก
การปฏิบัติงานของนัก เรียนตามหลักสูตรอย่าง แท้จริง 
และได้รับการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน 

ท าได้ทั้ง 
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได ้
1 รายการ 

3. การเผยแพร่ผลงาน
นักเรียน 

1. นักเรียนได้น า เสนอ/จัด แสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสในระดับ 
สถานศึกษา ไมจ่ ากัดจ านวนครั้ง 
2. นักเรียนได้น า เสนอ/จัด แสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี 
คุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสต่อ 
สาธารณะในระดับเขต/จังหวัด อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
3. นักเรียนได้น า เสนอ/จัด แสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาส 
ต่อสาธารณะในระดับภาค 
4. นักเรียนได้น า เสนอ/จัด แสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี 
คุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ ตามวาระและโอกาส  
ต่อสาธารณะในระดับชาติ/นานาชาต ิ

ท าได้ทั้ง 
3-4 

รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได ้
1 รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

4. การได้รับรางวัล/ 
ยกย่องเชิดช ู

1. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ของนกัเรียนได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชูในระดับเขต/ 
จังหวัด 
2. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ของนกัเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับภาค 
3. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ของนกัเรียนได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับชาติ/ 
นานาชาติ 
4. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน  
ของนกัเรียนได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู และมีผู้น า  
ไปประยุกต์ใช้/เป็นแนวคิดในการพัฒนาผลงาน  
ของนกัเรียน/ครูนอกสถานศึกษา 

ท าได้  
3-4 

รายการ 

ท าได ้
2 รายการ  

 

ท าได้ 1
รายการ  

 

 
องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. เปน็แบบอย่างและ 
เป็นที่ยอมรับจาก
บุคคลอืน่ ๆ 

1. พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา
จิตใจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดีตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในหน้าที่ราชการ และส่วนตน 
3. น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
จนได้รับการยอมรับหรือการยกย่องเชิดชูจาก
หน่วยงาน/องค์กรภาครฐัและเอกชน ระดับเขต/
จังหวัด 
4. น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
จนได้รับการยอมรับหรือการยกย่องเชิดชูจาก
หน่วยงาน/องค์กรระดับชาต ิ

ท าได ้4 
รายการ 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

2. พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

การได้รับการพัฒนา/พัฒนาตนเองในรอบ 2 ปี 41  ชั่วโมง/
ปี ขึ้นไป 

 

21-40  
ชั่วโมง/ปี  

20  
ชั่วโมง/ปี  
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องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงาน/ผลงานที่เป็นเลิศ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. การน าองคค์วามรู้ 
จากการได้รับการ
พัฒนา หรือการพัฒนา
ตนเอง ไปใช้ประโยชน ์

1. น าไปพัฒนานกัเรียนแบบองคร์วมได้ความรู้ทักษะ 
กระบวนการ และเจตคต ิ
2. น าไปใชบู้รณาการกบัหนว่ย/เรื่องอื่น ๆ ได้ 
3. น าไปใชบู้รณาการกบัรายวิชาอื่น ๆ ได้ 
4. น าไปใชเ้ป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลได้ 
5. เชื่อมโยง/น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ท าได้ 
4-5 

รายการ 

ท าได้ 
2-3 

รายการ 

ท าได้ 
1 รายการ 

2. การแก้ปัญหา/  
การพัฒนาผู้เรียน 

1. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย  
ในชั้นเรียน 
2. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม  
ทางการเรียนการสอน 
3. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ระบบดูแล  
ช่วยเหลือนักเรียน 

ท าได้ 
ระดับ 3 

ท าได้ 
ระดับ 2 

ท าได้ 
ระดับ 1 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
 
    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

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

       
           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 

                             (.............................................................) 
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แบบประเมินด้านผลงานด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 

ระดับชาติ 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    ครผูู้สอนยอดเย่ียม 
    ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ......................................................... นามสกุล....................................................... 
    ต าแหน่ง........................................................................................................................................................... 
     ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
     สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
    โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 

2. เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ 

 องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน  (เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษาล่าสุด) 
 1) ส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ  ชั้น ป. 3  ป. 6  ม. 3 และ ม. 6 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ผลท่ีเกิดกบั
ผู้เรียน ป. 6  ม. 3 
ม. 6 (0-NET)  
ป.3 (NT) 

 

1. ค่าเฉลี่ยปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลีย่ระดับชาติ 
2. ค่าเฉลี่ยปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลีย่ระดับ สพฐ. 
3. ค่าเฉลี่ยปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลีย่ระดับเขตพื้นที่ 
4. ค่าเฉลี่ยร้อยละปีทีฝานมา สูงกว่าร้อยละ 50 ของ
คะแนน 
5. ค่าเฉลี่ยระดับสถานศกึษาปีล่าสุดสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ         
ปีก่อนหน้า 1 ป ี
6. นักเรียนมีผลการประเมินระดบัสถานศึกษาต้ังแต ่
ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
7. ไม่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 0 

ท าได ้
5-7 

รายการ 

ท าได ้
3-4 

รายการ 

ท าได ้
1-2 

รายการ 

 2) ส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ  ชั้น ป. 2  ป. 5 ม. 2 และ ม. 5 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ผลท่ีเกิดกบั
ผู้เรียน  ป. 2  ป. 5  
ม. 2 ม. 5 (LAS) 
 

 

1. ค่าเฉลี่ยปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลีย่ระดับเขตพื้นที่ 
2. ค่าเฉลี่ยร้อยละปีที่ผ่านมา สูงกว่าร้อยละ 50                
ของคะแนน 
3. ค่าเฉลี่ยระดับสถานศกึษาปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ของปกี่อนหน้า 1 ป ี
4. นักเรียนไดผ้ลการประเมินระดับสถานศึกษาตั้งแต ่
ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
5. ไม'มีนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 0 

 ท าได ้4-5 
 รายการ 

 ท าได้ 2-3 
 รายการ 

 ท าได ้1 
 รายการ 

กศ.พศ. 6/3 
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 3) ส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ  ชั้น ป. 1  ป. 4  ม. 1 และ ม. 4 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ผลท่ีเกิดกบั
ผู้เรียน ป. 1  ป. 4 
ม. 1  ม. 4  
(ระดับสถานศึกษา) 

1. ค่าเฉลี่ยร้อยละปีล่าสุด สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละของปีที่
ผ่านมา 
2. ผลการทดสอบระดับสถานศึกษา (เกรดเฉลี่ย) ปีล่าสุด 
สูงกว่า 3.00 
3. ค่าเฉลี่ยระดับสถานศกึษาปีล่าสุด สูงกว่าปีกอ่นหน้า       
1 ปี ในรายวิชาเดียวกัน 
4. นักเรียนมีผลการประเมินระดบัสถานศึกษาต้ังแต่ระดับ 
3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
5. ไม่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 0 

ท าได ้
4-5 

รายการ 

ท าได้ 
2-3 

รายการ 

ท าได ้
1 

รายการ 

 
 4) ส าหรับครูผู้สอนกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ผลท่ีเกิดกบั
ผู้เรียนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. นักเรียนมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
ก าหนด คิดเปน็ร้อยละ 90 
2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณ-
ประโยชน์ครบร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า 2 ครัง้/ภาคเรียน 
หรือ 4 ครัง้/ป ี
3. นักเรียนมีผลงาน/ผลการปฏิบตัิงานเซิงประจักษแ์ละ 
เผยแพร่จนเปน็ที่ยอมรับหรือได้รบัรางวัลระดับเขต/
จังหวัด 
4. นักเรียนมีผลงาน/ผลการปฏิบตัิงานเซิงประจักษแ์ละ       
เผยแพร่จนเปน็ที่ยอมรับหรือได้รบัรางวัลระดับภาค 
5. นักเรียนมีผลงาน/ผลการปฏิบตัิงานเซิงประจักษแ์ละ         
เผยแพร่จนเปน็ที่ยอมรับหรือได้รบัรางวัลระดับชาติ/ 
นานาชาติ 

ท าได ้
5 รายการ 

ท าได ้
รายการที่ 

1, 2 
และอีก  

2 รายการ 

ท าได ้
รายการที่ 

1, 2 
และอีก  

1 รายการ 
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3.  การประเมินตัวชี้วัดร่วม  ส าหรบครูผู้สอนทุกชั้น/กลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ/ให้ใช้ตัวชี้วัดร่วม                         
ด้านวิชาการดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ด้าน/คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

1. นักเรียนผ่านการประเมินคณุลกัษณะอันพึงประสงค์   
ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 90 
2. นักเรียนประพฤติปฏิบตัิตนตามคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษา  
ได้ครบทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 90 
3. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่อง เชิดชูเกียรติ/ประกาศ 
ชมเชย จากหน่วยงาน/องค์กร ระดับเขต/จังหวัด 
4. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่อง เชิดชูเกียรติ/ประกาศ 
ชมเชย จากหน่วยงาน/องค์กร ระดับชาติ/นานาชาติ 

ท าได้ 4 
รายการ 

ท าได้ 
รายการที่ 

1-3 

ท าได้ 
รายการที่ 

1-2 

2. ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน/ผลการ/ 
ปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ผลการปฏิบตัิงานครบถ้วนตามที่ครูก าหนด 
2. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ 
นักเรียนมีคณุภาพตาม เกณฑ์ที่ก าหนดในระดบัดีขึ้นไปคิด
เป็นร้อยละ 80 
3. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานเกิดจาก
การปฏิบัติงานของนักเรยีนตามหลักสูตรอย่าง แท้จริงและ
ได้รับการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน 

ท าได้ทั้ง 3 
รายการ 

ท้าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. การเผยแพร่ผลงาน
นักเรียน 

1. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี คณุภาพ
ในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสในระดับสถานศึกษา 
ไม่จ ากดัจ านวนครั้ง 
2. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี คณุภาพ
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสต่อ สาธารณะใน
ระดับเขต/จังหวัด อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี
3. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี คณุภาพ
ในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสต่อสาธารณะใน
ระดับภาค 
4. นักเรียนได้น าเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี คณุภาพ
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามวาระและโอกาส ต่อสาธารณะใน
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

ท าได้ทั้ง 3 
รายการ 

ท้าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

 

994 



[206] 

 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

4. การได้รับรางวัล/ 
ยกย่องเชิดช ู

1. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียนได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชูในระดับเขต/ จังหวัด 
2. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับภาค 
3. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับชาติ/ 
นานาชาติ 
4. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู  และมีผู้น าไป
ประยุกต์ใช้/เป็นแนวคิดในการพฒันาผลงานของนักเรียน/
ครูนอกสถานศกึษา 

ท าได ้
3-4 

รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได ้
1 รายการ 

 
องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. เปน็แบบอย่าง
และเป็น ที่ยอมรับ
ส่วนตน จากบุคคล
อื่น ๆ 

1. พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาจิต 
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
2. ปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดี ตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในหน้าที่ราชการและ 
3. น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์         
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จนได้รับ 
การยอมรับ หรือการยกย่องเชิดชูจากหน่วยงาน/ 
องคก์รภาครัฐและเอกชน ระดับเขต/จังหวัด 
4. น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์          
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จนได้รับการ
ยอมรับ หรือการยกย่องเชิดชูจากหนว่ยงาน/องคก์ร
ระดับชาต ิ

ท าได ้4 
รายการ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

2. พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

การได้รับการพัฒนา/พัฒนาตนเองในรอบ 2 ปี    
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องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงาน/ผลงานที่เปน็เลิศ 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. การน าองคค์วามรู้ 
จากการใต้รับการ
พัฒนา หรือการพัฒนา
ตนเอง ไปใช้ประโยชน ์

1. น าไปพัฒนานกัเรียนแบบองคร์วมได้ความรู้ทักษะ 
กระบวนการ และเจตคต ิ
2. น าไปใชบู้รณาการ กบัหนว่ย/เรื่องอื่น ๆ ได ้
3. น าไปใชบู้รณาการกบัรายวิชาอื่น ๆ ได้ 
4. น าไปใชเ้ป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลได้ 
5. เชื่อมโยง/น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ท าได ้
4-5 

รายการ 

ท าได ้
2-3  

รายการ 

ท าได ้
1  

รายการ 

2. การแก้ปัญหา/  
การพัฒนาผู้เรียน 

1. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย  
ในชั้นเรียน 
2. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม  
ทางการเรียนการสอน 
3. การแก้ปัญหา/พัฒนา ผู้เรียนโดยใช้ระบบดูแล  
ช่วยเหลือนักเรียน 

ท าได ้
3  ระดับ 

ท าได ้
2  ระดับ 

ท าได ้ 
1 ระดับ 

 
บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (.............................................................)  
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แบบประเมินด้านผลงานด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 

ระดับชาติ 
1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    ครผูู้สอนยอดเย่ียม 
    ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ......................................................... นามสกุล........................................................ 
    ต าแหน่ง........................................................................................................................................................... 
    ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม 
    สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 

2. เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ 

 องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะัองครูและการจัดการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. คุณลกัษณะของคร ู 1. ครูมีลักษณะประชาธิปไตย 
2. ครูใช้เทคนคิ และทักษะการสอนเหมาะสม 
3. ครูปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมใช้ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับ 
4. ครแูละนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อการพัฒนา 

ท าได ้
4-5 

รายการ 

ท าได ้
2-3 

รายการ 

ท าได ้
1 

รายการ 

2. การวางแผน  
การจัดการเรียนรู ้

1. วเิคราะห์ผูเ้รียน 
2. วเิคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
3. วเิคราะหค์วามพร้อมของสื่ออปุกรณ ์
4. ออกแบบการเรียนรู้ทีเ่น้นบูรณาการ 
5. ออกแบบการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคัญ 

ท าได ้
4-5 

รายการ 

ท าได ้
2-3 

รายการ 

ท าได ้
1 

รายการ 

3. การจัดกิจกรรม  
การเรียนรู ้

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของแต่ละวิชา 
2. จัดกิจกรรมให้ครบถ้วนตามธรรมชาติวิชา 
และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเน้นให้แก่ทักษะ 
และกระบวนการคิด 
3. จัดกิจกรรมหลากหลายวธิี และเหมาะสมกับผู้เรียน 
4. ใช้ส่ือการเรียนรูเ้หมาะสมกับ เนื้อหา และผู้เรียน 
5. ใช้เครือ่งมือประเมินผลเหมาะสม 

ท าได ้
4-5 

รายการ 

ท าได ้
2-3 

รายการ 

ท าได ้
1 

รายการ 

 
 
 
 
 
 

กศ.พศ. 6/5 
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดการชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผล 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. การจัดการชั้นเรียน 1. ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนและแกไ้ขสถานการณ์ 
ได้เหมาะสม 
2. จัดชั้นเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. ก าหนดระเบียบวนิัยในการเรยีนรู้และการอยู่ร่วมกัน 
ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ 
5. มีทักษะในการดึงความสนใจผู้เรียน 
6. มอบหมายงานตามความสามารถนักเรียน 

ท าได ้
5-6 

รายการ 

ท าได ้
3-4 

รายการ 

ท าได ้
1-2 

รายการ 

2. การจัดบรรยากาศ 
ทางกายภาพ 

1. จัดสถานที่อ านวยความสะดวกสนองต่อการจัด          
กิจกรรมต่าง ๆ 
2. จัดส่ือ อุปกรณ์ สอดคล้องกับกิจกรรม 
3. จัดแหล่งความรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรม และ     
ความสนใจของผูเ้รียน 
4. ฝึกให้นกัเรียนรบัผิดชอบในการรักษาความสะอาด  
และฝึกการท างานรว่มกัน 

ท าได ้
4 รายการ 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

3. การวัดผล
ประเมินผล 

1. มีการศึกษาเครือ่งมือวัดผลประเมินผล            
ด้านการจัดการชั้นเรียนอย่างเหมาะสม 
2. ใช้วิธกีารวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย 
3. น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการชั้นเรียน 
4. เผยแพร่ผลการพัฒนาการจัดการชั้นเรียน 

ท าได ้
4 รายการ 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

 

3. การประเมินตัวชี้วัดร่วม ส าหรับครูผู้สอนทุกชั้น/กลุ่มสาระ/รายวิชา/บูรณาการ/ก่อนประถมศึกษาให้ใช้ตัวชี้วัด
ร่วมด้านวิชาการ ด้งน้ี 

  องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ด้าน/คณุลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

1. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลกัษณะอันพงึประสงค ์
ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 90 
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ ทีเ่ป็นจุดเน้นของสถานศึกษา ได้ครบทุกข้อ 
คิดเป็นรอ้ยละ 90 
3. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกยอ่งเชิดชเูกียรติ/
ประกาศชมเชย จากหนว่ยงาน/องค์กร ระดับเขต/
จังหวัด 

ท าได้  
4 รายการ 

ท าได้ 
รายการที่  

1-3 

ท าได้ 
รายการที่  

1-2 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 4. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรต/ิประกาศ 
ชมเชย จากหน่วยงาน/องค์กร ระดับชาติ/นานาชาติ 

   

2. ผลงาน/ชั้นงาน/ 
ภาระงาน/ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ผลการปฏิบตัิงานครบถ้วนตามที่ครูก าหนด 
2. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ 
นักเรียนมีคณุภาพตาม เกณฑ์ที่ก าหนดในระดบัดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 80 
3. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานเกิดจาก
การปฏิบัติงานของนัก เรียนตามหลักสูตรอย่างแท้จริง 
และได้รับการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน 

ท าได้ทั้ง 
 3 รายการ 

ท าได้  
2 รายการ 

ท าได้  
1 รายการ 

3. การเผยแพร่ผลงาน
นักเรียน 

1. นักเรียนได้น าเสนอ/จัด แสดง/แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสในระดับ 
สถานศึกษา ไมจ่ ากัดจ านวนครั้ง 
2. นักเรียนได้น าเสนอ/จัด แสดง/แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี 
คุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสต่อ 
สาธารณะในระดับเขต/จังหวัด อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
3. นักเรียนได้น าเสนอ/จัด แสดง/แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาส 
ต่อสาธารณะในระดับภาค 
4. นักเรียนได้น าเสนอ/จัด แสดง/แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาส  
ต่อสาธารณะในระดับชาติ/นานาชาต ิ

ท าได้  
3-4 

รายการ 

ท าได ้
2 รายการ  

 

ท าได้  
1รายการ  

 

4. การไดร้ับรางวัล/  
ยกย่องเชิดชู 

1. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียนได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชูในระดับเขต/จังหวัด 
2. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับภาค 
3. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับชาติ/ 
นานาชาติ 
4. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู และมีผู'้น า ไป
ประยุกต์ใช้/เป็นแนวคิดในการพฒันาผลงานของ
นักเรียน/ครูนอกสถานศึกษา 

ท าได้  
3-4 

รายการ 

ท าได ้
2 รายการ  

 

ท าได้  
1รายการ  
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องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง 

ตัวชีว้ัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 
คะแนน

) 

(4 
คะแนน

) 

(3 
คะแนน
) 

1. เปน็แบบอย่างและ 
เป็นที่ยอมรับจากบคุคล
อื่น ๆ 

1. พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา
จิตใจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดีตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในหน้าที่ราชการ และส่วนตน 
3. น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
จนได้รับการยอมรับหรือการยกย่องเชิดชูจาก
หน่วยงาน/องค์กรภาครฐัและเอกชน ระดับเขต/
จังหวัด 
4. น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน         
จนได้รับการยอมรับหรือการยกย่องเชิดชูจาก
หน่วยงาน/องค์กรระดับชาต ิ

ท าได ้4 
รายการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

2. พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

การได้รับการพัฒนา/พัฒนาตนเองในรอบ 2 ปี    

 

             องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงาน/ผลงานที่เป็นเลิศ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. การน าองคค์วามรู้ 
จากการได้รับการ
พัฒนา หรือการพัฒนา
ตนเอง ไปใช้ประโยชน ์

1. น าไปพัฒนานกัเรียนแบบองคร์วมได้ความรู้ทักษะ 
กระบวนการ และเจตคต ิ
2. น าไปใชบู้รณาการกบัหนว่ย/เรื่องอื่น ๆ ได ้
3. น าไปใชบู้รณาการกบัรายวิชาอื่น ๆ ได้ 
4. น าไปใชเ้ป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลได้ 
5. เชื่อมโยง/น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ท าได ้4-5 
รายการ 

ท าได ้2-3 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 

2. การแก้ปัญหา/  
การพัฒนาผู้เรียน 

1. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย  
ในชั้นเรียน 
2. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม  
ทางการเรียนการสอน 
3. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ระบบดูแล  
ช่วยเหลือนักเรียน 

ท าได ้3 
ระดับ 

ท าได ้2 
ระดับ 

ท าได ้1 
ระดับ 
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บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

 

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (.............................................................)  
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แบบประเมินด้านผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 

ระดับชาติ 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
    ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ......................................................... นามสกุล.......................................................... 
    ต าแหน่ง............................................................................................................................................................. 
    ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม 
    สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 

2. เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ 

 องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. คุณลกัษณะของ
นวัตกรรม 

1. มีรูปแบบนวัตกรรมถูกต้อง ครบถ้วนตามประเภท  
ของนวัตกรรมที่ระบ ุ
2. นวัตกรรมมีความสอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ 
และการปฏิบัติหน้าที่ในด้านที่ขอรับการประเมิน
คัดเลือก 
3. รูปแบบการจัดพิมพ์ จัดรูปเล่มนวัตกรรม  
การน าเสนอน่าสนใจ มีการจัดเรียงล าดับอย่างเป็น
ขั้นตอน 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

2. คุณภาพของ 
องค์ประกอบ 
ในนวัตกรรม 

1. วัตถุประสงค์ เป้าหมายของนวัตกรรมสอดคล้องกับ 
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา 
2. ความสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระของนวัตกรรม 
3. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. การออกแบบ
นวัตกรรม 

1. มีแนวคิดทฤษฎีรองรับอย่างสมเหตุสมผลสามารถ
อา้งอิงได้ 
2. แนวติดทฤษฎีที่ระบุมิความเปน็ไปได้ในการพัฒนา 
นวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผล 
3. นวัตกรรมมิความสอดคล้องตามแนวติดทฤษฎีที่ระบุ 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

4. ประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม 

1. กระบวนการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมถูกต้อง  
ตามหลักวิชา 
2. นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ทีก่ าหนด 
3. วิธีการหาประสิทธิภาพของนวตักรรมครอบคลุม  
ในด้านเนื้อหา (Content validity) และโครงสร้าง  
(Construct validity) 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 
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องค์ประกอบที่ 2 คุณประโยชน์ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความสามารถใน
การแก้ปญัหาหรอื
พัฒนา 

1. สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ระบุได้
ครบถว้น 
2. แกป้ัญหาหรือพัฒนาได้ตรงตามกลุ่ม เป้าหมาย 
3. น าไปประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน 

ท าได้ 3 
ราการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

2. ประโยชน์ต่อบคุคล 1. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อผู้เรียน 
2. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อเพื่อนคร ู
3. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. ประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน 

1. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อสถานศึกษา 
2. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อวงการวิซาชีพ 
3. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชนต์่อชุมชน 

ท าได้ 3 
ราการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

 
องค์ประกอบที่ 3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความแปลกใหม่  
ของนวัตกรรม 

1. เกิดจากแนวคิดแปลกใหม่ ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน 
2. เปน็การพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดเดิม 
3. มีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมและน ามาพัฒนาใหม่ 

ท าได้ 
รายการที่ 1 

ท าได้ 
รายการที่ 2 

ท าได้ 
รายการที่ 3 

2. จุดเด่นของ
นวัตกรรม 

1. ผลงานมีจุดเด่น น าสนใจ สะท้อนถึงการมีแนวคิด
ใหม ่
2. ใช้ง่าย สะดวก 
3. ลงทุนน้อย 

ท าได้ 3 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 
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3.  การประเมินตัวชี้วัดร่วม  ส าหรับครูผู้สอนทุกชัน้/กลุ่มสาระ/รายวชิา/บูรณาการ/ก่อนประถมศึกษาให้ใช้ตัวชี้วัด
ร่วมด้านวชิาการ  ดงันี ้

องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกบัผู้เรียน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ด้าน/คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

1. นักเรียนผ่านการประเมินคณุลกัษณะอันพึงประสงค ์
ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 90 
2. นักเรียนประพฤติปฏิบตัิตนตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่เป็นจุดเน้นของสถานศกึษา ได้ครบทุกข้อ        
คิดเป็นร้อยละ 90 
3. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรต/ิประกาศ 
ชมเชย จากหน่วยงาน/องค์กร ระดับเขต/จังหวัด 
4. นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรต/ิประกาศ 
ชมเชย จากหน่วยงาน/องค์กร ระดับชาติ/นานาชาติ 

ท าได ้4 
รายการ 

ท าได ้
รายการที่ 

1-3 

ท าได ้
รายการที่ 

1-2 

2. ผลงาน/ชั้นงาน/ 
ภาระงาน/ผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ 
ผลการปฏิบตัิงานครบถ้วนตามที่ครูก าหนด 
2. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของ 
นัก เรียนมีคณุภาพตาม เกณฑ์ที่ก าหนดในระดับดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 80 
3. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานเกิดจาก
การปฏิบัติงานของนัก เรียนตามหลักสูตรอย่างแท้จริง 
และได้รับการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน 

ท าได้ทั้ง 
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได ้
1 รายการ 

3. การเผยแพร่ผลงาน
นักเรียน 

1. นักเรียนได้น า เสนอ/จัด แสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาสในระดับ 
สถานศึกษา ไมจ่ ากัดจ านวนครั้ง 
2. นัก เรียนได้น า เสนอ/จัด แสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี 
คุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสต่อ 
สาธารณะในระดับเขต/จังหวัด อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
3. นัก เรียนได้น า เสนอ/จัด แสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี 
คุณภาพในรูปแบบต่างๆ ตามวาระและโอกาส 
ต่อสาธารณะในระดับภาค 
4. นักเรียนได้น า เสนอ/จัด แสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีมี 
คุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ ตามวาระและโอกาส  
ต่อสาธารณะในระดับชาติ/นานาชาต ิ

ท าได้ทั้ง 
3-4 

รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได ้
1 รายการ 

 
 
 

1004 



[216] 

 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

4. การได้รับรางวัล/ 
ยกย่องเชิดช ู

1. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ของนกัเรียนได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชูในระดับเขต/ 
จังหวัด 
2. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ของนกัเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับภาค 
3. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 
ของนกัเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู ในระดับชาติ/ 
นานาชาติ 
4. ผลงาน/ชิน้งาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน  
ของนกัเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู และมีผู้น า  
ไปประยุกต์ใช้/เป็นแนวคิดในการพัฒนาผลงาน  
ของนกัเรียน/ครูนอกสถานศึกษา 

ท าได้  
3-4 

รายการ 

ท าได ้
2 รายการ  

 

ท าได้ 1
รายการ  

 

 
องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. เปน็แบบอย่างและ 
เป็นที่ยอมรับจาก
บุคคลอืน่ ๆ 

1. พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา
จิตใจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดีตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในหน้าที่ราชการ และส่วนตน 
3. น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
จนได้รับการยอมรับหรือการยกย่องเชิดชูจาก
หน่วยงาน/องค์กรภาครฐัและเอกชน ระดับเขต/
จังหวัด 
4. น้อมน าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
จนได้รับการยอมรับหรือการยกย่องเชิดชูจาก
หน่วยงาน/องค์กรระดับชาต ิ

ท าได ้4 
รายการ 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

2. พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

การได้รับการพัฒนา/พัฒนาตนเองในรอบ 2 ปี 41  
ชั่วโมง/ปี 
ขึ้นไป 

 

21-40
ชั่วโมง/ปี 

20 ชั่วโมง/
ปี 
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                      องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงาน/ผลงานที่เป็นเลิศ 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. การน าองคค์วามรู้ 
จากการได้รับการ
พัฒนา หรือการพัฒนา
ตนเอง ไปใช้ประโยชน ์

1. น าไปพัฒนานกัเรียนแบบองคร์วมได้ความรู้ทักษะ 
กระบวนการ และเจตคต ิ
2. น าไปใชบู้รณาการกบัหนว่ย/เรื่องอื่น ๆ ได้ 
3. น าไปใชบู้รณาการกบัรายวิชาอื่น ๆ ได้ 
4. น าไปใชเ้ป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลได้ 
5. เชื่อมโยง/น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ท าได้ 
4-5 

รายการ 

ท าได้ 
2-3 

รายการ 

ท าได้ 
1 รายการ 

2. การแก้ปัญหา/  
การพัฒนาผู้เรียน 

1. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย  
ในชั้นเรียน 
2. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม  
ทางการเรียนการสอน 
3. การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ระบบดูแล  
ช่วยเหลือนักเรียน 

ท าได้ 
ระดับ 3 

ท าได้ 
ระดับ 2 

ท าได้ 
ระดับ 1 

 
บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 
 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

 

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (.............................................................)  
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1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ     ลูกจ้างยอดเยี่ยม 
 

ประเภท  บุคคลยอดเยี่ยม 
สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   

 

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
 
2.  คุณสมบัติเบ้ืองต้น 
 ผู้เสนอขอรับรางวัล  ลูกจ้างยอดเย่ียม  ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  
(OBEC AWARDS )  ต้องมีคุณสมบัติเบ้ืองต้น ดังต่อไปน้ี 
 2.1 ด ารงต าแหน่งลูกจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษาลังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 2.2 ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งลูกจ้าง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันท่ียื่นขอรับการประเมิน 
 2.3 เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยภายใน 2 ปี นับถึงวันท่ียื่นขอรับการประเมิน 
 2.4 มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างท่ีดีและยอมรับของบุคคลใน
วิชาชีพในสังคม ประกอบด้วย 
 2.4.1 การครองตน 
 1) เป็นผู้ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบเป็นตัวอย่างแก่บุคคลโดยท่ัวไป 
 2) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงานในวงการวิชาชีพ 
 3) เป็นผู้ตรงต่อเวลาและมีวินัยในตนเอง 
 2.4.2 การครองคน 
  1) เป็นผู้ท่ีท างานร่วมกับผู้อื่นไต้ดีและเป็นท่ียอมรับของผู้ร่วมงาน 
 2) เป็นผู้ท่ีมีความเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
 3) 'เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพในความอาวุโสของผู้อื่น 
  2.4.3 การครองงาน 
 1) เป็นผู้ท่ีรู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์  ประหยัด และคุ้มค่า 
 2) เป็นผู้ท่ีมีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  3) เป็นผู้ท่ีมีความสามารถและมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา 
 
3.  หลักเกณฑ์การประเมิน 
 3.1 การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น 

 ผู้ขอรับการประเมินต้องได้รับการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น โดยผู้ประเมินสังเกต สอบถาม 
สัมภาษณ์ ตรวจสอบร่องรอย เอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน จึงจะได้รับการประเมินผล
งานต่อไป 

 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ั้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน 

รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
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3.2 การประเมินเฉพาะด้าน 
 ผู้ขอรับการประเมินต้องได้รับการประเมินเฉพาะด้าน 2 ส่วน คือ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และ
ผลงานยอดเยี่ยม โดยผู้ประเมินสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ ตรวจสอบร่องรอย เอกสาร หลักฐาน        การ
ปฏบิัติงานของผู้ขอรับการประเมินตามรายการของท้ัง 2 ส่วน แล้วสรุปผลตามเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียด 
ดังนี ้

 3.2.1  การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความรับผิดชอบ  
ต่อหน้าที ่

1. มีความตั้งใจปฏิบัติงานใหไ้ด้รับความส าเร็จ 
2. ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และที่ได้รับ 
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได ้
1 รายการ 

2. ความรู้
ความสามารถ และ
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติตน 

1. มีความสามารถในการน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ใน      
การ ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างด ี
2. มีความสามารถในการแกป้ัญหา และมีปฏิภาณ           
ไหวพริบในการปฏิบัติงาน 
3. รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
หรืองานทีไ่ด้รับมอบหมายด้วยความ เต็มใจ 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได ้
1 รายการ 

3. ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์และ 
ปรับปรุงงาน 

1. มีความสามารถในการคิดรเิริ่ม หาหลักการ แนวทาง 
วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
2. มีความสามารถในการปรับปรงุงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
3. มีความสามารถในการท างานที่ยากหรืองานใหม่  
ให้ส าเร็จเป็นผลด ี

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได ้
1 รายการ 

4. ความพากเพียรใน
การใบงานและ 
ผลงานเป็นที่พอใจ 

1. มีความกระตือรือรน้ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่รับ 
มอบหมายจนส าเร็จ 
2. มีความขยันหม่ันเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่
ราชการหรืองานที่รับผิดชอบ 
3. ได้รับการยกย่องในความส าเรจ็ของงาน 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได ้
1 รายการ 

5. การค านงึถงึ
ประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชน 

1. การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชน์ของสว่นรวม 
และประชาชน 
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัด 
และเหมาะสม 
3. ร่วมมือช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างราชการ 
กับประชาชน 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได ้
1 รายการ 
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 3.2.2 การประเมินผลงานยอดเยี่ยม 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ผลงานที่ปฏิบัติ 
เกี่ยวกบัหน้าที่  
ความรับผิดชอบ 

1. เอาใจใส่ ดูแล การบริการประชาชน 
2. งานที่ปฏิบัติส าเร็จด้วยความเรียบร้อย 
3. ปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า ทันตามก าหนด 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได ้
1 รายการ 

2. ผลงานดังกล่าวเป็น 
ประโยชน์ต่อราชการ 
และสังคม 

1. เปน็ผลงานที่ทางราชการได้รบัประโยชน ์
2. ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลงานที่ปฏิบัติงาน 
3. ใช้งบประมาณของทางราชการน้อยแต่ได้รับ
ประโยชน์มาก 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได ้
1 รายการ 

3. เปน็ผลงานการ
บริการประชาชนที่
สามารถใช้เป็นตัวอย่าง
แก่บคุคลอืน่ ๆ ได้ 

1. ผลงานเป็นที่ยอมรับนบัถือแกบุ่คคลอืน่ 
2. เปน็ลักษณะผลงานที่ปรากฏ ให้เหน็ซัดเจน 
3. บุคคลอื่นสามารถน าไปใช้เปน็ตัวอย่างได ้

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได ้
1 รายการ 

4. เปน็ผลงานทีเ่กิด
จากความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

1. มีความคิด ริเริ่มการพัฒนางาน 
2. น าเทคนิควิธกีารใหม่ๆมาใช้ ในการปฏิบัติงาน 
3. ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได ้
1 รายการ 

5. เปน็ผลงานที่ต้อง 
ปฏิบัติด้วยความเสีย 
สละวิริยะ อุตสาหะ 

1. ปฏิบัติงานในเวลาราชการ โดยไม่บกพร่อง 
2. อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ 
3. มีความพากเพียรพยายามในการท างาน 

ท าได ้
3 รายการ 

ท าได ้
2 รายการ 

ท าได ้
1 รายการ 

 

4. วิธีการประเมิน 

 การประเมินลูกจ้างยอดเยี่ยมท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ              
มีวิธีการประเมิน 2 ระดับ ดังนี้ 

 4.1 ระดับภาค 
 1) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินและคัดเลือกลูกจ้าง     ยอด

เย่ียมระดับภาค 
 2) ผู้สมัครรับการประเมินยื่นค าขอรับการประเมินตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด  แล้วน าเสนอเจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาที่สังกัด ตามวันเวลาที่ก าหนด 
 3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เสนอค าขอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาและแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน

เพื่อตรวจลอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นข้อ 2.1-2.6    โดยพิจารณา
จากหลักฐาน การขอรับการประเมิน การตรวจลอบเอกสารด่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การสังเกต ซักถาม และอื่น ๆ เพื่อ
ให้ผลการประเมิน มีความถูกต้องและเท่ียงตรง และเสนอชื่อ แบบประเมินและหลักฐานประกอบการพิจารณา
เสนอส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ สถานศึกษาตัวแทนระดับภาคที่ได้รับมอบหมาย 

 4) คณะกรรมการระดับภาคประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดและ
ตัดสินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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 5) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาตัวแทนระดับภาคท่ีไต้รับมอบหมายประกาศผล
ผู้ผ่านการตรวจลอบคุณสมบัติเบ้ืองต้น 

 6) คณะกรรมการประเมินผู้ท่ีผ่านการตรวจลอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การประเมิน
เฉพาะด้านโดยพิจารณาจากหลักฐานเอกสารหรือการตรวจสอบสภาพจริง หรือการน าเสนอรายงานผล       การ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และชักถามเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 7) คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินโดยพิจารณาดัดลันตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและประกาศ
ผลผู้ท่ีผ่านการดัดเลือกเป็นลูกจ้างยอดเย่ียมในระดับภาคเพื่อจะล่งไปขอรับการประเมินในระดับชาติต่อไป 
 4.2 ระดับชาติ 
  1) แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินและดัดเลือกลูกจ้างยอดเยี่ยมระดับชาติ คณะกรรมการ
ประเมินโดยการให้ผู้ท่ีผ่านการประเมินระดับภาคโดยพิจารณาจากหลักฐาน เอกสาร หรือการตรวจสอบสภาพจริง 
หรือการน าเสนอ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และชักถามเพิ่มเติม ตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร 
  2) คณะกรรมการประเมินและตัดสินผลตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด 
  3) คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินและประกาศผลการคัดเลือกผู้ท่ีได้รับรางวัล           
OBEC AWARDS  ในระดับชาติ และท าพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
 5.1 ระดับภาค 
  เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างยอดยี่ยมระดับภาค มีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้  
  มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านท่ีขอรับการประเมิน โดยได้ผลการประเมินระดับ  
ดีเย่ียมของตัวชี้วัดท่ีประเมิน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 5.2  ระดับชาติ 
  เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างยอดยี่ยมระตับชาติ มีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
   1) มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านท่ีขอรับการประเมิน โดยได้ผลการประเมินระดับดี
เย่ียมของ ตัวชี้วัดท่ีประเมิน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
   2) ผ่านความเห็นชอบเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประเมินอย่างเป็นเอกฉันท์ 
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แบบประเมินคุณสมบัติเบือ้งต้น (OBEC AWARDS) 

 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ   ลูกจ้างยอดเย่ียม 
    ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ......................................................... นามสกุล....................................................... 
    ต าแหน่ง........................................................................................................................................................... 
      ประเภท   บุคคลยอดเยี่ยม 
      สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
     โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 

2. เกณฑ์การประเมิน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. คุณสมบัตเิบื้องต้น 
เชิงประจักษ ์

1. ด ารงต าแหนง่ลูกจ้างปฏิบัตงิานในสถานศึกษา                         
สังกัด ส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งลูกจ้างมาแล้วไม่นอ้ยกว่า  
2 ปี นับถงึวันที่ยื่นขอรับการประเมิน 
3. เปน็ผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัภายใน 2 ปีนับถึง
วันที่ย่ืนขอรบัการประเมิน 

  

2. การครองตน 1. เปน็ผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเป็นตัวอย่างแก่บคุคล
โดยทั่วไป 
2. เปน็ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เปน็ที่ยอมรับของเพื่อน
ร่วมงานในวงการวิซาชีพ 
3. เปน็ผู้ตรงต่อเวลาและมีวินัยในตนเอง 

  

3. การครองคน 1. เปน็ผู้ที่ท างานรว่มกับผู้อื่นได้ดีและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ร่วมงาน 
2. เปน็ผู้ที่มีความเอือ้เพื่อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม 
3. เปน็ผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพในความ
อาวุโสของผู้อื่น 

  

4. การครองงาน 1. เปน็ผู้ที่รู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เปน็
ประโยชน์ประหยัด และคุ้มค่า 
2. เปน็ผู้ที่มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน 
3. เปน็ผู้ที่มีความสามารถและมีปฏิภาณไหวพรบิใน
การแก้ปญัหา 
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ความคิดเห็นัองคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
 มีคุณสมบัติตรงตามตัวช้ีวัดทุกข้อ 
 อื่น ๆ ........................................................................................................................... 
 
 

   ลงชื่อ             ประธานกรรมการ  ลงชื่อ                        กรรมการ 
        (............................................)         (.................................................)    
 

ลงชื่อ             กรรมการและเลขานุการ 
                                     (.................................................) 
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แบบประเมินผลงาน (OBEC AWARDS) 
 

ระดับภาค 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ   ลูกจ้างยอดเย่ียม 
    ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ......................................................... นามสกุล....................................................... 
    ต าแหน่ง........................................................................................................................................................... 
    ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม 
    สังกัด สังกัดส านักงานการศึกษาพิเศษ 
                   โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
           โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 

2. เกณฑ์การประเมิน 
 ให้ผู้ประเมินบันทึกเครื่องหมาย   ลงในช่องผลการประเมินตามเกณฑ์ ดังนี้  

ดีเย่ียม หมายถึง   ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ หลักฐานร่องรอยครบ 3 รายการ  
ดีมาก หมายถึง   ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ หลักฐานร่องรอย  2 รายการ 
ดี หมายถึง   ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ หลักฐานร่องรอย 1 รายการ 

 

 2.1 การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความรับผิดชอบ  
ต่อหน้าที ่

1. มีความตั้งใจปฏิบัติงานใหไ้ด้รับความส าเร็จ 
2. ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลอืในการปฏิบัติงาน 

   

2. ความรู้
ความสามารถ และ
ความพึงพอใจ ในการ
ปฏิบัติตน 

1. มีความสามารถในการน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ใน        
การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างด ี
2. มีความสามารถในการแกป้ัญหา และมีปฏิภาณ               
ไหวพริบในการปฏิบัติงาน 
3. รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
หรืองานทีไ่ด้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ 

   

3. ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์และ 
ปรับปรุงงาน 

1. มีความสามารถในการคิดรเิริ่ม หาหลักการ แนวทาง 
วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
2. มีความสามารถในการปรับปรงุงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
3. มีความสามารถในการท างานที่ยากหรืองานใหม่ให้
ส าเร็จเป็นผลดี 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

4. ความพากเพียร ใน
การท างานและ ผลงาน
เป็นที่พอใจ 

1. มีความกระตือรือรน้ ต้องการที่จะปฏิบัติงานท่ีรับ
มอบหมายจนส าเร็จ 
2. มีความขยันหม่ันเพียร เสียสละ และอุทิศเวลา 
ให้แก่ราชการหรืองานที่รับผิดขอบ 
3.  ได้รับการยกย่องในความส าเร็จของงาน 

   

5. การค านงึถงึ
ประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชน 

1. การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชน์ของสว่นรวม  
และประชาชน 
2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์และสาธารณปูโภคได้อย่างประหยัด 
และเหมาะสม 
3. ร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างราชการ 
กับประชาชน 

   

 

 2.2  การประเมินผลงานยอดเยี่ยม 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ผลงานที่ปฏิบัติ 
เกี่ยวกบัหน้าที่  
ความรับผิดชอบ 

1. เอาใจใส่ ดูแล การบริการประชาชน 
2. งานที่ปฏิบัติส าเร็จด้วยความเรียบร้อย 
3. ปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า ทันตามก าหนด 

   

2. ผลงานดังกล่าว เป็น
ประโยชน์ ต่อราชการ
และสังคม 

1. เปน็ผลงานที่ทางราชการได้รบัประโยชน ์
2. ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลงานที่ปฏิบัติงาน 
3. ใช้งบประมาณของทางราชการน้อย แต่ได้รับ 
ประโยชน์มาก 

   

3. เปน็ผลงานการ
บริการประชาชนที่
สามารถใช้เป็นตัวอย่าง
แก่บคุคลอืน่ ๆ ได้ 

1. ผลงานเป็นที่ยอมรับนบัถือแก่บุคคลอืน่ 
2. เปน็ลักษณะผลงานที่ปรากฏให้เหน็ซัดเจน 
3. บุคคลอื่นสามารถน าไปใช้เปน็ตัวอย่างไต ้

   

4. เปน็ผลงานทีเ่กิด 
จากความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

1. มีความคิด ริเริ่มการพัฒนางาน 
2. น าเทคนิค วิธกีารใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

   

5. เปน็ผลงานที่ต้อง 
ปฏิบัติด้วยความ 
เสียสละ วิริยะ 
อุตสาหะ 

1. ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไม่บกพร่อง 
2. อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ 
3. มีความพากเพียรพยายามในการท างาน 

   

 

1014 



[226] 

 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (.............................................................) 
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แบบประเมินผลงาน (OBEC AWARDS) 

ระดับชาติ 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ   ลูกจ้างยอดเย่ียม 
    ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ......................................................... นามสกุล....................................................... 
    ต าแหน่ง........................................................................................................................................................... 
    ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม 
    สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 โรงเรียนศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนราชปะชานุเคราะห์ 

2. เกณฑ์การประเมิน 
 ให้ผู้ประเมินบันทึกเครื่องหมาย   ลงในช่องผลการประเมินตามเกณฑ์ ดังนี้  

ดีเย่ียม หมายถึง   ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ หลักฐานร่องรอยครบ 3 รายการ  
ดีมาก หมายถึง   ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ หลักฐานร่องรอย  2 รายการ 
ดี หมายถึง   ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ หลักฐานร่องรอย 1 รายการ 

 
 2.1 การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความรับผิดชอบ  
ต่อหน้าที ่

1. มีความตั้งใจปฏิบัติงานใหไ้ด้รับความส าเร็จ 
2. ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและ ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลอืในการปฏิบัติงาน 

   

2. ความรู้
ความสามารถ และ
ความพึงพอใจ  
ในการปฏิบัติตน 

1. มีความสามารถในการน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ใน        
การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างด ี
2. มีความสามารถในการแกป้ัญหา และมีปฏิภาณ               
ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน 
3. รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
หรืองานทีไ่ด้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ 

   

3. ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์และ 
ปรับปรุงงาน 

1. มีความสามารถในการคิดรเิริ่ม หาหลักการ แนวทาง 
วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
2. มีความสามารถในการปรับปรงุงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
3. มีความสามารถในการท างานที่ยากหรือ งานใหม่ให้
ส าเร็จเป็นผลดี 

   

 

กศ.พศ. 7/3 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

4. ความพากเพียร ใน
การท างานและ ผลงาน
เป็นที่พอใจ 

1. มีความกระตือรือรน้ ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่รับ
มอบหมายจนส าเร็จ 
2. มีความขยันหม่ันเพียร เสียสละ และอุทิศเวลา 
ให้แก่ราชการหรืองานที่รับผิดขอบ 
3. ได้รับการยกย่องในความส าเรจ็ของงาน 

   

5. การค านงึถงึ
ประโยชน์ส่วนรวม 
ของประชาชน 

1. การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชน์ของสว่นรวม  
และประชาชน 
2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์และสาธารณปูโภคได้อย่างประหยัด 
และเหมาะสม 
3. ร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างราชการ 
กับประชาชน 

   

 

 2.2  การประเมินผลงานยอดเยี่ยม 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ผลงานที่ปฏิบัติ 
เกี่ยวกบัหน้าที่  
ความรับผิดชอบ 

1. เอาใจใส่ ดูแล การบริการประชาชน 
2. งานที่ปฏิบัติส าเร็จด้วยความเรียบร้อย 
3. ปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้าทันตามก าหนด 

   

2. ผลงานดังกล่าว เป็น
ประโยชน์ ต่อราชการ
และสังคม 

1. เปน็ผลงานที่ทางราชการได้รบัประโยชน ์
2. ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลงานที่ปฏิบัติงาน 
3. ใช้งบประมาณของทางราชการน้อย แต่ได้รับ 
ประโยชน์มาก 

   

3. เปน็ผลงานการ
บริการประชาชนที่
สามารถใช้เป็นตัวอย่าง 
แก่บคุคลอืน่ ๆ ได ้

1. ผลงานเป็นที่ยอมรับนบัถือแก'บุคคลอืน่ 
2. เปน็ลักษณะผลงานที่ปรากฏให้เหน็ซัดเจน 
3. บุคคลอื่นสามารถน าไปใช้เปน็ตัวอย่างไต ้

   

4. เปน็ผลงานทีเ่กิด 
จากความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

1. มีความคิด ริเริ่มการพัฒนางาน 
2. น าเทคนิค วิธกีารใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

   

5. เปน็ผลงาน            
ท่ีต้องปฏิบัติด้วย                  
ความเสียสละ              
วิริยะ อุตสาหะ 

1. ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไม'บกพร่อง 
2. อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ 
3. มีความพากเพียรพยายามในการท างาน 
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บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

 

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
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1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ สถานศึกษายอดเย่ียม  
ประเภท    หน่วยงานยอดเยี่ยม 
สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

    โรงเรียนการศกึษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประเภทความพิการทาง  ตา     หู     ร่างกาย   สติปัญญา 

 ด้าน    ด้านวิชาการยอดเย่ียม 
  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

2. คุณสมบัติเบ้ืองต้น 
สถานศึกษาที่เสนอขอรับการประเมินสถานศึกษายอดเย่ียมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (OBEC AWARDS) ต้องมีคุณสมบัติเบ้ืองต้น ดังต่อไปน้ี 
 2.1 เป็นสถานศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.2 เป็นสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยของทุกวิชาในการสอน O-NET ของปีการศึกษาปัจจุบันหรือ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศในทุกระดับชั้นท่ีสอบ หรือมีผลการประเมินผ่านตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 ของนักเรียนท้ังหมดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกกลุ่มทักษะ 

2.3 เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ. และผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ 
ในระดับดีมากในการประเมินรอบสอง/สาม ส าหรับสถานศึกษาท่ีไม่ได้รับการประเมินภายนอกให้ใช้ผลการ
ประเมินภายในโดยต้นสังกัด 

 2.4 เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับจังหวัดขึ้นไปอย่างน้อย 1 รางวัล ใน
รอบ 3 ปี ท่ีผ่านมา 
3. หลักเกณฑ์การประเมิน 
 3.1 สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินต้องมีผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ 2.1-2.4  โดยใช้
เกณฑ์การประเมิน “ผ่าน” “ไม่ผ่าน” และมีการประเมินต้อง “ผ่าน” ทุกข้อ จึงจะได้รับการประเมินเฉพาะด้าน 
 3.2 การประเมินเฉพาะด้าน   
 3.2.1 ด้านวิชาการยอดเย่ียม 
 การประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยมมีองค์ประกอบ ด้งนี้ 
 องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจของสถานศึกษา 

1.1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.3  ด้านกายภาพ 
1.4  ด้านการบริหารจัดการ 
1.5  ด้านส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการสอน 
1.6  ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอื่น  

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ั้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน 

รับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) 
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 องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
   2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   2.2 การจัดกระบวนการเรียนรูท่ี้สอดคล้องกับหลักสูตร 
   2.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
   2.4 การจัดหา พัฒนาลื่อเพื่อการเรียนรู้ 
   2.5 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   3.2.2  ด้านบริหารงานวิชาการยอดเยี่ยม 
 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจของสถานศึกษา 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ด้านคุณภาพผูเ้รียน 
(5 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน โดยรวมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทกุวิชาของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค ์
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างด ี
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างสมเหตุสมผล   
7. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันได้รับรางวัล
ดีเด่นในด้านและระดับต่างๆ  

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 

2. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 (5 คะแนน) 

1. ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้      
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศกึษาและเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติงาน 
3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น        
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
4. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม น าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและแหลง่เรียนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม  
การประเมินวิทยฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถงึ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาใน
ด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได1้-4 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้านการ
วิจัยและน าผลของการวิจัยไปพฒันาผู้เรียนอย่างได้ผล
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ทางด้านและระดับต่างๆ 

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได5้-6 
รายการ 

ท าได1้-4 
รายการ 

3. ด้านกายภาพ  
(5 คะแนน) 

1. จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกบั
การใช้งาน 
2. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
3. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม        
เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดสภาพแวดล้อม อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยโดยค านึงถงึความปลอดภัยเป็น
ส าคัญ 
5. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน 
6. มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด/มาตรการ
ในการประหยัดพลังงาน 

ท าได้ 6  
รายการ 

ท าได ้5 
รายการ  

ท าได ้1-4 
รายการ 

4. ด้านการบริหาร
จัดการ 

(5 คะแนน) 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจร่วมกัน 
2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศกึษาเปน็ไป
ในทางเดียวกันตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3. การบริหารงานงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
5. มีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของหนว่ยงาน
บังคบับัญชา 
6. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ 
7. บรรยากาศการท างานเป็นมิตร เอื้ออาทรกบั
ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
8. จ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคนัน้อย ๆ  ไม่เกิน         
ร้อยละ 3 
9. จ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
10. การได้รับรางวัลดีเด่นของสถานศึกษาในด้านและ
ระดับต่างๆ 

ท าได ้8-10  
รายการ 

ท าได ้5-7 
รายการ  

ท าได ้1-4
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

5. ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อ        
การสอน 

1. ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
2. การส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน 
3. การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน 
ด้านต่างๆ ของสถานศกึษา 
4. การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม ่
5. การได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ท าได ้5  
รายการ 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้1-3 
รายการ 

6. ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น 

1. การให้บริการอาคารสถานทีแ่หล่งเรียนรูแ้ก่ชุมชน 
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน ในการพฒันาด้านต่างๆ           
ของสถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

ท าได ้3-4  
รายการ 

ท าได ้2
รายการ  

ท าได1้ 
รายการ 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. มีการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
และชุมชน 
2. มีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น และบริบทของสถานศกึษา 
3. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตร            
อย่างต่อเนื่อง 
4. มีการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาและน าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรสถานศกึษา 

ท าได ้3-4 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

2. การจัดกระบวนการ
เรียนรูท้ี่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

1. มีการวิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัหลักสูตร
3. ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู/้กลุ่มทักษะ 
4. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่เพื่อจัดการเรียน         
การสอนอย่างคุ้มค่า 
5. มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

1. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพ 
2. หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งทีต่้องการวัด 
3. มีการก าหนดว่าด้วยระเบียบการวัด และประเมินผล
การเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
4. มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผล
ต่อนักเรียน ผู้ปกครองที่ถกูต้องรวดเร็ว 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. การจัดหา พัฒนาสื่อ
เพื่อการเรียนรู ้

1. มีการส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการจัดการและ
ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม  
2. มีการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้          
อย่างหลากหลาย 
3. มีการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ         
การจัดการเรียนรู ้
4. มีการขยายผลการใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เผยแพร่แก่ผู้สนใจ 

ท าได ้3-4 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 

4. การพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มทักษะต่างๆ 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลกัสูตรอย่างครบถ้วน 
3. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
4. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ท าได ้3-4 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 

 
 1.2.2  ด้านบริหารจัดการยอดเย่ียม 
  การประเมินด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมมีองค์ประกอบ ด้งนี้ 
  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจของสถานศึกษา 
  1.1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
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 1.2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.3  ด้านกายภาพ 
 1.4  ด้านการบริหารจัดการ 
 1.5  ด้านส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการสอน 
 1.6  ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอื่น 
  องค์ประกอบท่ี 2 ด้านบริหารจัดการยอดเย่ียม 

 2.1  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 2.2  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 2.3  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 2.4  การให้บริการด้านอาคารสถานท่ี 
 2.5  การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
 2.6  การบริหารงานด้านบุคคล 

 
 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจัองสถานศึกษา 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
(5 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน โดยรวมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทกุวิชาของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค ์
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างด ี
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างสมเหตุ สมผล   
7. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน ได้รับรางวัล
ดีเด่น ในด้านและระดับต่างๆ  

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 

2. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 (5 คะแนน) 

1. ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้     
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศกึษาและเป็นแบบอย่างที่ด ี        
ในการปฏิบัติงาน 
3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

2. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 (5 คะแนน) 

3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น       
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
4. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม น าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและแหลง่เรียนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม    
การประเมินวิทยฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถงึ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา           
ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทาง             
ด้านการวิจัยและน าผลของการวจัิยไปพัฒนาผู้เรียน           
อย่างได้ผล 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ทางด้านและระดับต่างๆ 

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 

3. ด้านกายภาพ  
(5 คะแนน) 

1. จ านวนอาคารเรยีนและอาคารประกอบเพียงพอกับ
การใช้งาน 
2. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ด ี
3. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อ
การเรยีนรู้และเป็นแหล่งเรยีนรู้ 
4. จัดสภาพแวดล้อม อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ระเบียบเรียบร้อยโดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
5. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยดัพลังงาน 
6. มีผลที่เกดิจากการปฏิบัตติามขอ้ก าหนด/มาตรการ    
ในการประหยัดพลังงาน 

ท าได ้6  
รายการ 

ท าได ้5 
รายการ  

ท าได ้1-4 
รายการ 

4. ด้านการบริหาร
จัดการ 

(5 คะแนน) 

1. การก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจรว่มกัน 
2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศึกษาเป็นไป
ในทางเดียวกันตามเปา้หมายที่ก าหนด 
3. การบริหารงานงบประมาณโปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
บริหารจดัการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายของหน่วยงานบังคับ
บัญชา 
6. การจัดระบบนิเทศ ตดิตาม ประเมินและพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ 
7. บรรยากาศการท างานเป็นมติร เอื้ออาทรกับผู้ร่วมงาน
และผูร้ับบริการ 
8. จ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคันน้อย ๆ ไม่เกินร้อยละ 3 

ท าได ้8-10  
รายการ 

ท าได ้5-7 
รายการ  

ท าได ้1-4
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 9. จ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
10. การได้รับรางวัลดเีด่นของสถานศึกษาในด้านและ
ระดับต่างๆ 

   

5. ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อ 
การสอน 

1. ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรยีนการสอน 
2. การส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครผูู้สอน 
การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ของสถานศึกษา 
3. การมีผลงานวิจัยหรือการประดษิฐ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม ่
4. การไดร้ับรางวัลดีเด่นทางดา้นนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

ท าได ้5  
รายการ 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้1-3 
รายการ 

6. ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น 

1. การให้บริการอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรูแ้ก่ชุมชน 
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน ในการพฒันาด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

ท าได ้3-4 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 

 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการัองสถานศึกษา 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1.  การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

1. มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลมุในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 
2. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนทศอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้อง ทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างคุ้มค่า 
4. มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ รวดเร็ว 

ท าได ้3-4 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

2. การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้

1. มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐาน มีปริมาณหนงัสือ
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรูอ้ย่างเพียงพอ 
ทันสมัย 
2. มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการเรียนรู้
อย่างครบถว้นและมีการใช้อย่างคุ้มค่า 
3. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนือ่ง 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริม
สุขภาพกาย อารมณ์และจิตใจอย่างเหมาะสม    

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

1. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                  
ที่สอดคล้องกับนโยบายตามความต้องการและปัญหา
ของสถานศึกษาและท้องถิน่ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน โดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบที่มี
คุณภาพ 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง          
การปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

4. การให้บริการ 
ด้านอาคารสถานที ่

1. อาคารสถานที่ในสถานศกึษาทุกแหง่อยู่ในสภาพ           
ที่สะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก                 
ในการให้บริการอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่ใน
สภาพที่แข็งแรง สะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ 
4. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่ใช้การได้
และปลอดภัย 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

5. การบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณ 

1. มีการจัดหางบประมาณได้อย่างเพียงพอ 
2. มีแผนติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณ                 
อย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าบัญชีการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
4. มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท าได้  
3-4 
รายการ 

ท าได้  
2 รายการ 

ท าได้  
1 รายการ 

 

1027 



[239] 

 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

6. การบริหารงานด้าน
บุคคล 

1. มีการจัดโครงสร้างการบรหิารงานอย่างชัดเจน         
เป็นปัจจุบัน 
2. มีการสร้างขวัญก าลงัใจให้กับบุคลากร                    
อย่างเหมาะสม 
3. มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง 
4. บุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ           
การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

 
 3.2  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 

  3.2.3 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
   การประเมินด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม  มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

     
      องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจของสถานศึกษา 

     1.1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.3  ด้านกายภาพ 
1.4  ด้านการบริหารจัดการ 
1.5  ด้านส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการสอน 
1.6  ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอื่น 

 องค์ประกอบท่ี 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
    2.1  ความเป็นนวัตกรรม 
    2.2  กระบวนการพฒันานวัตกรรม 
    2.3  การออกแบบนวัตกรรม 
    2.4  การด าเนินการพฒันานวัตกรรม 
    2.5  การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
    2.6  ผลท่ีเกิดจากการน่านวัตกรรมไปใช้ 
    2.7  ประโยชน์ของนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของ     
                                                 กลุม่เป้าหมาย 
    2.8  การใช้ทรัพยากรในการพฒันานวัตกรรม 
    2.9  การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรม 
    2.10 ลักษณะของนวัตกรรมท่ีน่าไปใช้ 
    2.11 การยอมรับนวัตกรรม 
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องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจัองสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
(5 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน โดยรวมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทกุวิชาของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค ์
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างด ี
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างสมเหตุ สมผล   
7. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน ได้รับรางวัล
ดีเด่น ในด้านและระดับต่างๆ  

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได5้-6 
รายการ 

ท าได1้-4 
รายการ 

2. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
(5 คะแนน) 

1. ครูรอ้ยละ 80 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้             
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูรอ้ยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศกึษาและเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติงาน 
3. ครูรอ้ยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
4. ครูรอ้ยละ 80 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม              
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหลง่เรยีนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
5. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม           
การประเมินวิทยฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถงึ 
6. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาใน
ด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
7. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้าน          
การวิจัยและน าผลของการวิจัยไปพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ได้ผล 
8. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ทางด้านและระดับต่างๆ 

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได1้-4 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

3. ด้านกายภาพ  
(5 คะแนน) 

1. จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกบั
การใช้งาน 
2. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
3. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงามเอื้อ
ต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดสภาพแวดล้อม อาคารและอุปกรณ์ต่างๆเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยโดยค านึงถงึความปลอดภัยเป็น
ส าคัญ 
5. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน 
6. มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด/มาตรการ
ในการประหยัดพลังงาน 

ท าได ้6  
รายการ 

ท าได ้5 
รายการ  

ท าได1้-4 
รายการ 

4. ด้านการบริหาร
จัดการ(5 คะแนน) 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจร่วมกัน 
2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศกึษาเปน็ไป
ในทางเดียวกันตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3. การบริหารงานงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถใน            
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของหนว่ยงาน
บังคบับัญชา 
6. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ 
7. บรรยากาศการท างานเป็นมิตร เอื้ออาทรกบั
ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
8. จ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคนัน้อย ๆไม่เกินร้อยละ 3 
9. จ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
10. การได้รับรางวัลดีเด่นของสถานศึกษาในด้าน 
และระดับต่างๆ 

ท าได ้8-10  
รายการ 

ท าได ้5-7 
รายการ  

ท าได ้1-4
รายการ 

5. ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อ 
การสอน 

1. ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
2. การส่งเสริมพัฒนา การใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน 
3. การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน 
ด้านต่างๆ ของสถานศกึษา 
4. การมีผลงานวิจัยหรอืการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม ่
5. การได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ท าได ้5  
รายการ 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้1-3 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

6. ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น 

1. การให้บรกิารอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรูแ้ก่ชุมชน 
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
2. การมีส่วนรว่มของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน ในการพฒันาด้านต่างๆ 
ของสถานศึกษา 
3. การมีส่วนรว่มในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

ท าได ้3-4  
รายการ 

ท าได ้2
รายการ  

ท าได ้1
รายการ 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความเป็นนวัตกรรม 1. เป็นสิ่งใหม่ไมเ่คยมหีรือปรากฏมาก่อน 
2. เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่น ามาปรับปรุงหรือพัฒนาใหม ่
3. เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่น ามาปรับปรุงหรือพัฒนา
บางส่วน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

2. กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม 

1. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกบัสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา โดยมีวิธกีารและเครือ่งมือในการ
ตรวจสอบ 
2. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกบัสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา สามารถตรวจสอบได้   
3. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

3. การออกแบบ
นวัตกรรม 

1. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลักหรือแนวคิดส าคญัรองรับอย่าง
สมเหตุสมผล สามารถอ้างอิงได้ น ามาเป็นพ้ืนฐานการ
ออกแบบและทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกันทุกระดับ 
2. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลักหรือแนวคิดส าคญัรองรับอย่าง
สมเหตุสมผล น ามาเป็นพ้ืนฐานการออกแบบและทุก
กิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 
3. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการใน 
การพัฒนาโดยมีแนวคิดหลักหรือแนวคิดส าคญั  
น ามาเป็นพ้ืนฐานการออกแบบ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

4. การด าเนินการ
พัฒนานวัตกรรม 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว้ทุก
ขั้นตอนและมีการปรบัปรุงตลอดจนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้
ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรงุหรอืพัฒนา 
3. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

5. การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนานวัตกรรม 

1. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การวางแผน การด าเนินการประเมินและสรุปผล 
2. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การวางแผน และการด าเนนิการ 
3. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การวางแผน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

6. ผลที่เกิดจากการน า
นวัตกรรมไปใช้ 

1. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงคโ์ดยมี
หลักฐานหรือขอ้มูลประกอบ 
2. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์บางจุดประสงค์โดยมี
หลักฐานหรือขอ้มูลประกอบ 
3. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์บางจุดประสงค์ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

7. ประโยชน์ของ
นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถว้น โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาก 
2. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถว้น โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
3. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถว้น  
โดยมีข้อมูลแสดงให้เหน็การเปลีย่นแปลง 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

8. การใช้ทรัพยากรใน
การพัฒนานวัตกรรม 

1. ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม  
คุ้มค่าสอดคล้องกับบริบทของหนว่ยงาน 
2. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม คุ้มค่าสอดคล้องกบับริบท
ของหน่วยงาน 
3. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงานแต่ไม่คุ้มค่า  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

9. การเรียนรูร้่วมกันใน
การพัฒนานวัตกรรม 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน ทั้งหนว่ยงาน 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน เฉพาะกลุ่ม 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน เฉพาะบุคคล 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

10. ลักษณะของ
นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ 

1. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดอย่างงา่ย 
2. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัด 
3. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดมาก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

11. การยอมรับ
นวัตกรรม 

1. มีการเผยแพร่และการน าไปใช้ ทั้งในและนอก
หน่วยงาน 
2. มีการเผยแพร่และการน าไปใช้ ภายในหน่วยงาน 
3. มีการเผยแพร่และการน าไปใช้ เฉพาะกลุ่ม
หน่วยงาน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

 
4. วิธีการประเมิน 
 การประเมินสถานศึกษายอดเย่ียมสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีวิธีการประเมิน 2 ระดับ 
ดังนี้ 

 4.1  ระดับภาค 
 1)  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษแต่งต้ังคณะกรรมการเพือ่ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษายอด
เย่ียมระดับภาค 
 2)  ผู้สมัครรับการประเมินย่ืนค าขอรับการประเมินตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด แล้วน าเสนอเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้คัดเลือกระดับภาค ตามวัน
เวลาที่ก าหนด 
 3) คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกตรวจลอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นของผู้สมัครตามเกณฑ์การ
ประเมิน คุณสมบัติเบ้ืองต้นข้อ 2.1-2.4 โดยพิจารณาจากหลักฐานการขอรับการประเมิน การตรวจลอบเอกสาร
ด่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การสังเกต ชักถาม และอื่น ๆ เพื่อให้ผลการประเมินมีความถกูต้องและเท่ียงตรง และเสนอช่ือ 
แบบประเมินและหลักฐาน ประกอบการพิจารณาเสนอส านักบริหารงานการศกึษาพิเศษหรอืสถานศึกษาตัวแทน
ระดับภาคท่ีได้รับมอบหมาย 
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 4) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาตัวแทนระดับภาคที่ได้รับมอบหมายประกาศผล
ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 

 5) คณะกรรมการประเมินผู้ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องด้นตามหลักเกณฑ์การประเมิน
เฉพาะด้านโดยพิจารณาจากหลักฐานเอกสารหรือการตรวจสอบสภาพจริง หรือการน าเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และชักถามเพิ่มเติม หรือในลักษณะเปิดเวทีการน าเสนอผลงานตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร 

 6) คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินโดยพิจารณาตัดสินตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและประกาศ
ผล ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นสถานศึกษายอดเย่ียมในระดับภาคเพื่อจะส่งไปขอรับการประเมินในระดับชาติต่อไป 
 

4.2 ระดับชาติ 
  1) แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินและคัดเลือกสถานศึกษายอดเย่ียมระดับชาติพิจารณาผู้ท่ีผ่าน
การประเมินระดับภาคจากหลักฐาน เอกสาร หรือการตรวจสอบสภาพจริง หรือการน าเสนอรายงาน         ผลการ
ปฏิบัติงานของ ผู้รับการประเมิน และชักถามเพิ่มเติม หรือในลักษณะเปิดเวทีการน าเสนอผลงานตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร 
  2) คณะกรรมการประเมินและคัดสินผลตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด 
  3) คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินและประกาศผลการตัดเลือกผู้ท่ีได้รับรางวัล              
OBEC AWARDS ในระดับชาติ และท าพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล 
 
5.  เกณฑ์การตัดสิน 
 5.1 ระดับภาค 
  เกณฑ์การผ่านการตัดเลือกเป็นสถานศึกษายอดยี่ยมระตับภาค มีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้  
  มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านท่ีขอรับการประเมิน โดยได้ผลการประเมินระดับ            
ดีเย่ียมของตัวชี้วัดท่ีประเมิน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 5.2 ระดับชาติ 
  เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเป็นสถานศึกษายอดยี่ยมระดับชาติ มีเกณฑ์การคัดสิน ดังน้ี 
   1) มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านท่ีขอรับการประเมิน โดยได้ผลการประเมินระดับ            
ดีเย่ียมของ ตัวชี้วัดท่ีประเมิน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
   2) ผ่านความเห็นชอบเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประเมินอย่างเป็นเอกฉันท์ 
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แบบประเมินคุณสมบัติเบือ้งต้น (OBEC AWARDS) 
 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ   สถานศึกษายอดเย่ียม 
    ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ......................................................... นามสกุล....................................................... 
    ต าแหน่ง........................................................................................................................................................... 
     ประเภท   บุคคลยอดเยี่ยม 
     สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   

 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
    ประเภทความพิการทาง  ตา   หู   ร่างกาย   สติปัญญา 
  ด้าน     ด้านวิชาการยอดเยี่ยม 
     ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
      ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม  

2. เกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจัองสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
2. ผลการทดสอบทาง 
การศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ระดับชาติ (0-NET) 
ของนกัเรียนในทกุ 
ระดับชั้นที่สอบ 

คะแนนเฉลี่ยของทุกวิชาที่สอบ (0-NET) ของ                  
ปีการศึกษาปัจจุบัน หรือ ปกีารศกึษาที่ผ่านมาสูงกว่า 
ค่าเฉลี่ยของระดับประเทศในทกุระดับชั้นที่สอบ หรือมี
ผลการประเมินผ่านตาม IEP ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 ของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

  

3. การรับรอง
มาตรฐานการศึกษา 

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศกึษาจาก สมศ. และ 
มีผลการประเมิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  
ในการประเมินรอบสอง/สาม  ส าหรับสถานศกึษาที่
ไม่ได้เข้ารับการประเมินจากสมศ. ให้ใช้ผลการประเมิน
ภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 

  

4. การได้รับรางวัล/ 
การยกย่องเชิดชเูกียรต ิ

สถานศึกษาได้รับรางวัล/ยกย่อง เชิดชูเกียรติในระดับ
จังหวัดขึ้นไป อย่างน้อย 1รางวัลในรอบ 3 ปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 

  

ความคิดเห็นัองคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
 มีคุณสมบัติตรงตามตัวช้ีวัดทุกข้อ 
 อื่น ๆ ........................................................................................................................... 
 

   ลงชื่อ             ประธานกรรมการ  ลงชื่อ                        กรรมการ 
        (............................................)         (.................................................)    
 

ลงชื่อ             กรรมการและเลขานุการ 
                                     (.................................................) 
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แบบประเมินสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการยอดเยี่ยม  (OBEC AWARDS)  

ระดับภาค 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    สถานศึกษายอดเย่ียม 
    ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................................................. 
    ประเภท  หน่วยงานยอดเยี่ยม 
    สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศนูย์การศึกษาพิเศษ 
       ประเภทความพิการทาง  ตา   หู   ร่างกาย   สติปัญญา 
2. เกณฑ์การประเมิน 

 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
(5 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน โดยรวมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทกุวิชาของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
อันพึงประสงค ์
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างด ี
4. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างสมเหตุสมผล   
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
7. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันได้รับรางวัล
ดีเด่นในด้านและระดับต่างๆ  

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 

2. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

(5 คะแนน) 

1. ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้        
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศกึษาและเป็นแบบอย่างที่ดี         
ในการปฏิบัติงาน 
3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น         
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
4. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม               
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหลง่เรยีนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม          
การประเมินวิทยฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถงึ 

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได1้-4 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา        
ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้านการ
วิจัยและน าผลของการวิจัยไปพฒันาผู้เรียนอย่างได้ผล 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ทางด้านและระดับต่างๆ 

   

3. ด้านกายภาพ 
(5 คะแนน) 

1. จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกบั
การใช้งาน 
2. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
3. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม      
เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดสภาพแวดล้อม อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยโดยค านึงถงึความปลอดภัยเป็น
ส าคัญ 
5. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน 
6. มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด/มาตรการ
ในการประหยัดพลังงาน 

ท าได ้6  
รายการ 

ท าได ้5 
รายการ  

ท าได ้1-4 
รายการ 

4. ด้านการบริหาร
จัดการ 

(5 คะแนน) 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจร่วมกัน 
2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศกึษาเปน็ไป
ในทางเดียวกันตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3. การบริหารงานงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
5. มีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของหนว่ยงาน
บังคบับัญชา 
6. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ 
7. บรรยากาศการท างานเป็นมิตร เอื้ออาทรกบั
ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
8. จ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคนัน้อย ๆไม่เกินร้อยละ 3 
9. จ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
10. การได้รับรางวัลดีเด่นของสถานศึกษาในด้านและ
ระดับต่างๆ 

ท าได ้8-10  
รายการ 

ท าได ้5-7 
รายการ  

ท าได ้1-4
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

5. ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อ       
การสอน 

1. ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
2. การส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน 
การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ของสถานศึกษา 
3. การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ การได้รับรางวัลดีเด่นทางด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ท าได ้5  
รายการ 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้1-3 
รายการ 

6. ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น 

1. การให้บริการอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรูแ้ก่ชุมชน 
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน ในการพฒันาด้านต่างๆของ
สถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน          
ในการพัฒนาการศึกษา 

ท าได ้3-4  
รายการ 

ท าได ้2
รายการ  

ท าได ้1
รายการ 

 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการัองสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. มีการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
และชุมชน 
2. มีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่นและบริบทของสถานศกึษา 
3. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตร        
อย่างต่อเนื่อง 
4. มีการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาและน าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรสถานศกึษา 

ท าได ้3-4 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

2. การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

1. มีการวิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัหลักสูตร
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุม่ทักษะ 
3. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่เพื่อจัดการเรียนการ
สอนอย่างคุ้มค่า 
4. มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

1. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพ
หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด 
2. มีการก าหนดว่าด้วยระเบียบการวัด และประเมินผล
การเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผล
ต่อนักเรียน ผู้ปกครองที่ถกูต้องรวดเร็ว 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

4. การจัดหา พัฒนาสื่อ
เพื่อการเรียนรู ้

1. มีการส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนการจัดหาและ
ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
2. มีการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
3. มีการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ 
การจัดการเรียนรู ้
4. มีการขยายผลการใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เผยแพร่แก่ผู้สนใจ 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

5. การพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มทักษะต่าง ๆ 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลกัสูตรอย่างครบถ้วน 
3. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
4. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 
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บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (.............................................................) 
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แบบประเมินสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 

ระดับภาค 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    สถานศึกษายอดเย่ียม 
    ชื่อสถานศึกษา.......................................................................................................................................... 
    ประเภท   หน่วยงานยอดเยี่ยม 
    สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
       ประเภทความพิการทาง   ตา    หู    ร่างกาย   สติปัญญา 

2. เกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจัองสถานศึกษา 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
(6 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน โดยรวมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทกุวิชาของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค ์
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างด ี
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างสมเหตุสมผล   
7. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน ได้รับรางวัล
ดีเด่นในด้านและระดับต่าง ๆ  

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 

2. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
(5 คะแนน) 

1. ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจดักระบวนการเรียนรู้        
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศกึษาและเป็นแบบอย่างที่ดี        
ในการปฏิบัติงาน 
3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น        
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
4. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหลง่เรยีนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม      
การประเมินวิทยฐานะ หรือสวัสดิการอย่างทั่วถงึ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา      
ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้าน       
การวิจัยและน าผลของการวิจัยไปพัฒนาผู้เรียน        
อย่างได้ผล 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ทางด้านและระดับต่าง ๆ 

   

3. ด้านกายภาพ  
(5 คะแนน) 

1. จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกบั
การใช้งาน 
2. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ด ี
3. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม     
เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดสภาพแวดล้อม อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ      
เป็นระเบียบเรียบรอ้ยโดยค านึงถงึความปลอดภัย        
เป็นส าคญั 
5. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน 
6. มีผลทีเ่กิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด/มาตรการ
ในการประหยัดพลังงาน 

ท าได ้6  
รายการ 

ท าได ้5 
รายการ  

ท าได ้1-4 
รายการ 

4. ด้านการบริหาร
จัดการ 
(5 คะแนน) 

1. การก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจรว่มกัน 
2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศึกษาเป็นไป
ในทางเดียวกันตามเปา้หมายที่ก าหนดไว ้
3. การบริหารงานงบประมาณโปรง่ใส ตรวจสอบได้  
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายของหน่วยงานบังคับ
บัญชา 
6. การจัดระบบนิเทศ ตดิตาม ประเมินและพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ 
7. บรรยากาศการท างานเป็นมติร เอื้ออาทรกับผู้ร่วมงาน
และผูร้ับบริการ 
8. มีจ านวนผู้เรียนท่ีออกกลางคันน้อยๆ ไมเ่กินร้อยละ 3 
9. มีจ านวนผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
10. การได้รับรางวัลดเีด่นของสถานศึกษาในด้านและ 
ระดับต่างๆ 

ท าได ้8-10  
รายการ 

ท าได ้5-7 
รายการ  

ท าได ้1-4
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

5. ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อ 
การสอน 

1. ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
2. การส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน 
3. การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ของสถานศึกษา 
4. การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม ่
5. การได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ท าได ้5  
รายการ 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้1-3 
รายการ 

6. ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น 

1. การให้บริการอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรูแ้ก่ชุมชน 
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน ในการพฒันาด้านต่างๆ         
ของสถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

ท าได ้3-4  
รายการ 

ท าได ้2
รายการ  

ท าได ้1
รายการ 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการัองสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1.  การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

1. มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลมุในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม ถูกต้อง      
เป็นปัจจุบัน 
2. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนทศอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้อง ทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างคุ้มค่า 
4. มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ รวดเร็ว 

ท าได ้3-4 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

ท าได1้ 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

2. การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้

1. มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐาน มีปริมาณหนงัสือ
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรูอ้ย่างเพียงพอ 
ทันสมัย 
2. มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการเรียนรู้
อย่างครบถว้นและมีการใช้อย่างคุ้มค่า 
3. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนือ่ง 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริม
สุขภาพกาย อารมณ์และจิตใจอย่างเหมาะสม    

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

1. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกบันโยบายตามความต้องการและปญัหา
ของสถานศึกษาและท้องถิน่ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล                 
การปฏิบัติงานตามแผน โดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบ
ที่มีคุณภาพ 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง          
การปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

4. การให้บริการด้าน
อาคารสถานที ่

1. อาคารสถานที่ในสถานศกึษาทุกแหง่อยู่ในสภาพ        
ที่สะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
2. มีการจัดเตรยีมอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก      
ในการให้บริการอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่ใน
สภาพที่แข็งแรง สะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ 
4. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่ใช้การได้
และปลอดภัย 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

5. การบริหารจัด 
การด้านงบประมาณ 

1. มีการจัดหางบประมาณได้อย่างเพียงพอ 
2. มีแผนติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณอย่าง
ชัดเจน 
3. มีการจัดท าบัญชีการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
4. มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

6. การบริหารงาน 
ด้านบุคคล 

1. มีการจัดโครงสร้างการบรหิารงานอย่างชัดเจน         
เป็นปัจจุบัน 
2. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบคุลากรอย่าง
เหมาะสม 
3. มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง 
4. บุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

7. การให้บริการ       
ด้านอาคารสถานที ่

1. อาคารสถานที่ในสถานศกึษาทุกแหง่อยู่ในสภาพที่
สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก      
ในการให้บริการอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่ใน
สภาพที่แข็งแรง สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ 
4. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่ใช้การได้
และปลอดภัย 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

    ลงช่ือ................................................ประธานกรรมการ     ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

   ลงช่ือ................................................กรรมการ                ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
        (.................................................)                          (..................................................)  

       

           ลงช่ือ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (.............................................................) 
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แบบประเมินด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 

ระดับภาค 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    สถานศึกษายอดเย่ียม 
    ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................... 
    สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
       ประเภทความพิการทาง   ตา   หู   ร่างกาย   สติปัญญา 
2. เกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจัองสถานศึกษา 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
(5 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน โดยรวมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทกุวิชาของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค ์
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างด ี
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล   
7. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน ได้รับรางวัล
ดีเด่นในด้านและระดับต่างๆ  

ท าได้ 7-8 
รายการ 

ท าได้ 5-6 
รายการ 

ท าได้ 1-4 
รายการ 

2. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา                  
       (5 คะแนน) 

1. ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศกึษาและเป็นแบบอย่างที่ดี        
ในการปฏิบัติงาน 
3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น        
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
4. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหลง่เรยีนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

ท าได้ 7-8 
รายการ 

ท าได้ 5-6 
รายการ 

ท าได้1-4 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม        
การประเมินวิทยฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถงึ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา         
ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้านการ
วิจัยและน าผลของการวิจัยไปพฒันาผู้เรียนอย่างได้ผล 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ทางด้านและระดับต่างๆ 

   

3. ด้านกายภาพ 
(5 คะแนน) 

1. จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกบั
การใช้งาน 
2. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
3. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม        
เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดสภาพแวดล้อม อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ          
เป็นระเบียบเรียบรอ้ยโดยค านึงถงึความปลอดภัย     
เป็นส าคญั 
5. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน 
6. มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด/มาตรการ
ในการประหยัดพลังงาน 

ท าได ้6  
รายการ 

ท าได ้5 
รายการ  

ท าได ้1-4 
รายการ 

4. ด้านการบริหาร
จัดการ 

(5 คะแนน) 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจร่วมกัน 
2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศกึษาเปน็ไป
ในทางเดียวกันตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3. การบริหารงานงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
5. มีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของหนว่ยงาน
บังคบับัญชา 
6. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ 
7. บรรยากาศการท างานเป็นมิตร เอื้ออาทรกบั
ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
8. มีจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคนัน้อย ๆ ไม่เกิน        
ร้อยละ 3 
9. มีจ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
10. การได้รับรางวัลดีเด่นของสถานศึกษาในด้านและ
ระดับต่างๆ 

ท าได ้8-10  
รายการ 

ท าได ้5-7 
รายการ  

ท าได ้1-4
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

5. ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อ 
การสอน 

1. ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
2. การส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน 
3. การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน 
ด้านต่างๆ ของสถานศกึษา 
4. การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม ่
5. การได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ท าได ้5  
รายการ 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้1-3 
รายการ 

6. ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น 

1. การให้บริการอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรูแ้ก่ชุมชน 
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน  ในการพัฒนาด้านต่างๆ      
ของสถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน         
ในการพัฒนาการศึกษา 

ท าได ้3-4  
รายการ 

ท าได ้2
รายการ  

ท าได ้1
รายการ 

  
องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความเป็นนวัตกรรม 1. เป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน 
2. เป็นสิ่งที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุงหรือพัฒนาใหม่ 
3. เป็นสิ่งที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุงหรือพัฒนา
บางส่วน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

2. กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม 

1. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกบัสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา โดยมีวิธกีารและเครือ่งมือในการ
ตรวจสอบ 
2. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกบัสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา สามารถตรวจสอบได้   
3. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

3. การออกแบบ
นวัตกรรม 

1. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลักหรือแนวคิดส าคัญรองรบั
อย่างสมเหตุสมผล สามารถอ้างอิงได้ น ามาเป็นพื้นฐาน
การออกแบบและทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกนัทุก
ระดับ 
2. สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลักหรือแนวคิดส าคัญรองรบั
อย่างสมเหตุสมผล น ามาเป็นพื้นฐานการออกแบบและ
ทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 
3. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

4. การด าเนินการ
พัฒนานวัตกรรม 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว้ทุก
ขั้นตอนและมีการปรบัปรุงตลอดจนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว้ทุก
ขั้นตอนและมีการปรบัปรุงหรือพฒันา 
3. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบก าหนดไว้ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

5. การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนานวัตกรรม 

1. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วม        
ในการวางแผนการด าเนนิการประเมินและสรุปผล 
2. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วม       
ในการวางแผน และการด าเนนิการ 
3. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วม          
ในการวางแผน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

6. ผลที่เกิดจากการน า
นวัตกรรมไปใช้ 

1. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์  โดยมี
หลักฐานหรือขอ้มูลประกอบ 
2. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์บางจุดประสงค์  โดยมี
หลักฐานหรือขอ้มูลประกอบ 
3. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์บางจุดประสงค์ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

7. ประโยชน์ของ
นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถว้น โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาก 
2. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถว้น โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 3. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถว้น  
โดยมีข้อมูลแสดงให้เหน็การเปลีย่นแปลง 

   

8. การใช้ทรัพยากร        
ในการพัฒนานวัตกรรม 

1. ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
สอดคล้องกบับริบทของหนว่ยงาน 
2. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม คุ้มค่าสอดคล้องกบับริบท
ของหน่วยงาน 
3. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงานแต่ไม่คุ้มค่า  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

9. การเรียนรู้ร่วมกัน 
ในการพัฒนานวัตกรรม 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน ทั้งหนว่ยงาน 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน เฉพาะกลุ่ม 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน เฉพาะบุคคล 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

10. ลักษณะของ
นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ 

1. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดอย่างงา่ย 
2. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัด 
3. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดมาก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

11. การยอมรับ
นวัตกรรม 

1. มีการเผยแพร่และการน าไปใช้ ทั้งในและนอก
หน่วยงาน 
2. มีการเผยแพร่และการน าไปใช้ ภายในหน่วยงาน 
3. มีการเผยแพร่และการน าไปใช้ เฉพาะกลุ่ม
หน่วยงาน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (.............................................................) 
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แบบประเมินสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการยอดเยี่ยม  (OBEC AWARDS)  

ระดับชาติ 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    สถานศึกษายอดเย่ียม 
    ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................................................. 
    ประเภท  หน่วยงานยอดเยี่ยม 
    สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศนูย์การศึกษาพิเศษ 
       ประเภทความพิการทาง  ตา   หู   ร่างกาย   สติปัญญา 
2. เกณฑ์การประเมิน 

 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
(5 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน โดยรวมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทกุวิชาของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอัน
พึงประสงค ์
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างด ี
4. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุ สมผล   
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
7. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน ได้รับรางวัล
ดีเด่นในด้านและระดับต่างๆ  

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 

2. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

(5 คะแนน) 

1. ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้      
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศกึษาและเป็นแบบอย่างที่ดี     
ในการปฏิบัติงาน 
3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น        
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
4. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม น าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและแหลง่เรียนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม        
การประเมินวิทยฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถงึ 

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 

กศ.พศ. 8/3 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา         
ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้านการ
วิจัยและน าผลของการวิจัยไปพฒันาผู้เรียนอย่างได้ผล 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ทางด้านและระดับต่างๆ 

   

3. ด้านกายภาพ 
(5 คะแนน) 

1. จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอ      
กับการใช้งาน 
2. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
3. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม     
เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดสภาพแวดล้อม อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ        
เป็นระเบียบเรียบรอ้ยโดยค านึงถงึความปลอดภัย     
เป็นส าคญั 
5. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน 
6. มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด/มาตรการ
ในการประหยัดพลังงาน 

ท าได ้6  
รายการ 

ท าได ้5 
รายการ  

ท าได ้1-4 
รายการ 

4. ด้านการบริหาร
จัดการ 

(5 คะแนน) 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจร่วมกัน 
2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศกึษาเปน็ไป
ในทางเดียวกันตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3. การบริหารงานงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
5. มีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของหนว่ยงาน
บังคบับัญชา 
6. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ 
7. บรรยากาศการท างานเป็นมิตร เอื้ออาทรกบั
ผู้รว่มงานและผู้รับบริการ 
8. จ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคนัน้อย ๆไม่เกินร้อยละ 3 
9. จ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
10. การได้รับรางวัลดีเด่นของสถานศึกษาในด้านและ
ระดับต่างๆ 

ท าได ้8-10  
รายการ 

ท าได ้5-7 
รายการ  

ท าได ้1-4
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

5. ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อ        
การสอน 

1. ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
2. การส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน 
3. การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ของสถานศึกษา 
4. การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม ่
5. การได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ท าได ้5  
รายการ 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้1-3 
รายการ 

6. ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น 

1. การให้บริการอาคารสถานทีแ่หล่งเรียนรูแ้ก่ชุมชน 
เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่น 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน ในการพฒันาด้านต่างๆของ
สถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน          
ในการพัฒนาการศึกษา 

ท าได ้3-4  
รายการ 

ท าได ้2
รายการ  

ท าได ้1
รายการ 

 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการัองสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. มีการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
และชุมชน 
2. มีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่นและบริบทของสถานศกึษา 
3. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. มีการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาและน าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรสถานศกึษา 

ท าได ้3-4 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 
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[265] 

 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

2. การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

1. มีการวิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัหลักสูตร
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุม่ทักษะ 
3. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่เพื่อจัดการเรียน    
การสอนอย่างคุ้มค่า 
4. มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

1. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพ
หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด 
2. มีการก าหนดว่าด้วยระเบียบการวัด และประเมินผล
การเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผล
ต่อนักเรียน ผู้ปกครองที่ถกูต้องรวดเร็ว 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

4. การจัดหา พัฒนาสื่อ
เพื่อการเรียนรู ้

1. มีการส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนการจัดหาและ
ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
2. มีการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
3. มีการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ 
การจัดการเรียนรู ้
4. มีการขยายผลการใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เผยแพร่แก่ผู้สนใจ 

ท าได ้3-4 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 

5. การพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มทักษะต่างๆ 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลกัสูตรอย่างครบถ้วน 
3. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
4. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ท าได ้3-4 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 
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บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

 

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (.............................................................)  
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แบบประเมินด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม  (OBEC AWARDS) 

ระดับชาติ 
 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    สถานศึกษายอดเย่ียม 
    ชื่อสถานศึกษา.......................................................................................................................................... 
    ประเภท     หน่วยงานยอดเยี่ยม 
    สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
        ประเภทความพิการทาง   ตา    หู    ร่างกาย   สติปัญญา 

2. เกณฑ์การประเมิน 

 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจัองสถานศึกษา 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
(5 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน โดยรวมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทกุวิชาของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค ์
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างด ี
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุ สมผล   
7. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน ได้รับรางวัล
ดีเด่นในด้านและระดับต่างๆ  

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 

2. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
(5 คะแนน) 

1. ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้    
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศกึษาและเป็นแบบอย่างที่ดี         
ในการปฏิบัติงาน 
3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น       
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
4. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหลง่เรยีนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได1้-4 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม     
การประเมินวิทยฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถงึ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา      
ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้านการ 
วิจัยและน าผลของการวิจัยไปพฒันาผู้เรียนอย่างได้ผล 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ทางด้านและระดับต่าง ๆ 

   

3. ด้านกายภาพ  
(5 คะแนน) 

1. จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกบั
การใช้งาน 
2. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
3. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม        
เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดสภาพแวดล้อม อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ       
เป็นระเบียบเรียบรอ้ยโดยค านึงถงึความปลอดภัย       
เป็นส าคญั 
5. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน 
6. มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด/มาตรการ
ในการประหยัดพลังงาน 

ท าได ้6  
รายการ 

ท าได ้5 
รายการ  

ท าได ้1-4 
รายการ 

4. ด้านการบริหาร
จัดการ 
(5 คะแนน) 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจร่วมกัน 
2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศกึษาเปน็ไป
ในทางเดียวกันตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
3. การบริหารงานงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้  
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
5. มีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของหนว่ยงาน
บังคบับัญชา 
6. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ 
7. บรรยากาศการท างานเป็นมิตร เอื้ออาทรกบั
ผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ 
8. จ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคนัน้อยๆไม่เกินรอ้ยละ 3 
9. จ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
10. การได้รับรางวัลดีเด่นของสถานศึกษาในด้านและ 
ระดับต่างๆ 

ท าได ้8-10  
รายการ 

ท าได ้5-7 
รายการ  

ท าได ้1-4
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

5. ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อ 
การสอน 

1. ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
2. การส่งเสริมพัฒนา การใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน 
3. การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน 
ด้านต่างๆ ของสถานศกึษา 
4. การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม ่
5. การได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ท าได ้5  
รายการ 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้1-3 
รายการ 

6. ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น 

1. การให้บริการอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน 
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน ในการพฒันาด้านต่างๆของ
สถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน          
ในการพัฒนาการศึกษา 

ท าได ้3-4  
รายการ 

ท าได ้2
รายการ  

ท าได ้1
รายการ 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการัองสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1.  การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

1. มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลมุในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม ถูกต้อง    
เป็นปัจจุบัน 
2. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนทศอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้อง ทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างคุ้มค่า 
4. มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ รวดเร็ว 

ท าได ้3-4 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

2. การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้

1. มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐาน มีปริมาณหนงัสือ
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรูอ้ย่างเพียงพอ 
ทันสมัย 
2. มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการเรียนรู้
อย่างครบถว้นและมีการใช้อย่างคุ้มค่า 
3. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนือ่ง 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริม
สุขภาพกาย อารมณ์และจิตใจอย่างเหมาะสม    

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

1. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกบันโยบายตามความต้องการและปญัหา
ของสถานศึกษา และทอ้งถิน่ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน โดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบที่มี
คุณภาพ 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง        
การปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

4. การให้บริการด้าน
อาคารสถานที ่

1. อาคารสถานที่ในสถานศกึษาทุกแหง่อยู่ในสภาพ      
ที่สะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก     
ในการให้บริการอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่ใน
สภาพที่แข็งแรง สะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ 
4. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่ใช้การได้
และปลอดภัย 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

5. การบริหารจัด 
การด้านงบประมาณ 

1. มีการจัดหางบประมาณได้อย่างเพียงพอ 
2. มีแผนติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณอย่าง
ชัดเจน 
3. มีการจัดท าบัญชีการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
เป็นปัจจุบัน  และตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
4. มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

6. การบริหารงาน 
ด้านบุคคล 

1. มีการจัดโครงสร้างการบรหิารงานอย่างชัดเจน        
เป็นปัจจุบัน 
2. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบคุลากรอย่าง
เหมาะสม 
3. มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง 
4. บุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

7. การให้บริการด้าน
อาคารสถานที ่

1. อาคารสถานที่ในสถานศกึษาทุกแหง่อยู่ในสภาพ       
ที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก      
ในการให้บริการอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่ใน
สภาพที่แข็งแรง สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ 
4. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่ใช้การได้
และปลอดภัย 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

 
บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (.............................................................)  
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แบบประเมินด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 

ระดับชาติ 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    สถานศึกษายอดเย่ียม 
    ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................... 
    สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  ประเภทความพิการทาง  ตา   หู   ร่างกาย   สติปัญญา 

2. เกณฑ์การประเมิน 

 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจัองสถานศึกษา 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
(7 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน โดยรวมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทกุวิชาของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค ์
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างด ี
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างสมเหตุ สมผล   
7. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน ได้รับรางวัล
ดีเด่น ในด้านและระดับต่างๆ  

ท าได้ 7-8 
รายการ 

ท าได้5-6 
รายการ 

ท าได้1-4 
รายการ 

2. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (5 
คะแนน) 

1. ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้       
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศกึษาและเป็นแบบอย่างที่ดี     
ในการปฏิบัติงาน 
3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น          
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
4. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหลง่เรยีนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

ท าได้ 7-8 
รายการ 

ท าได้ 5-6 
รายการ 

ท าได้1-4 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถงึ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา            
ในด้านต่างๆอย่างตอ่เนื่อง 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้านการ
วิจัยและน าผลของการวิจัยไปพฒันาผู้เรียนอย่างได้ผล 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ทางด้านและระดับต่างๆ 

   

3. ด้านกายภาพ 
(5 คะแนน) 

1. จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกบั
การใช้งาน 
2. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
3. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม        
เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดสภาพแวดล้อม อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยโดยค านึงถงึความปลอดภัยเป็น
ส าคัญ 
5. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน 
6. มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด/มาตรการ
ในการประหยัดพลังงาน 

ท าได ้6  
รายการ 

ท าได ้5 
รายการ  

ท าได1้-4 
รายการ 

4. ด้านการบริหาร
จัดการ 

(5 คะแนน) 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจร่วมกัน 
2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศกึษาเปน็ไป
ในทางเดียวกันตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3. การบริหารงานงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
5. มีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของหนว่ยงาน
บังคบับัญชา 
6. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ 
7. บรรยากาศการท างานเป็นมิตร เอื้ออาทรกบั
ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
8. จ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคนัน้อย ๆไม่เกินร้อยละ 3 
9. จ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
10. การได้รับรางวัลดีเด่นของสถานศึกษาในด้านและ
ระดับต่างๆ 

ท าได ้8-10  
รายการ 

ท าได ้5-7 
รายการ  

ท าได ้1-4
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

5. ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อ 
การสอน 

1. ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
2. การส่งเสริมพัฒนา การใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน 
3. การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน      
ด้านต่างๆ ของสถานศกึษา 
4. การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม ่
5. การได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ท าได ้5  
รายการ 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้1-3 
รายการ 

6. ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น 

1. การให้บริการอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรูแ้ก่ชุมชน 
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน ในการพฒันาด้านต่างๆของ
สถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

ท าได ้3-4  
รายการ 

ท าได ้2
รายการ  

ท าได ้1
รายการ 

  องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความเป็นนวัตกรรม 1. เป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน 
2. เป็นสิ่งที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุงหรือพัฒนาใหม่ 
3. เป็นสิ่งที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุงหรือพัฒนา
บางส่วน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

2. กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม 

1. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกบัสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา โดยมีวิธกีารและเครือ่งมือในการ
ตรวจสอบ 
2. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกบัสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา สามารถตรวจสอบได้   
3. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

 

 

1063 



[275] 

 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

3. การออกแบบ
นวัตกรรม 

1. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลักหรือแนวคิดส าคัญรองรบั
อย่างสมเหตุสมผล สามารถอ้างอิงได้ น ามาเป็นพื้นฐาน
การออกแบบและทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกนัทุก
ระดับ 
2. สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลักหรือแนวคิดส าคัญรองรบั
อย่างสมเหตุสมผล น ามาเป็นพื้นฐานการออกแบบและ
ทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 
3. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการใน 
การพัฒนาโดยมีแนวคิดหลักหรือแนวคิดส าคญั  
น ามาเป็นพ้ืนฐานการออกแบบ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

4. การด าเนินการ
พัฒนานวัตกรรม 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว้ทุก
ขั้นตอนและมีการปรบัปรุงตลอดจนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว้ทุก
ขั้นตอนและมีการปรบัปรุงหรือพฒันา 
3. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

5. การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนานวัตกรรม 

1. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วม         
ในการวางแผน การด าเนินการประเมินและสรุปผล 
2. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วม        
ในการวางแผน และการด าเนนิการ 
3. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วม        
ในการวางแผน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

6. ผลที่เกิดจากการน า
นวัตกรรมไปใช้ 

1. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์  โดยมี
หลักฐานหรือขอ้มูลประกอบ 
2. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์บางจุดประสงค์โดยมี
หลักฐานหรือขอ้มูลประกอบ 
3. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์บางจุดประสงค์ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

7. ประโยชน์ของ
นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถว้น โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาก 
2. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถว้น โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
3. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถว้น  
โดยมีข้อมูลแสดงให้เหน็การเปลีย่นแปลง 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

8. การใช้ทรัพยากรใน
การพัฒนานวัตกรรม 

1. ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
สอดคล้องกบับริบทของหนว่ยงาน 
2. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม คุ้มค่าสอดคล้องกบับริบท
ของหน่วยงาน 
3. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงานแต่ไม่คุ้มค่า  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

9. การเรียนรู้ร่วมกัน 
ในการพัฒนานวัตกรรม 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน ทั้งหนว่ยงาน 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน เฉพาะกลุ่ม 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน เฉพาะบุคคล 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

10. ลักษณะของ
นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ 

1. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดอย่างงา่ย 
2. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัด 
3. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดมาก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

11. การยอมรับ
นวัตกรรม 

1. มีการเผยแพร่และการน าไปใช้ ทั้งในและนอก
หน่วยงาน 
2. มีการเผยแพร่และการน าไปใช้ ภายในหน่วยงาน 
3. มีการเผยแพร่และการน าไปใช้ เฉพาะกลุ่ม
หน่วยงาน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  
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บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
 

 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

 

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (.............................................................)  
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1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ สถานศึกษายอดเย่ียม  
ประเภท    หน่วยงานยอดเยี่ยม 
สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 

 ด้าน    ด้านวิชาการยอดเย่ียม 
  ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

2.  คุณสมบัติเบื้องต้น 
สถานศึกษาที่เสนอขอรับการประเมินสถานศึกษายอดเย่ียมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน (OBEC AWARDS) ต้องมีคุณสมบัติเบ้ืองต้น ดังต่อไปน้ี 
 2.1 เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.2 เป็นสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยของอย่างน้อย 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ O-NET ของ            ปี
การศึกษาปัจจุบัน หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศในสังกัดโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
ทุกระดับชั้นท่ีสอบ 
 2.3 เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ.และผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน 
ระดับดีมากในการประเมินรอบสอง/สาม  

 2.4 เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับจังหวัดขึ้นไปอย่างน้อย 1 รางวัล ใน
รอบ 3 ปี ท่ีผ่านมา 
3. หลักเกณฑ์การประเมิน 

3.1 สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินต้องมีผลการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ 2.1-2.4 โดยใช้ 
เกณฑ์การประเมิน “ผ่าน” “ไม่ผ่าน” และมีการประเมินต้อง “ผ่าน” ทุกข้อ จึงจะได้รับการประเมินเฉพาะด้าน 

 3.2 การประเมินเฉพาะด้าน   
3.2.1 ด้านวิชาการยอดเย่ียม 
        การประเมินด้านวิชาการยอดเย่ียมมีองค์ประกอบ ด้งนี้ 
 องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจของสถานศึกษา 

1.1 ด้านคุณภาพ ผู้เรียน 
1.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.3 ด้านกายภาพ 
1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
1.5 ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอน 
1.6 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอื่น  

 องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
  2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ั้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน 

รับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) 
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  2.2 การจัดกระบวนการเรียนรูท่ี้สอดคล้องกับหลักสูตร 
  2.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  2.4 การจัดหา พัฒนาลื่อเพื่อการเรียนรู้ 
  2.5 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  3.2.1  ด้านบริหารงานวิชาการยอดเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจของสถานศึกษา 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
(5 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน โดยรวมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทกุวิชาของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค ์
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างด ี
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างสมเหตุ สมผล   
7. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน ได้รับรางวัล
ดีเด่น ในด้านและระดับต่างๆ  

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 

2. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 (5 คะแนน) 

1. ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้        
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศกึษาและเป็นแบบอย่างที่ดี     
ในการปฏิบัติงาน 
3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น      
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
4. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม                
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหลง่เรยีนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม       
การประเมินวิทยฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถงึ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา         
ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้านการ
วิจัยและน าผลของการวิจัยไปพฒันาผู้เรียนอย่างได้ผล 

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ทางด้านและระดับต่างๆ 

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 

3. ด้านกายภาพ  
(5 คะแนน) 

1. จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกบั
การใช้งาน 
2. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
3. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม        
เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดสภาพแวดล้อม อาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยโดยค านึงถงึความปลอดภัยเป็น
ส าคัญ 
5. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน 
6. มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด/มาตรการ
ในการประหยัดพลังงาน 

ท าได ้6  
รายการ 

ท าได ้5 
รายการ  

ท าได ้1-4 
รายการ 

4. ด้านการบริหาร
จัดการ 

(5 คะแนน) 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจร่วมกัน 
2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศกึษาเปน็ไป
ในทางเดียวกันตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3. การบริหารงานงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
5. มีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของหนว่ยงาน
บังคบับัญชา 
6. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ 
7. บรรยากาศการท างานเป็นมิตร เอื้ออาทรกบั
ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
8. มีจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคนัน้อย ๆไม่เกิน         
ร้อยละ 3 
9. มีจ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
10. การได้รับรางวัลดีเด่นของสถานศึกษาในด้านและ
ระดับต่างๆ 

ท าได ้8-10  
รายการ 

ท าได ้5-7 
รายการ  

ท าได ้1-4
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

5. ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการ
สอน 

1. ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
2. การส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน 
3. การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ของสถานศึกษา 
4. การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม ่
5. การได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ท าได ้5  
รายการ 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้1-3 
รายการ 

6. ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น 

1. การให้บริการอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน 
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน ในการพฒันาด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

ท าได ้3-4  
รายการ 

ท าได ้2
รายการ  

ท าได ้1
รายการ 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. มีการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
และชุมชน 
2. มีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่นและบริบทของสถานศกึษา 
3. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. มีการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาและน าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรสถานศกึษา 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

2. การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

1. มีการวิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัหลักสูตร
3. ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู/้กลุ่มทักษะ 
4. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่เพื่อจัดการเรียน         
การสอนอย่างคุ้มค่า 
5. มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

1. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพ 
2. หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งทีต่้องการวัด 
3. มีการก าหนดว่าด้วยระเบียบการวัด และประเมินผล
การเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
4. มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผล
ต่อนักเรียน ผู้ปกครองที่ถกูต้องรวดเร็ว 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

4. การจัดหา พัฒนาสื่อ
เพื่อการเรียนรู ้

1. มีการส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการจัดหารและ
ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม  
2. มีการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้         
อย่างหลากหลาย 
3. มีการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย              
เพื่อการจัดการเรียนรู ้
4. มีการขยายผลการใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เผยแพร่แก่ผู้สนใจ 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 

5. การพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มทักษะต่างๆ 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลกัสูตรอย่างครบถ้วน 
3. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
4. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยนักเรียน             
อย่างต่อเนื่อง 

ท าได ้3 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 
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 1.2.2  ด้านบริหารจัดการยอดเย่ียม 
  การประเมินด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมมีองค์ประกอบ ด้งนี้ 
  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจของสถานศึกษา 
  1.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.3 ด้านกายภาพ 
 1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
 1.5 ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอน 
 1.6 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอื่น 
  องค์ประกอบท่ี 2 ด้านบริหารจัดการยอดเย่ียม 

 2.1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 2.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
 2.3 การพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 
 2.4 การให้บริการด้านอาคารสถานท่ี 
 2.5 การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
 2.6 การบริหารงานด้านบุคคล 
  

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจัองสถานศึกษา 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
(5 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน โดยรวมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทกุวิชาของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค ์
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างด ี
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างสมเหตุ สมผล   
7. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน ได้รับรางวัล
ดีเด่นในด้านและระดับต่างๆ  

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

2. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 (5 คะแนน) 

1. ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้    
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศกึษาและเป็นแบบอย่างที่ดี    
ในการปฏิบัติงาน 
3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น     
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
4. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม           
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหลง่เรยีนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม    
การประเมินวิทยฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถงึ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา      
ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้านการ
วิจัยและน าผลของการวิจัยไปพฒันาผู้เรียนอย่างได้ผล
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ทางด้านและระดับต่างๆ 

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 

3. ด้านกายภาพ  
(5 คะแนน) 

1. จ านวนอาคารเรยีนและอาคารประกอบเพียงพอกับ
การใช้งาน 
2. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ด ี
3. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม        
เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรยีนรู ้
4. จัดสภาพแวดล้อม อาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ระเบียบเรียบร้อยโดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
5. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยดัพลังงาน 
6. มีผลที่เกดิจากการปฏิบัตติามขอ้ก าหนด/มาตรการใน
การประหยัดพลังงาน 

ท าได ้6  
รายการ 

ท าได ้5 
รายการ  

ท าได ้1-4 
รายการ 

4. ด้านการบริหาร
จัดการ 

(5 คะแนน) 

1. การก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจรว่มกัน 
2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศึกษาเป็นไป
ในทางเดียวกันตามเปา้หมายที่ก าหนด 
3. การบริหารงานงบประมาณโปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
บริหารจดัการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายของหน่วยงานบังคับ
บัญชา 

ท าได ้8-10  
รายการ 

ท าได ้5-7 
รายการ  

ท าได ้1-4
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 6. การจัดระบบนิเทศ ตดิตาม ประเมินและพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ 
7. บรรยากาศการท างานเป็นมติร เอื้ออาทรกับผู้ร่วมงาน
และผูร้ับบริการ 
8. มีจ านวนผู้เรียนท่ีออกกลางคันน้อย ๆไมเ่กินร้อยละ 3 
9. มีจ านวนผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
10. การได้รับรางวัลดเีด่นของสถานศึกษาในด้านและ
ระดับต่างๆ 

   

5. ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อ 
การสอน 

1. ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรยีนการสอน 
2. การส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครผูู้สอน 
การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ของสถานศึกษา 
3. การมีผลงานวิจัยหรือการประดษิฐ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม ่
4. การไดร้ับรางวัลดีเด่นทางดา้นนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

ท าได ้5  
รายการ 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้1-3 
รายการ 

6. ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น 

1. การให้บริการอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน 
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษา 
3. การมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

ท าได ้3-4  
รายการ 

ท าได ้2
รายการ  

ท าได ้1
รายการ 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการัองสถานศึกษา 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1.  การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

1. มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลมุในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม ถูกต้อง        
เป็นปัจจุบัน 
2. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนทศอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้อง ทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างคุ้มค่า 
4. มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ รวดเร็ว 

ท าได ้3-4 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 

2. การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้

1. มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐาน มีปริมาณหนงัสือ
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรูอ้ย่างเพียงพอ 
ทันสมัย 
2. มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการเรียนรู้
อย่างครบถว้นและมีการใช้อย่างคุ้มค่า 
3. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนือ่ง 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริม
สุขภาพกาย อารมณ์และจิตใจอย่างเหมาะสม    

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

1. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกบันโยบายตามความต้องการและปญัหา
ของสถานศึกษาและท้องถิน่ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล              
การปฏิบัติงานตามแผน โดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบ
ที่มีคุณภาพ 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง         
การปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

ท าได้  
3-4 

รายการ 

ท าได้  
2 รายการ 

ท าได้  
1 รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

4. การให้บริการ 
ด้านอาคารสถานที ่

1. อาคารสถานที่ในสถานศกึษาทุกแหง่อยู่ในสภาพ      
ท่ีสะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก      
ในการให้บริการอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่ใน
สภาพที่แข็งแรง สะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ 
4. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่ใช้การได้
และปลอดภัย 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

5. การบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณ 

1. มีการจัดหางบประมาณได้อย่างเพียงพอ 
2. มีแผนติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณอย่าง
ชัดเจน 
3. มีการจัดท าบัญชีการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
4. มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท าได้  
3-4 

รายการ 

ท าได้  
2 รายการ 

ท าได้  
1 รายการ 

6. การบริหารงานด้าน
บุคคล 

1. มีการจัดโครงสร้างการบรหิารงานอย่างชัดเจน        
เป็นปัจจุบัน 
2. มีการสร้างขวัญก าลงัใจให้กับบุคลากรอย่าง
เหมาะสม 
3. มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง 
4. บุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ท าได้  
3-4 

รายการ 

ท าได้  
2 รายการ 

ท าได้  
1 รายการ 

 
 3.2  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 

  3.2.3 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
   การประเมินด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

     
  องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจของสถานศึกษา 

     1.1 ด้านคุณภาพ ผู้เรียน 
1.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.3 ด้านกายภาพ 
1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
1.5 ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอน 
1.6 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอื่น 
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 องค์ประกอบท่ี 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
    2.1 ความเป็นนวัตกรรม 
    2.2 กระบวนการพฒันานวัตกรรม 
    2.3 การออกแบบนวัตกรรม 
    2.4 การด าเนินการพฒันานวัตกรรม 
    2.5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
    2.6 ผลท่ีเกิดจากการน่านวัตกรรมไปใช้ 
    2.7 ประโยชน์ของนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือพฒันาคุณภาพของ 
         กลุ่มเป้าหมาย 
    2.8 การใช้ทรัพยากรในการพฒันานวัตกรรม 
    2.9 การเรียนรู้ร่วมกันในการพฒันานวัตกรรม 
    2.10 ลักษณะของนวัตกรรมท่ีน่าไปใช้ 
    2.11 การยอมรับนวัตกรรม 
 
 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจัองสถานศึกษา 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    (5 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน โดยรวมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทกุวิชาของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค ์
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างด ี
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างสมเหตุ สมผล   
7. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน ได้รับรางวัล
ดีเด่นในด้านและระดับต่างๆ  

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 

2. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

(5 คะแนน) 

1. ครูรอ้ยละ 80 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้             
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูรอ้ยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศกึษาและเป็นแบบอย่างที่ดี   
ในการปฏิบัติงาน 
3. ครูรอ้ยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น         
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได1้-4 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 

4. ครูรอ้ยละ 80 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม              
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหลง่เรยีนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
5. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม           
การประเมินวิทยฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถงึ 
6. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา    
ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
7. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้าน          
การวิจัยและน าผลของการวิจัยไปพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ได้ผล 
8. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ทางด้านและระดับต่างๆ 

   

3. ด้านกายภาพ  
(5 คะแนน) 

1. จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกบั
การใช้งาน 
2. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
3. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม 
เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดสภาพแวดล้อม อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ        
เป็นระเบียบเรียบรอ้ยโดยค านึงถงึความปลอดภัย          
เป็นส าคญั 
5. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน 
6. มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด/มาตรการ
ในการประหยัดพลังงาน 

ท าได ้6  
รายการ 

ท าได ้5 
รายการ  

ท าได ้1-4 
รายการ 

4. ด้านการบริหาร
จัดการ 

(5 คะแนน) 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจร่วมกัน 
2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศกึษาเปน็ไป
ในทางเดียวกันตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3. การบริหารงานงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถใน            
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของหนว่ยงาน
บังคบับัญชา 
6. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ 
7. บรรยากาศการท างานเป็นมิตร เอื้ออาทรกบั
ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
8. จ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคนัน้อย ๆไม่เกินร้อยละ 3 

ท าได ้8-10  
รายการ 

ท าได ้5-7 
รายการ  

ท าได ้1-4
รายการ 

1078 



[290] 

 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 9. จ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
10. การได้รับรางวัลดีเด่นของสถานศึกษาในด้าน 
และระดับต่างๆ 

   

5. ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อ 
การสอน 

1. ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
เพื่อการเรยีนการสอน 
2. การส่งเสริมพัฒนา การใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครผูู้สอน 
3. การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน ด้าน
ต่างๆ ของสถานศึกษา 
4. การมีผลงานวิจัยหรือการประดษิฐ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม ่
5. การได้รับรางวลัดเีด่นทางด้านนวตักรรมและเทคโนโลย ี

ท าได ้5  
รายการ 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้1-3 
รายการ 

6. ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น 

1. การให้บรกิารอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรูแ้ก่ชุมชน 
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
2. การมีส่วนรว่มของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน ในการพฒันาด้านต่างๆ 
ของสถานศึกษา 
3. การมีส่วนรว่มในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

ท าได ้3-4  
รายการ 

ท าได ้2
รายการ  

ท าได ้1
รายการ 

 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความเป็นนวัตกรรม 1. เป็นสิ่งใหม่ไมเ่คยมหีรือปรากฏมาก่อน 
2. เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่น ามาปรับปรุงหรือพัฒนาใหม ่
3. เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่น ามาปรบัปรุงหรือพัฒนาบางสว่น 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

2. กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม 

1. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกบัสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา โดยมีวิธกีารและเครือ่งมือในการ
ตรวจสอบ 
2. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกบัสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา สามารถตรวจสอบได้   
3. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกบัสภาพปัญหา
ความต้องการ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

3. การออกแบบ
นวัตกรรม 

1. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลักหรือแนวคิดส าคญัรองรับอย่าง
สมเหตุสมผล สามารถอ้างอิงได้ น ามาเป็นพ้ืนฐานการ
ออกแบบและทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกันทุกระดับ 
2. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลักหรือแนวคิดส าคญัรองรับอย่าง
สมเหตุสมผล น ามาเป็นพ้ืนฐานการออกแบบและทุก
กิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 
3. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการใน 
การพัฒนาโดยมีแนวคิดหลักหรือแนวคิดส าคญั  
น ามาเป็นพ้ืนฐานการออกแบบ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

4. การด าเนินการ
พัฒนานวัตกรรม 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว้ทุก
ขั้นตอนและมีการปรบัปรุงตลอดจนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้
ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรงุหรอืพัฒนา 
3. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

5. การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนานวัตกรรม 

1. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การวางแผน การด าเนินการประเมินและสรุปผล 
2. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การวางแผน และการด าเนนิการ 
3. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การวางแผน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

6. ผลที่เกิดจากการน า
นวัตกรรมไปใช้ 

1. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงคโ์ดยมี
หลักฐานหรือขอ้มูลประกอบ 
2. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์บางจุดประสงค์โดยมี
หลักฐานหรือขอ้มูลประกอบ 
3. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์บางจุดประสงค์ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

7. ประโยชน์ของ
นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถว้น โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาก 
2. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถว้น โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
3. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถว้น  
โดยมีข้อมูลแสดงให้เหน็การเปลีย่นแปลง 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

8. การใช้ทรัพยากร        
ในการพัฒนานวัตกรรม 

1. ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม  
คุ้มค่าสอดคล้องกับบริบทของหนว่ยงาน 
2. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม คุ้มค่าสอดคล้องกบับริบท
ของหน่วยงาน 
3. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงานแต่ไม่คุ้มค่า  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

9. การเรียนรูร้่วมกัน   
ในการพัฒนานวัตกรรม 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน ทั้งหนว่ยงาน 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน เฉพาะกลุ่ม 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน เฉพาะบุคคล 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

10. ลักษณะของ
นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ 

1. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดอย่างงา่ย 
2. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัด 
3. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดมาก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

11. การยอมรับ
นวัตกรรม 

1. มีการเผยแพร่และการน าไปใช้ ทั้งในและนอก
หน่วยงาน 
2. มีการเผยแพร่และการน าไปใช้ ภายในหน่วยงาน 
3. มีการเผยแพร่และการน าไปใช้ เฉพาะกลุ่ม
หน่วยงาน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  
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4. วิธีการประเมิน 
 การประเมินสถานศึกษายอดเยี่ยมสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  มีวิธีการประเมิน 2 ระดับ 
ดังนี ้

 4.1 ระดับภาค 
 1) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินและคัดเลือกสถานศึกษายอด
เย่ียมระดับภาค 
 2)  ผู้สมัครรับการประเมินย่ืนค าขอรับการประเมินตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด  แล้วน าเสนอเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้คัดเลือกระดับภาค ตามวัน
เวลาที่ก าหนด 
 3) คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกตรวจลอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามเกณฑ์         
การประเมิน คุณสมบัติเบื้องต้นข้อ 2.1-2.4 โดยพิจารณาจากหลักฐานการขอรับการประเมิน การตรวจสอบ
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การสังเกต ชักถาม และอื่น ๆ เพื่อให้ผลการประเมินมีความถูกต้องและเท่ียงตรง และ
เสนอช่ือ แบบประเมินและหลักฐาน ประกอบการพิจารณาเสนอส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษา
ตัวแทนระดับภาคท่ีได้รับมอบหมาย 

 4) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาตัวแทนระดับภาคท่ีได้รับมอบหมายประกาศผล
ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้น 

 5) คณะกรรมการประเมินผู้ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องด้นตามหลักเกณฑ์การประเมิน
เฉพาะด้านโดยพิจารณาจากหลักฐานเอกสาร หรือการตรวจสอบสภาพจริง หรือการน าเสนอรายงานผล     การ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และชักถามเพิ่มเติม หรือในลักษณะเปิด เวทีการน าเสนอผลงานตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร 

 6) คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินโดยพิจารณาตัดสินตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและประกาศ
ผลผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นสถานศึกษายอดเย่ียมในระดับภาคเพื่อจะส่งไปขอรับการประเมินในระดับชาติต่อไป 

4.3 ระดับชาติ 
  1) แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินและคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับชาติพิจารณาผู้ท่ีผ่าน
การประเมินระดับภาคจากหลักฐาน เอกสาร หรือการตรวจสอบสภาพจริง หรือการน าเสนอรายงาน         ผลการ
ปฏิบัติงานของ ผู้รับการประเมิน และชักถามเพิ่มเติม หรือในลักษณะเปิดเวทีการน าเสนอผลงานตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร 
  2) คณะกรรมการประเมินและคัดสินผลตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด 
  3) คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินและประกาศผลการตัดเลือกผู้ ท่ีได้รับรางวัล              
OBEC AWARDS ในระดับชาติ และท าพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล 
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5. เกณฑ์การตัดสิน 
 5.1 ระดบัภาค 
  เกณฑ์การผ่านการตัดเลือกเป็นสถานศึกษายอดยี่ยมระตับภาค มีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้  
  มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านท่ีขอรับการประเมิน โดยได้ผลการประเมินระดับ            
ดีเย่ียมของตัวชี้วัดท่ีประเมิน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 5.2 ระดับชาติ 
  เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเป็นสถานศึกษายอดยี่ยมระดับชาติ มีเกณฑ์การคัดสิน ดังนี้ 
   1) มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านท่ีขอรับการประเมิน โดยได้ผลการประเมินระดับ            
ดีเย่ียมของตัวชี้วัดท่ีประเมิน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
   2) ผ่านความเห็นชอบเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประเมินอย่างเป็นเอกฉันท ์
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แบบประเมินคุณสมบัติเบือ้งต้น (OBEC AWARDS) 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    สถานศึกษายอดเย่ียม 
     ประเภท  หน่วยงานยอดเยี่ยม 
     สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   
    โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
 ด้าน     ด้านวิชาการยอดเยี่ยม 
    ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม 
    ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม  

2. เกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจัองสถานศึกษา 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน ผลการประเมิน 

 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. หนว่ยงานต้นสังกัด เป็นสถานศึกษาสงักัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน 
  

2. ผลการทดสอบทาง 
การศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ระดับชาติ (0-NET) 
ของนกัเรียนในทกุ 
ระดับชั้นที่สอบ 

คะแนนเฉลี่ยของทุกวิชาที่สอบ (0-NET) ของปี
การศึกษาปัจจุบันหรือ ปีการศึกษาที่ผ่านมา สูงกว่า 
ค่าเฉลี่ยของระดับประเทศในทกุระดับขั้นที่สอบ 

  

3. การรับรอง
มาตรฐานการศึกษา 

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศกึษาจาก สมศ. และ 
มีผลการประเมิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  
ในการประเมินครัง้ล่าสุด 

  

4. การได้รับรางวัล/ 
การยกย่องเชิดชเูกียรต ิ

สถานศึกษาได้รับรางวัล/ยกย่อง เชิดชูเกียรติในระดับ
จังหวัดขึ้นไป อย่างน้อย 1รางวัลในรอบ 3 ปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 

  

 

ความคิดเห็นัองคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
 มีคุณสมบัติตรงตามตัวช้ีวัดทุกข้อ 
 อื่น ๆ ........................................................................................................................... 
 

   ลงชื่อ             ประธานกรรมการ  ลงชื่อ                        กรรมการ 
        (............................................)         (.................................................)    
 

ลงชื่อ             กรรมการและเลขานุการ 
                                     (.................................................) 
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แบบประเมินสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS)  

ระดับภาค 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    สถานศึกษายอดเย่ียม 
    ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................................................. 
    ประเภท  หน่วยงานยอดเยี่ยม 
    สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์   
     
2. เกณฑ์การประเมิน 

 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
(5 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน โดยรวมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทกุวิชาของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค ์
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างด ี
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างสมเหตุสมผล   
7. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน ได้รับรางวัล
ดีเด่นในด้านและระดับต่างๆ  

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได5้-6 
รายการ 

ท าได1้-4 
รายการ 

2. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

(5 คะแนน) 

1. ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้        
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศกึษาและเป็นแบบอย่างที่ดี          
ในการปฏิบัติงาน 
3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น        
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
4. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม              
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหลง่เรยีนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม       
การประเมินวิทยฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถงึ 

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา         
ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้านการ
วิจัยและน าผลของการวิจัยไปพฒันาผู้เรียนอย่างได้ผล 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ทางด้านและระดับต่างๆ 

   

3. ด้านกายภาพ 
(5 คะแนน) 

1. จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกบั
การใช้งาน 
2. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
3. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม       
เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดสภาพแวดล้อม อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยโดยค านึงถงึความปลอดภัยเป็น
ส าคัญ 
5. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน 
6. มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด/มาตรการ
ในการประหยัดพลังงาน 

ท าได ้6  
รายการ 

ท าได ้5 
รายการ  

ท าได1้-4 
รายการ 

4. ด้านการบริหาร
จัดการ 

(5 คะแนน) 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจร่วมกัน 
2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศกึษาเปน็ไป
ในทางเดียวกันตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3. การบริหารงานงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
5. มีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของหนว่ยงาน
บังคบับัญชา 
6. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ 
7. บรรยากาศการท างานเป็นมิตร เอื้ออาทรกบั
ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
8. มีจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคนัน้อย ๆ ไม่เกิน           
ร้อยละ 3 
9. มีจ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
10. การได้รับรางวัลดีเด่นของสถานศึกษาในด้านและ
ระดับต่างๆ 

ท าได ้8-10  
รายการ 

ท าได ้5-7 
รายการ  

ท าได ้1-4
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

5. ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการ
สอน 

1. ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
2. การส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน 
3. การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน 
ด้านต่างๆ ของสถานศกึษา 
4. การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม ่
5. การได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ท าได ้5  
รายการ 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้1-3 
รายการ 

6. ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น 

1. การให้บริการอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรูแ้ก่ชุมชน 
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน ในการพฒันาด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน         
ในการพัฒนาการศึกษา 

ท าได ้3-4  
รายการ 

ท าได ้2
รายการ  

ท าได ้1
รายการ 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการัองสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. มีการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
และชุมชน 
2. มีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น และบริบทของสถานศกึษา 
3. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. มีการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาและน าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรสถานศกึษา 

ท าได3้ 
รายการ 

ท าได2้ 
รายการ 

ท าได1้ 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

2. การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

1. มีการวิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัหลักสูตร
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุม่ทักษะ 
3. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่เพื่อจัดการเรียน     
การสอนอย่างคุ้มค่า 
4. มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

1. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพ
หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด 
2. มีการก าหนดว่าด้วยระเบียบการวัด และประเมินผล
การเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผล
ต่อนักเรียน ผู้ปกครองที่ถกูต้องรวดเร็ว 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

4. การจัดหา พัฒนาสื่อ
เพื่อการเรียนรู ้

1. มีการส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนการจัดหาและ
ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
2. มีการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
3. มีการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ 
การจัดการเรียนรู ้
4. มีการขยายผลการใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เผยแพร่แก่ผู้สนใจ 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

5. การพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มทักษะต่างๆ 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลกัสูตรอย่างครบถ้วน 
3. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
4. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได ้1 
รายการ 
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บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (.............................................................) 
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แบบประเมินสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม(OBEC AWARDS) 

ระดับภาค 
 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    สถานศึกษายอดเย่ียม 
    ชื่อสถานศึกษา.......................................................................................................................................... 
    ประเภท  หน่วยงานยอดเยี่ยม 
    สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  

2. เกณฑ์การประเมิน 

 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจัองสถานศึกษา 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
(8 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน โดยรวมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทกุวิชาของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค ์
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างด ี
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างสมเหตุ สมผล   
7. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน ได้รับรางวัล
ดีเด่นในด้าน และระดับต่างๆ  

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได1้-4 
รายการ 

2. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
(5 คะแนน) 

1. ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้        
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศกึษาและเป็นแบบอย่างที่ดี    
ในการปฏิบัติงาน 
3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น  
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
4. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหลง่เรยีนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม      
การประเมินวิทยฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถงึ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา      
ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้านการ 
วิจัยและน าผลของการวิจัยไปพฒันาผู้เรียนอย่างได้ผล 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ทางด้าน และระดับต่างๆ 

   

3. ด้านกายภาพ  
(5 คะแนน) 

1. จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกบั
การใช้งาน 
2. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
3. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม       
เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดสภาพแวดล้อม อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยโดยค านึงถงึความปลอดภัยเป็น
ส าคัญ 
5. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน 
6. มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด/มาตรการ
ในการประหยัดพลังงาน 

ท าได ้6  
รายการ 

ท าได ้5 
รายการ  

ท าได1้-4 
รายการ 

4. ด้านการบริหาร
จัดการ 
(5 คะแนน) 

1. การก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจรว่มกัน 
2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศึกษาเป็นไป
ในทางเดียวกันตามเปา้หมายที่ก าหนดไว ้
3. การบริหารงานงบประมาณโปรง่ใส ตรวจสอบได้  
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายของหน่วยงานบังคับ
บัญชา 
6. การจัดระบบนิเทศ ตดิตาม ประเมินและพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ 
7. บรรยากาศการท างานเป็นมติร เอื้ออาทรกับผู้ร่วมงาน
และผูร้ับบริการ 
8. จ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคันน้อย ๆ ไม่เกินร้อยละ 3 
9. จ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
10. การได้รับรางวัลดเีด่นของสถานศึกษาในด้านและ 
ระดับต่างๆ 

ท าได ้8-10  
รายการ 

ท าได ้5-7 
รายการ  

ท าได ้1-4
รายการ 
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[303] 

 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

5. ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อ 
การสอน 

1. ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
2. การส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน 
3. การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน 
ด้านต่างๆ ของสถานศกึษา 
4. การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม ่
5. การได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ท าได ้5  
รายการ 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้1-3 
รายการ 

6. ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น 

1. การให้บริการอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรูแ้ก่ชุมชน 
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน ในการพฒันาด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน     
ในการพัฒนาการศึกษา 

ท าได ้3-4  
รายการ 

ท าได ้2
รายการ  

ท าได ้1
รายการ 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการัองสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1.  การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

1. มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลมุในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม ถูกต้อง    
เป็นปัจจุบัน 
2. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนทศอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้อง ทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างคุ้มค่า 
4. มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ รวดเร็ว 

ท าได ้3-4 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

ท าได1้ 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

2. การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้

1. มีการพัฒนาห้องสมุดทีม่ีมาตรฐาน มีปริมาณหนังสือ 
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ ทันสมัย 
2. มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการเรียนรู้อย่าง
ครบถ้วนและมีการใช้อย่างคุ้มค่า 
3. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาท่ีส่งเสริม
สุขภาพกาย อารมณ์และจติใจอย่างเหมาะสม    

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

1. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับนโยบายตามความต้องการและปัญหาของสถานศึกษา
และท้องถิ่น 
2. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบอยา่ง
ต่อเนื่อง 
3. มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ตามแผน โดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบที่มีคณุภาพ 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง        
การปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

4. การให้บริการด้าน
อาคารสถานท่ี 

1. อาคารสถานท่ีในสถานศึกษาทุกแห่งอยู่ในสภาพท่ี
สะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการอาคารสถานท่ีอย่างเหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ีให้อยู่ในสภาพ
ที่แข็งแรง สะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ 
4. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้
และปลอดภัย 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

5. การบริหารจัด 
การด้านงบประมาณ 

1. มีการจัดหางบประมาณได้อย่างเพียงพอ 
2. มีแผนติดตาม ควบคมุการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าบญัชีการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
4. มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

6. การบริหารงาน 
ด้านบุคคล 

1. มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนเป็น
ปัจจุบัน 
2. มีการสร้างขวัญและก าลังใจใหก้ับบุคลากรอยา่ง
เหมาะสม 
3. มีการส่งเสริมพัฒนาบคุลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
4. บุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (.............................................................) 
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แบบประเมินด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 

ระดับภาค 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    สถานศึกษายอดเย่ียม 
    ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................... 
    ประเภท  หน่วยงานยอดเยี่ยม 
    สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

   โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  

2. เกณฑ์การประเมิน 

 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจัองสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
(9 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน โดยรวมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทกุวิชาของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค ์
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างด ี
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างสมเหตุ สมผล   
7. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน ได้รับรางวัล
ดีเด่น ในด้านและระดับต่างๆ  

ท าได้ 7-8 
รายการ 

ท าได้ 5-6 
รายการ 

ท าได้ 1-4 
รายการ 

2. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (5 
คะแนน) 

1. ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้       
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศกึษาและเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติงาน 
3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น      
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
4. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหลง่เรยีนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

ท าได้ 7-8 
รายการ 

ท าได้ 5-6 
รายการ 

ท าได้ 1-4 
รายการ 

 

กศ.พศ. 9/6 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม      
การประเมินวิทยฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถงึ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา    
ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้านการ
วิจัยและน าผลของการวิจัยไปพฒันาผู้เรียนอย่างได้ผล 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ทางด้านและระดับต่างๆ 

   

3. ด้านกายภาพ 
(5 คะแนน) 

1. จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกบั
การใช้งาน 
2. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
3. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม    
เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดสภาพแวดล้อม อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยโดยค านึงถงึความปลอดภัยเป็น
ส าคัญ 
5. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน 
6. มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด/มาตรการ
ในการประหยัดพลังงาน 

ท าได ้6  
รายการ 

ท าได ้5 
รายการ  

ท าได ้1-4 
รายการ 

4. ด้านการบริหาร
จัดการ 

(5 คะแนน) 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจร่วมกัน 
2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศกึษาเปน็ไป
ในทางเดียวกันตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3. การบริหารงานงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
5. มีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของหนว่ยงาน
บังคบับัญชา 
6. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ 
7. บรรยากาศการท างานเป็นมิตร เอื้ออาทรกบั
ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
8. จ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคนัน้อย ๆไม่เกินร้อยละ 3 
9. จ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
10. การได้รับรางวัลดีเด่นของสถานศึกษาในด้านและ
ระดับต่างๆ 

ท าได ้8-10  
รายการ 

ท าได ้5-7 
รายการ  

ท าได ้1-4
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

5. ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อ 
การสอน 

1. ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
2. การส่งเสริมพัฒนา การใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน 
3. การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ของสถานศึกษา 
4. การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม ่
5. การได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ท าได ้5  
รายการ 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้1-3 
รายการ 

6. ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น 

1. การให้บริการอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรูแ้ก่ชุมชน 
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน ในการพฒันาด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน        
ในการพัฒนาการศึกษา 

ท าได ้3-4  
รายการ 

ท าได ้2
รายการ  

ท าได ้1
รายการ 

  องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความเป็นนวัตกรรม 1. เป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน 
2. เป็นสิ่งที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุงหรือพัฒนาใหม่ 
3. เป็นสิ่งที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุงหรือพัฒนา
บางส่วน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

2. กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม 

1. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกบัสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา โดยมีวิธกีารและเครือ่งมือในการ
ตรวจสอบ 
2. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกบัสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา สามารถตรวจสอบได้   
3. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

3. การออกแบบ
นวัตกรรม 

1. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลักหรือแนวคิดส าคัญรองรบั
อย่างสมเหตุสมผล สามารถอ้างอิงได้ น ามาเป็นพื้นฐาน
การออกแบบและทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกนัทุก
ระดับ 
2. สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลักหรือแนวคิดส าคัญรองรบั
อย่างสมเหตุสมผล น ามาเป็นพื้นฐานการออกแบบและ
ทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 
3. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลัก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

4. การด าเนินการ
พัฒนานวัตกรรม 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว้           
ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรงุตลอดจนการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 
2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว้      
ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรงุหรอืพัฒนา 
3. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

5. การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนานวัตกรรม 

1. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วม        
ในการวางแผนการด าเนนิการประเมินและสรุปผล 
2. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วม          
ในการวางแผน และการด าเนนิการ 
3. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วม       
ในการวางแผน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

6. ผลที่เกิดจากการน า
นวัตกรรมไปใช้ 

1. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์ โดยมี
หลักฐานหรือขอ้มูลประกอบ 
2. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์บางจุดประสงค์ โดยมี
หลักฐานหรือขอ้มูลประกอบ 
3. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์บางจุดประสงค์ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

7. ประโยชน์ของ
นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถว้น โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาก 
2. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถว้น โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 3. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถว้น  
โดยมีข้อมูลแสดงให้เหน็การเปลีย่นแปลง 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

8. การใช้ทรัพยากร         
ในการพัฒนานวัตกรรม 

1. ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
สอดคล้องกบับริบทของหนว่ยงาน 
2. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม คุ้มค่าสอดคล้องกบับริบท
ของหน่วยงาน 
3. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงานแต่ไม่คุ้มค่า  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

9. การเรียนรู้ร่วมกัน 
ในการพัฒนานวัตกรรม 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน ทั้งหนว่ยงาน 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน เฉพาะกลุ่ม 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน เฉพาะบุคคล 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

10. ลักษณะของ
นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ 

1. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดอย่างงา่ย 
2. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัด 
3. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดมาก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

11. การยอมรับ
นวัตกรรม 

1. มีการเผยแพร่และการน าไปใช้ ทั้งในและนอก
หน่วยงาน 
2. มีการเผยแพร่และการน าไปใช้ ภายในหน่วยงาน 
3. มีการเผยแพร่และการน าไปใช้ เฉพาะกลุ่ม
หน่วยงาน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (.............................................................) 
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แบบประเมินด้านวิชาการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS)  

ระดับชาติ 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    สถานศึกษายอดเย่ียม 
    ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................................................. 
    ประเภท  หนว่ยงานยอดเยี่ยม 
    สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  
 
2. เกณฑ์การประเมิน 

 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
(5 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน โดยรวมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทกุวิชาของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
อันพึงประสงค ์
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างด ี
4. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล   
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
7. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน ได้รับรางวัล
ดีเด่น ในด้านและระดับต่าง ๆ  

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 

2. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

(5 คะแนน) 

1. ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้     
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศกึษาและเป็นแบบอย่างที่ดี      
ในการปฏิบัติงาน 
3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น     
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
4. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม           
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหลง่เรยีนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม       
การประเมินวิทยฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถงึ 

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 

กศ.พศ. 9/3 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา       
ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้านการ
วิจัยและน าผลของการวิจัยไปพฒันาผู้เรียนอย่างได้ผล 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ทางด้านและระดับต่างๆ 

   

3. ด้านกายภาพ 
(5 คะแนน) 

1. จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกบั
การใช้งาน 
2. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
3. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม       
เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดสภาพแวดล้อม อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยโดยค านึงถงึความปลอดภัยเป็น
ส าคัญ 
5. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน 
6. มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด/มาตรการ
ในการประหยัดพลังงาน 

ท าได ้6  
รายการ 

ท าได ้5 
รายการ  

ท าได ้1-4 
รายการ 

4. ด้านการบริหาร
จัดการ 

(5 คะแนน) 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจร่วมกัน 
2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศกึษาเปน็ไป
ในทางเดียวกันตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3. การบริหารงานงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
5. มีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของหนว่ยงาน
บังคบับัญชา 
6. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ 
7. บรรยากาศการท างานเป็นมิตร เอื้ออาทรกบั
ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
8. จ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคนัน้อย ๆไม่เกินร้อยละ 3 
9. จ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 
10. การได้รับรางวัลดีเด่นของสถานศึกษาในด้านและ
ระดับต่างๆ 

ท าได ้8-10  
รายการ 

ท าได ้5-7 
รายการ  

ท าได ้1-4
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

5. ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการ
สอน 

1. ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
2. การส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน 
การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ของสถานศึกษา 
3. การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม ่
5. การได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ท าได ้5  
รายการ 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้1-3 
รายการ 

6. ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น 

1. การให้บริการอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรูแ้ก่ชุมชน 
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน ในการพฒันาด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน      
ในการพัฒนาการศึกษา 

ท าได ้3-4  
รายการ 

ท าได ้2
รายการ  

ท าได ้1
รายการ 

 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการัองสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. มีการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
และชุมชน 
2. มีการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่นและบริบทของสถานศกึษา 
3. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. มีการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาและน าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรสถานศกึษา 

ท าได3้ 
รายการ 

ท าได2้ 
รายการ 

ท าได1้ 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

2. การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

1. มีการวิเคราะหห์ลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัหลักสูตร
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุม่ทักษะ 
3. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่เพื่อจัดการเรียน     
การสอนอย่างคุ้มค่า 
4. มีการจัดการสอนซ่อมเสริมที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

1. มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพ
หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด 
2. มีการก าหนดว่าด้วยระเบียบการวัด และประเมินผล
การเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
3. มีการจัดท าระบบรายงานผลการวัดและประเมินผล
ต่อนักเรียน ผู้ปกครองที่ถกูต้องรวดเร็ว 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

4. การจัดหา พัฒนาสื่อ
เพื่อการเรียนรู ้

1. มีการส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนการจัดหาและ
ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
2. มีการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
3. มีการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ 
การจัดการเรียนรู ้
4. มีการขยายผลการใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เผยแพร่แก่ผู้สนใจ 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

5. การพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มทักษะต่างๆ 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลกัสูตรอย่างครบถ้วน 
3. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
4. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

 
 
 
 

1103 



[315] 

 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (.............................................................)  
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แบบประเมินด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 

ระดับชาติ 
 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    สถานศึกษายอดเย่ียม 
    ชื่อสถานศึกษา.......................................................................................................................................... 
    ประเภท  หน่วยงานยอดเยี่ยม 
    สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 

2. เกณฑ์การประเมิน 

 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจัองสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
(10 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน โดยรวมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทกุวิชาของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค ์
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างด ี
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างสมเหตุ สมผล   
7. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน ได้รับรางวัล
ดีเด่นในด้านและระดับต่างๆ  

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได ้1-4 
รายการ 

2. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
(5 คะแนน) 

1. ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้      
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศกึษาและเป็นแบบอย่างที่ดี     
ในการปฏิบัติงาน 
3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น     
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
4. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหลง่เรยีนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

ท าได ้7-8 
รายการ 

ท าได ้5-6 
รายการ 

ท าได1้-4 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม      
การประเมินวิทยฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถงึ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา      
ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้านการ 
วิจัยและน าผลของการวิจัยไปพฒันาผู้เรียนอย่างได้ผล 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ทางด้านและระดับต่างๆ 

   

3. ด้านกายภาพ  
(5 คะแนน) 

1. จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกบั
การใช้งาน 
2. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
3. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม      
เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดสภาพแวดล้อม อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยโดยค านึงถงึความปลอดภัยเป็น
ส าคัญ 
5. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน 
6. มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด/มาตรการ
ในการประหยัดพลังงาน 

ท าได ้6  
รายการ 

ท าได ้5 
รายการ  

ท าได1้-4 
รายการ 

4. ด้านการบริหาร
จัดการ 
(5 คะแนน) 

1. การก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจรว่มกัน 
2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศึกษาเป็นไป
ในทางเดียวกันตามเปา้หมายที่ก าหนดไว ้
3. การบริหารงานงบประมาณโปรง่ใส ตรวจสอบได้  
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายของหน่วยงานบังคับ
บัญชา 
6. การจัดระบบนิเทศ ตดิตาม ประเมินและพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ 
7. บรรยากาศการท างานเป็นมติร เอื้ออาทรกับผู้ร่วมงาน
และผูร้ับบริการ 
8. จ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคันน้อย ๆไมเ่กินร้อยละ 3 
9. จ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
10. การได้รับรางวัลดเีด่นของสถานศึกษาในด้านและ 
ระดับต่างๆ 

ท าได ้8-10  
รายการ 

ท าได ้5-7 
รายการ  

ท าได ้1-4
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

5. ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อ 
การสอน 

1. ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
2. การส่งเสริมพัฒนา การใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน 
3. การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน     
ด้านต่างๆ ของสถานศกึษา 
4. การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม ่
5. การได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ท าได ้5  
รายการ 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้1-3 
รายการ 

6. ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น 

1. การให้บริการอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรูแ้ก่ชุมชน 
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน ในการพฒันาด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน        
ในการพัฒนาการศึกษา 

ท าได ้3-4  
รายการ 

ท าได ้2
รายการ  

ท าได ้1
รายการ 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1.  การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

1. มีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลมุในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 
2. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนทศอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้อง ทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างคุ้มค่า 
4. มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ รวดเร็ว 

ท าได ้3-4 
รายการ 

ท าได ้2 
รายการ 

ท าได1้ 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

2. การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้

1. มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐาน มีปริมาณหนงัสือ
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรูอ้ย่างเพียงพอ 
ทันสมัย 
2. มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการเรียนรู้
อย่างครบถว้นและมีการใช้อย่างคุ้มค่า 
3. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนือ่ง 
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริม
สุขภาพกาย อารมณ์และจิตใจอย่างเหมาะสม    

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

3. การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

1. มีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกบันโยบายตามความต้องการและปญัหา
ของสถานศึกษาและท้องถิน่ 
2. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน โดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบที่มี
คุณภาพ 
4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนือ่ง 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

4. การให้บริการด้าน
อาคารสถานที ่

1. อาคารสถานที่ในสถานศกึษาทุกแหง่อยู่ในสภาพ       
ที่สะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก      
ในการให้บริการอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม 
3. มีการจัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่ใน
สภาพที่แข็งแรง สะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ 
4. มีการจัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่ใช้การได้
และปลอดภัย 

ท าได้ 3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 

5. การบริหารจัด 
การด้านงบประมาณ 

1. มีการจัดหางบประมาณได้อย่างเพียงพอ 
2. มีแผนติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณอย่าง
ชัดเจน 
3. มีการจัดท าบัญชีการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
4. มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท าได ้3-4 
รายการ 

ท าได้ 2 
รายการ 

ท าได้ 1 
รายการ 
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บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 
 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

       

           ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (.............................................................)  
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แบบประเมินด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS) 

ระดับชาติ 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอัอ    สถานศึกษายอดเย่ียม 
    ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................... 
    ประเภท  หน่วยงานยอดเยี่ยม 
    สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
 
2. เกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจัองสถานศึกษา 
 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       (5 คะแนน) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน โดยรวมสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทกุวิชาของปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค ์
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างด ี
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   
6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างสมเหตุ สมผล   
7. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการท างานและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน ได้รับรางวัล
ดีเด่นในด้านและระดับต่างๆ  

ท าได้ 7-8 
รายการ 

ท าได้ 5-6 
รายการ 

ท าได้ 1-4 
รายการ 

2. ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา               
      (5 คะแนน) 

1. ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้         
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศกึษาและเป็นแบบอย่างที่ดี     
ในการปฏิบัติงาน 
3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น      
การพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
4. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหลง่เรยีนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

ท าได้ 7-8 
รายการ 

ท าได้ 5-6 
รายการ 

ท าได้1-4 
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม      
การประเมินวิทยฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถงึ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา       
ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้านการ
วิจัยและน าผลของการวิจัยไปพฒันาผู้เรียนอย่างได้ผล 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่น
ทางด้านและระดับต่างๆ 

   

3. ด้านกายภาพ 
(5 คะแนน) 

1. จ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกบั
การใช้งาน 
2. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
3. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม       
เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. จัดสภาพแวดล้อม อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยโดยค านึงถงึความปลอดภัยเป็น
ส าคัญ 
5. มีข้อก าหนด/มาตรการในการประหยัดพลังงาน 
6. มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด/มาตรการ
ในการประหยัดพลังงาน 

ท าได ้6  
รายการ 

ท าได ้5 
รายการ  

ท าได1้-4 
รายการ 

4. ด้านการบริหาร
จัดการ 

(5 คะแนน) 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจร่วมกัน 
2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศกึษาเปน็ไป
ในทางเดียวกันตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3. การบริหารงานงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
5. มีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของหนว่ยงาน
บังคบับัญชา 
6. การจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนางาน
อย่างสม่ าเสมอ 
7. บรรยากาศการท างานเป็นมิตร เอื้ออาทรกบั
ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 
8. จ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคนัน้อย ๆไม่เกินร้อยละ 3 
9. จ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
10. การได้รับรางวัลดีเด่นของสถานศึกษาในด้านและ
ระดับต่างๆ 

ท าได ้8-10  
รายการ 

ท าได ้5-7 
รายการ  

ท าได ้1-4
รายการ 
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ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

5. ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อ 
การสอน 

1. ความพอเพียงและทันสมัยของอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
2. การส่งเสริมพัฒนา การใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอน 
3. การพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ของสถานศึกษา 
4. การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม ่
5. การได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ท าได ้5  
รายการ 

ท าได ้4 
รายการ  

ท าได ้1-3 
รายการ 

6. ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น 

1. การให้บริการอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรูแ้ก่ชุมชน 
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน ในการพฒันาด้านต่างๆของ
สถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

ท าได ้3-4  
รายการ 

ท าได ้2
รายการ  

ท าได ้1
รายการ 

  องค์ประกอบที่ 2 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

1. ความเป็นนวัตกรรม 1. เป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมีหรือปรากฏมาก่อน 
2. เป็นสิ่งที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุงหรือพัฒนาใหม่ 
3. เป็นสิ่งที่มีอยู่แลว้ แต่น ามาปรบัปรุงหรือพัฒนา
บางส่วน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

2. กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม 

1. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกบัสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา โดยมีวิธกีารและเครือ่งมือในการ
ตรวจสอบ 
2. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา สามารถตรวจสอบได้   
3. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  
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[324] 

 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

3. การออกแบบ
นวัตกรรม 

1. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลักหรือแนวคิดส าคัญรองรบั
อย่างสมเหตุสมผล สามารถอ้างอิงได้ น ามาเป็นพื้นฐาน
การออกแบบและทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกนั       
ทุกระดับ 
2. สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลักหรือแนวคิดส าคัญรองรบั
อย่างสมเหตุสมผลน ามาเป็นพื้นฐานการออกแบบและ
ทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 
3. สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการ
พัฒนาโดยมีแนวคิดหลัก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

4. การด าเนินการ
พัฒนานวัตกรรม 

1. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว้        
ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรงุตลอดจนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว้      
ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรงุหรอืพัฒนา 
3. ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ ก าหนดไว ้

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

5. การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนานวัตกรรม 

1. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วม       
ในการวางแผน การด าเนินการประเมินและสรุปผล 
2. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วม      
ในการวางแผน และการด าเนนิการ 
3. ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วม       
ในการวางแผน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

6. ผลที่เกิดจากการน า
นวัตกรรมไปใช้ 

1. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์ทุกจุดประสงค์  โดยมี
หลักฐานหรือขอ้มูลประกอบ 
2. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์บางจุดประสงค์  โดยมี
หลักฐานหรือขอ้มูลประกอบ 
3. ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุม
และเป็นไปตามจุดประสงค์บางจุดประสงค์ 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

7. ประโยชน์ของ
นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถว้น โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาก 
2. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถว้น โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  
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[325] 

 

ตัวชี้วัด รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม       ดีมาก ดี 

(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) 

 3. แก้ปัญหาหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถว้น  
โดยมีข้อมูลแสดงให้เหน็การเปลีย่นแปลง 

   

8. การใช้ทรัพยากรใน
การพัฒนานวัตกรรม 

1. ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
สอดคล้องกบับริบทของหนว่ยงาน 
2. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม คุ้มค่าสอดคล้องกบับริบท
ของหน่วยงาน 
3. ใช้ทรัพยากรเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงานแต่ไม่คุ้มค่า  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

9. การเรียนรู้ร่วมกัน 
ในการพัฒนานวัตกรรม 

1. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน ทั้งหนว่ยงาน 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน เฉพาะกลุ่ม 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้รว่มกัน เฉพาะบุคคล 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

10. ลักษณะของ
นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ 

1. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดอย่างงา่ย 
2. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัด 
3. การน าไปใช้ มีข้อจ ากัดมาก 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

11. การยอมรับ
นวัตกรรม 

1. มีการเผยแพร่และการน าไปใช้ ทั้งในและนอก
หน่วยงาน 
2. มีการเผยแพร่และการน าไปใช้ ภายในหน่วยงาน 
3. มีการเผยแพร่และการน าไปใช้ เฉพาะกลุ่ม
หน่วยงาน 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 1 

ท าได้ตาม 
รายการที่ 2  

ท าได้ตาม 
รายการที่ 3  

 

บันทึกความเห็นัองคณะกรรมการประเมิน 
.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

 

    ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ     ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (...............................................)                          (...............................................) 

        

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

       

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