ประกาศ
โครงการสรางสรรคปญญา พัฒนาเขียนอาน สืบสานสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
เรื่อง การประเมินครูผูใชสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ พัฒนาคุณภาพนักเรียน
---------------------------------------โครงการสรางสรรคปญญา พัฒนาเขียนอาน สืบสานสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ไดดําเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานตอที่พอให ดวยสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนฯ โดยในป พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ จะจัดกิจกรรมประเมินครูผูใชสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ เปนขวัญกําลังใจใหแกครูที่มีความมุงมั่นจัดกิจกรรมบูรณาการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ในกิจกรรมการเรียนรูของตนเอง มีผลงานไดคุณภาพเปนที่ประจักษ
๑. กระบวนการประเมิน
๑.๑ ครูสงแบบเสนอขอรับการประเมินพรอมผลงานและรองรอยหลักฐาน
๑.๒ คณะกรรมการฝายวิชาการ โครงการสรางสรรคปญญาฯ จะพิจารณาคุณภาพผลงาน
ตามกรอบแนวทางการประเมินแบบอิงเกณฑ
๑.๓ ครูที่ไดผลการประเมินคุณภาพตั้งแต ๘๐ คะแนนขึ้นไป โครงการสรางสรรคปญญาฯ
จะแจงไปยังสถานศึกษาโดยตรง และคณะกรรมการฝายวิชาการ จะไปประเมินตามสภาพจริง ณ สถานศึกษา
ที่ครูปฏิบัติงาน หากผลการประเมินสภาพจริงเปนไปตามเกณฑระดับดีเดนที่คณะกรรมการกําหนด โครงการ
สรางสรรคปญญาฯ จะประกาศยกยองเชิดชูเกียรติใหเปน “ครูผูใชสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ พัฒนา
คุณภาพนักเรียน ดีเดน รุน ๒” ตอไป
๑.๔ คณะกรรมการฝายวิชาการ โครงการสรางสรรคปญญาฯ จะจัดกลุมคุณภาพผลการประเมิน
เปน ๔ กลุม คือ
ระดับดีเดน
ไดผลการประเมินตั้งแต ๘๐ คะแนนขึ้นไป
ระดับดี
ไดผลการประเมินตั้งแต ๗๐ ถึง ๗๙ คะแนน
ระดับผานเกณฑ ไดผลการประเมินตั้งแต ๖๐ ถึง ๖๙ คะแนน
ระดับเขารวมรับการประเมิน ไดผลการประเมินต่ํากวา ๖๐ คะแนน
๑.๕ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด
๒. กรอบและเกณฑการประเมิน
คณะกรรมการฝายวิชาการ โครงการสรางสรรคปญญาฯ กําหนดกรอบการประเมินครูผูใช
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ พัฒนาคุณภาพนักเรียน เปน ๕ ดาน คือ
๒.๑ แพรหลายและทั่วถึง
๒.๒ ประยุกตใชในการดํารงชีวิต
๒.๓ หลากหลายและสรางสรรค
๒.๔ ทันสมัย
๒.๕ ตอเนื่องและยั่งยืน

๒
โดยมีเ กณฑก ารพิจ ารณาตามพฤติกรรมบงชี้ เกณฑการใหคะแนน และคาน้ําหนัก คะแนน
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
๓. รางวัล
๓.๑ รางวัลระดับดีเดน ครูจะไดรับโลเกียรติยศ เข็มเกียรติยศ และเกียรติบัตรจากโครงการ
สรางสรรคปญญาฯ
๓.๒ รางวัลระดับดี ครูจะไดรับเข็มเกียรติยศ และเกียรติบัตรจากโครงการสรางสรรคปญญาฯ
๓.๓ รางวัลระดับผานเกณฑ ครูจะไดรับเกียรติบัตรจากโครงการสรางสรรคปญญาฯ
๓.๔ รางวัลครูผูสงผลงานเขารวมรับการประเมิน จะไดรับเกียรติบัตรจากโครงการสรางสรรคปญญาฯ
หมายเหตุ
- รางวัลระดับดีเดน โครงการสรางสรรคปญญาฯ จะจัดพิธีมอบรางวัลโดยจะแจงกําหนดการ
และสถานที่ในภายหลัง
- รางวัลระดับดี ระดับผานเกณฑ และระดับการสงผลงานเขารวมรับการประเมิน โครงการ
สรางสรรคปญญาฯ จะสงใหครู ณ สถานศึกษา ทางไปรษณีย
๔. ระยะเวลาขอรับการประเมิน
ครูที่ประสงคจะขอรับการประเมิน สามารถสงแบบเสนอขอรับการประเมิน พรอมผลงานและ
รองรอยหลักฐานได ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๕. สถานที่สงแบบเสนอขอรับการประเมิน
ส ง แบบเสนอขอรั บ การประเมิ น พร อ มผลงานและร อ งรอยหลั ก ฐาน ทางไปรษณี ย
โดยจาหนาซอง ดังนี้
เรียน ประธานโครงการสรางสรรคปญญาฯ
สํานักงานประธานโครงการสรางสรรคปญญาฯ
๗๖ หมูที่ ๑ ตําบลสระกะเทียม
อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย ๗๓๐๐๐
๖. การประกาศผลการประเมิน
โครงการสรางสรรคปญญาฯ จะประกาศผลการประเมินครูผูใชสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต โครงการสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนฯ ที่ http://www.saranukromthai.or.th
๗. ผูประสานงานโครงการ
นายธีระเนตร นาคายน โทร. ๐๘๕-๑๔๐๗๗๑๒, ๐๘๙-๖๘๒๖๕๒๐
นางปราณี บุญไทย โทร. ๐๘๑-๕๖๕๔๗๘๗
-------------------------------------

รายละเอียดการพิจารณาผลงานและรองรอยหลักฐาน ตามพฤติกรรมบงชี้ เกณฑการใหคะแนน และคาน้ําหนักคะแนน
(๑๐๐ คะแนน)
นิยาม

พฤติกรรมบงชี้

เกณฑการใหคะแนน

คาน้ําหนักคะแนน

แพรหลายและทั่วถึง หมายถึง
ครูบูรณาการสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนฯ ในกิจกรรม
การเรียนรูตาง ๆ ทั้งในระดับ
หองเรียน ชั้นเรียน โรงเรียน
ชุมชนหรือทองถิ่น
(๓๐ คะแนน)

๑. มีการบูรณาการสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนฯ ในกิจกรรมการ
เรียนรูกลุม สาระการเรียนรูตาง ๆ
และหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

- บูรณาการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
ในกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูห รือ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ
- เปนแกนนําในการสงเสริมสนับสนุนการ
บูรณาการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
เพื่อพัฒนานักเรียน ใหแกครูในกลุมสาระการเรียนรู
หรือในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของตนเอง
- เปนแกนนําในการสงเสริมสนับสนุนการ
บูรณาการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
เพื่อพัฒนานักเรียน ใหแกครูในกลุมสาระการเรียนรู
หรือกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนอื่น ๆ
- เปนแกนนําในการสงเสริมสนับสนุนการบูรณา
การสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เพื่อพัฒนา
นักเรียน ใหแกครูในโรงเรียนอื่น ๆ

๕ คะแนน

๕ คะแนน

๖ คะแนน

๒ คะแนน

รองรอยหลักฐาน
พิจารณาจาก
- แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของโรงเรียน
- แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของกลุมสาระการ
เรียนรูหรือกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
- แผนการจัดการเรียนรูของ
ตนเองและกลุมสาระการ
เรียนรูตาง ๆ
- รายงานผลการดําเนินงาน
- บันทึกการประชุมที่เกี่ยวของ
- สื่อหรือนวัตกรรมของครู
- ชิ้นงาน/ภาระงานของครู
และนักเรียน
ฯลฯ

๒
นิยาม

พฤติกรรมบงชี้

เกณฑการใหคะแนน
- เปนแกนนําในการสงเสริมสนับสนุนการนํา
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ไปใชประโยชนใน
ชุมชนหรือทองถิ่น
- มีสื่อหรือนวัตกรรมทีส่ งเสริมการนําสารานุกรม
ไทยสําหรับเยาวชนฯ ไปใชพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ในระดับหองเรียน
๒. มีสื่อหรือนวัตกรรมทีส่ งเสริมการ - มีสื่อหรือนวัตกรรมทีส่ งเสริมการนําสารานุกรม
นําสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ไทยสําหรับเยาวชนฯ ไปใชพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ไปใชพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ในระดับชั้นเรียน
- มีสื่อหรือนวัตกรรมทีส่ งเสริมการนําสารานุกรม
ไทยสําหรับเยาวชนฯ ไปใชพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ในระดับโรงเรียน
- มีสื่อหรือนวัตกรรมทีส่ งเสริมการนําสารานุกรม
ไทยสําหรับเยาวชนฯ ไปใชประโยชนในระดับชุมชน
ทองถิ่น หรือระดับประเทศ
๓. มีชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียน - มีรองรอยหลักฐานในการกําหนดชิ้นงาน/ภาระ
ที่เกี่ยวของกับสารานุกรมไทย
งานของนักเรียนทีเ่ กี่ยวของกับสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนฯ ในกิจกรรมการ
สําหรับเยาวชนฯ
เรียนรูกลุม สาระการเรียนรูตาง ๆ
- มีชิ้นงาน/ภาระงานที่เกี่ยวของกับสารานุกรมไทย
และหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สําหรับเยาวชนฯ ที่นักเรียนไดปฏิบัตทิ ั้งหองเรียน

คาน้ําหนักคะแนน
๒ คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

๑ คะแนน

๑ คะแนน

๒ คะแนน

๓ คะแนน

รองรอยหลักฐาน

๓
นิยาม

พฤติกรรมบงชี้

ประยุกตใชในการดํารงชีวิต
หมายถึง ครูจัดการเรียนรูให
นักเรียนสามารถนําองคความรู
จากสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนฯ ไปปรับใชในการ
แกปญหา พัฒนาหรือใชใหเปน
ประโยชนในชีวิตประจําวัน
(๒๐ คะแนน)

๑. กําหนดชิ้นงาน/ภาระงานให
นักเรียนนําองคความรูจาก
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
ไปเผยแพรตอครอบครัว ชุมชนหรือ
ทองถิ่น

เกณฑการใหคะแนน

- รองรอยหลักฐานการกําหนดชิ้นงาน/ภาระงานให
นักเรียนนําองคความรูจากสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนฯ ไปเผยแพรตอครอบครัว ชุมชนหรือทองถิ่น
- มีชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียนที่นําองคความรูจาก
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ไปเผยแพรตอ
ครอบครัว ชุมชนหรือทองถิ่น
๒. กําหนดชิ้นงาน/ภาระงานให
- รองรอยหลักฐานการกําหนดชิ้นงาน/ภาระงานให
นักเรียนนําองคความรูจาก
นักเรียนนําองคความรูจากสารานุกรมไทยสําหรับ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
เยาวชนฯ ไปทดลองใชในครอบครัว ชุมชนหรือ
ไปทดลองใชในครอบครัว ชุมชนหรือ ทองถิ่น
ทองถิ่น
- มีชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียนที่นําองคความรูจาก
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ไปทดลองใชใน
ครอบครัว ชุมชนหรือทองถิ่น
๓. กําหนดชิ้นงาน/ภาระงานให
- รองรอยหลักฐานการกําหนดชิ้นงาน/ภาระงานให
นักเรียนนําองคความรูจาก
นักเรียนนําองคความรูจากสารานุกรมไทยสําหรับ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
เยาวชนฯ ไปใชแกปญหา พัฒนาหรือใชใหเปน
ไปใชแกปญหา พัฒนาหรือใชใหเปน ประโยชนในครอบครัว ชุมชนหรือทองถิ่น
ประโยชนในครอบครัว ชุมชนหรือ - มีชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียนที่นําองคความรูจาก
ทองถิ่น
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ไปใชแกปญหา
พัฒนาหรือใชใหเปนประโยชนในครอบครัว ชุมชน
หรือทองถิ่น

คาน้ําหนักคะแนน

รองรอยหลักฐาน

๕ คะแนน

พิจารณาจาก
- แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของโรงเรียน
- แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของกลุมสาระ
การเรียนรูหรือกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู
ของตนเองและกลุม
สาระการเรียนรูตาง ๆ
- รายงานผลการดําเนินงาน
- บันทึกการประชุมที่เกี่ยวของ
- สื่อหรือนวัตกรรมของครู
- ชิ้นงาน/ภาระงานของครู
และนักเรียน
ฯลฯ

๑๐ คะแนน

๑ คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

๑ คะแนน

๔
นิยาม
หลากหลายและสรางสรรค
หมายถึง ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่บรู ณาการสารานุกรม
ไทยสําหรับเยาวชนฯ ในรูปแบบ
ตาง ๆ มีความแปลกใหม
เหมาะสมกับวัย ความสนใจ
หรือกระแสความนิยมของ
นักเรียนในชวงเวลานั้น ๆ
(๓๐ คะแนน)

พฤติกรรมบงชี้
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่
บูรณาการสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนฯ หลากหลายรูปแบบ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่
บูรณาการสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนฯ ในรูปแบบที่แปลกใหม

เกณฑการใหคะแนน

คาน้ําหนักคะแนน

รองรอยหลักฐาน

- มีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูห ลากหลายรูปแบบ

๒๕ คะแนน

- กิจกรรมการเรียนรูมกี ารตอยอดหรือมีความ
แปลกใหม

๕ คะแนน

พิจารณาจาก
- แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของโรงเรียน
- แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของกลุมสาระ
การเรียนรูหรือกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู
ของตนเองและกลุม
สาระการเรียนรูตาง ๆ
- รายงานผลการดําเนินงาน
- บันทึกการประชุมที่เกี่ยวของ
- สื่อหรือนวัตกรรมของครู
- ชิ้นงาน/ภาระงานของครู
และนักเรียน
ฯลฯ

๕
นิยาม

พฤติกรรมบงชี้

เกณฑการใหคะแนน

คาน้ําหนักคะแนน

รองรอยหลักฐาน

ทันสมัย หมายถึง ครูบูรณาการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
ในกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ โดย
ใชสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม
ที่พัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลก เพื่อใหนักเรียน
เกิดความสนใจ อยากที่จะเรียนรู
มากขึ้น
(๑๐ คะแนน)

๑. สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนใช
สื่อเทคโนโลยีเพื่อเขาถึง ศึกษา
คนควา หรือเรียนรู เรื่องตาง ๆ จาก
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ได
สะดวกและรวดเร็ว

- รองรอยหลักฐานที่ครูสงเสริมสนับสนุนใหนกั เรียน
ใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อเขาถึง ศึกษาคนควา หรือเรียนรู
เรื่องตาง ๆ จากสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
- รองรอยหลักฐานที่นักเรียนใชสอื่ เทคโนโลยีในการ
เขาถึง ศึกษาคนควา หรือเรียนรูเ รื่องตาง ๆ จาก
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
- รองรอยหลักฐานที่ครูใชเทคโนโลยีเปนสื่อในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูบรู ณาการสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนฯ
- ชิ้นงาน/ภาระงานที่นกั เรียนใชเทคโนโลยีในการผลิต
หรือนําเสนอผลการเรียนรูทเี่ กี่ยวของกับสารานุกรม
ไทยสําหรับเยาวชนฯ

๒ คะแนน

พิจารณาจาก
- แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของโรงเรียน
- แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของกลุมสาระ
การเรียนรูหรือกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู
ของตนเองและกลุม
สาระการเรียนรูตาง ๆ
- รายงานผลการดําเนินงาน
- บันทึกการประชุมที่เกี่ยวของ
- สื่อหรือนวัตกรรมของครู
- ชิ้นงาน/ภาระงานของครู
และนักเรียน
ฯลฯ

๒. ใชเทคโนโลยีเปนสื่อในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูบรู ณาการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
๓. กําหนดชิ้นงาน/ภาระงานให
นักเรียนใชเทคโนโลยีในการผลิต
หรือนําเสนอผลการเรียนรูที่
เกี่ยวของกับสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนฯ

๓ คะแนน

๓ คะแนน

๒ คะแนน

๖
นิยาม
ตอเนื่องและยั่งยืน หมายถึง
ครูบูรณาการสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนฯ ในกิจกรรมการ
เรียนรูตาง ๆ เปนระยะเวลา
ติดตอกันและมีความสม่ําเสมอ
(๑๐ คะแนน)

พฤติกรรมบงชี้
๑. ครูมีชวงระยะเวลาจัดกิจกรรม
บูรณาการสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนฯ ตอเนื่องและมีผลงาน
ปรากฏ

๒. ครูจัดกิจกรรมบูรณาการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
ในกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ
อยางสม่ําเสมอ

เกณฑการใหคะแนน

คาน้ําหนักคะแนน

รองรอยหลักฐาน

- รองรอยหลักฐานการบูรณาการสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนฯ ในกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ที่
แสดงระยะเวลาการดําเนินงานตอเนื่องติดตอกัน
- ชิ้นงาน/ภาระงานที่เกี่ยวของกับสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนฯ ของทั้งครูและนักเรียน ซึ่งเกิดจาก
การดําเนินงานอยางตอเนื่องและเปนทีป่ รากฏ
- รองรอยหลักฐานการบูรณาการสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนฯ ในกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ที่
ดําเนินการเปนประจํา

๓ คะแนน

พิจารณาจาก
- แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของโรงเรียน
- แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของกลุมสาระ
การเรียนรูหรือกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู
ของตนเองและกลุม
สาระการเรียนรูตาง ๆ
- รายงานผลการดําเนินงาน
- บันทึกการประชุมที่เกี่ยวของ
- สื่อหรือนวัตกรรมของครู
- ชิ้นงาน/ภาระงานของครู
และนักเรียน
ฯลฯ

๓ คะแนน

๔ คะแนน

