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ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
เรื่อง การสงผลงานเขารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจําป ๒๕๕๙
*****************************************
๑. หลักการและเหตุผล
การคั ดสรรผลงาน“หนึ่ ง โรงเรี ยน หนึ่ ง นวั ตกรรม” ของคุ รุ ส ภา เป นกิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ ส ง เสริ ม
และกระตุนการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุงใหสถานศึกษาที่ มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ํากวา
ปริญ ญาตรี ของรั ฐและเอกชน ได ให ความสํ าคั ญและตื่นตัวในการคิ ดสร างสรรค นวั ตกรรมทางการศึ กษา
ที่เหมาะสมกั บบริบท เป าหมายการพัฒนา และสอดคลองกั บความต องการของสถานศึกษาอย างแท จริ ง
โดยใชกระบวนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา และทุกฝายที่เกี่ยวของโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการพัฒนา
สํานักงานเลขาธิการครุสภา ไดดําเนินการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เปนประจําทุกป
ทั้งนี้ เพื่อให ได ผลงานหนึ่ง โรงเรี ยน หนึ่ง นวั ตกรรมตน แบบ ที่ เ ป น ผลงานคุ ณภาพมี คุณคาทางวิชาการ
และเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการดําเนินงานที่ผานมามีผลงานนวัตกรรมตนแบบ
ที่ผานการคัดสรรจากคุรุสภา จํานวน ๑,๑๘๓ เรื่อง และมีการถอดบทเรียนความสําเร็จของผลงานนวัตกรรม
ตนแบบ เผยแพรไปยังสถานศึกษา และผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย
๒. วัตถุประสงค
การคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” มีวัตถุประสงค ดังนี้
๒.๑ เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษาไดสรางสรรคนวัตกรรม และกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษาและเปาหมายการพัฒนา เกิดการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของในสถานศึกษา
๒.๒ เพื่อเผยแพรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมตนแบบที่มีคุณภาพ มีคุณคาทางวิชาการ
และเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ
๒.๓ เพื่อยกยองสถานศึกษาและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไดรับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม”
๒.๔ เพื่อสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดเขารวมเวทีทางวิชาการในระดับอาเซียน
๓. ประเภทผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
สถานศึกษาทุกสังกัดสามารถสงผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ไดเพียงดานใดดานหนึ่ง
จากประเภทของนวัตกรรม จํานวน ๘ ดาน ดังนี้
๓.๑ ดานหลักสูตร
การจัดทําหลักสูตรพัฒนาผูเรียนที่เนนหลักสมรรถนะ (Competency Based Curriculum)
ซึ่งเนนทั้งความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) ที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ฯ
เชื่อมโยงกับการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอม วัฒนธรรม ตามบริบทของสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนแตละบุคคล
ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตน โดยแสดงองคประกอบของหลักสูตรที่นําเสนอการจัดประสบการณที่ผูเรียน
นําความรูไปสูการปฏิบัติไดประสบความสําเร็จและมีความสุข

-๒๓.๒ ดานการจัดกระบวนการเรียนรู
การจัดการเรียนรูที่ใหโอกาสผูเรียนไดเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ (Action Learning / Active
Learning) แกปญหา หรือศึกษา คนควา สามารถสรางองคความรูที่มีความหมายแกตนเองตามสิ่งที่ชอบ
และสนใจ เกิดการคนพบความรูดวยตนเองโดยใชแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย (Place Based Learning)
เปนการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เคารพในสิทธิและหนาที่ของผูเรียน มีการวางแผน
และออกแบบกิจกรรมโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนจัดประสบการณอยางมีความหมายและเปนระบบ
มุงประโยชนสูงสุดใหเกิดแกผูเรียน เพื่อใหสามารถเรียนรู และพัฒนาการเรียนรูไดจากประสบการณจริง คิดเปน
ทําเปน แกปญหาเปนอยางเต็มตามศักยภาพ
๓.๓ ดานแหลงเรียนรู
กระบวนการใชแหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่เปนแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย (Place Based Learning) สนับสนุนใหผูเรียนสนใจ
ใฝเรียนรู แสวงหาความรูและเรียนรูไดอยางกวางขวางและตอเนื่อง เปนสื่อในการจัดการเรียนรู เพื่อเสริมสราง
ใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู เห็นคุณคาของแหลงเรียนรู รวมคิด รวมพัฒนาเพื่อคงคุณคาในการเปน
แหลงเรียนรูที่ยั่งยืน
๓.๔ ดานสิ่งประดิษฐ และสื่อ
ผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยมีรองรอย หลักฐานการนําไปทดลอง
หรือใชในกระบวนการจัดการเรียนรูจ นเกิดการเรียนรูที่เปนประโยชนจริงกับผูเรียน
“สิ่งประดิษฐ” หมายถึง ผลงานการประดิษฐคิดคนที่เกิดขึ้นจากการใชความรู ทักษะ ประสบการณ
และความคิดสรางสรรคในการพัฒนา ไดแก เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณเครื่องใชหรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะ
เปนผลงานที่เกิดจากการคิดคนขึ้นจากผูประดิษฐ
“สื่อสิ่งพิมพ” ไดแก สิ่งประดิษฐ หนังสือ ตํารา นิตยสาร หนังสือพิมพ รายงาน จดหมายเหตุ
บันทึกวิทยานิพนธ เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ
“สื่ออื่น ๆ” ที่เปนสื่อเดี่ยว หรือสื่อเสริม เชน สื่อบุคคล สื่อจากแหลงทรัพยากรการเรียนรู (Resource
Center) สื่อการเรียนรู (Learning Resource) สื่อกิจกรรม เกมที่เห็นถึงกระบวนการเรียนรู สื่อโสตทัศนูปกรณตาง ๆ
๓.๕ ดานเทคโนโลยีการศึกษา และ Digital For Learning
“เทคโนโลยีการศึกษา” ไดแก วัสดุ (Software) ที่ผลิตใชควบคูกับอุปกรณ Hardware ไดแก
วีดิทัศน แถบบันทึกเสียง คอมพิวเตอรชวยสอน บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการสอน ชุดฝกบทเรียนทางไกล
มัลติมีเดียประเภทตาง ๆ
“Digital For Learning” ไดแก สื่อที่สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา
๓.๖ ดานการวัดและการประเมินผล
กระบวนการวัดและประเมินผลอยางเปนระบบ เปนการประเมินคุณภาพดานตาง ๆ ของผูเรียน
ดวยวิธีก ารและเครื่องมืออยางหลากหลาย โดยมุง ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
และผลการประเมินสะทอนการเรียนรู พฤติกรรม และการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน (Real World)
ของผูเรียนอยางรอบดาน เปนขอมูลพื้นฐานที่พรอมใชในการพัฒนาผูเรียนตอไป

-๓๓.๗ ดานการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
รูปแบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษาทีเ่ นนผลลัพธ (Result Based) อยางเปนระบบ
เปนการบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณใหม (Brand Image) ของหนวยงาน โดยยึดหลักสมรรถนะ
คุณธรรม ความฉลาดทางอารมณ ความโปรงใส ภาวะผูนํา และผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร มีการกระจายอํานาจ
ใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ทั้งการตัดสินใจ และบริหารจัดการรวมกับคณะผูบริหารของสถานศึกษา
ในดานการพัฒนาระบบงบประมาณ บุคลากร งานวิชาการ (โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู) โดยมีแผนการพัฒนา
สถานศึกษาที่ตรงตามความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน
๓.๘ ดานจิตวิทยา
การนําความรู ทางดานจิตวิท ยา การแนะแนวการศึกษา มาใชในกระบวนการแกปญ หาหรือ
พัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาใหส ามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุขและเรียนรูไดดี เชน การดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณี รายกลุม การพัฒนาผูเรียนกลุมพิเศษ และการจัดการชั้นเรียน รวมทั้ง
ใหความสําคัญในการนําจิตวิทยาไปใชพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูบนพื้นฐานการทํางาน
ทางสมอง (Brain Based Learning : BBL) และการเรียนรูที่พัฒนาความฉลาดทางอารมณ (Emotional
Quotient : EQ)
๔. เกณฑการประเมินคุณภาพผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
การประเมินคุณภาพผลงาน “หนึ่ง โรงเรียน หนึ่ง นวัตกรรม” เพื่อรับ รางวัล ผลงานนวัตกรรม
“ระดับประเทศ” ใชการประเมินแบบอิงเกณฑ ประกอบดวยเกณฑการประเมินคุณภาพผลงานแบบมิติคุณภาพ
๕ มิติ และ ๑๒ ตัวบงชี้ โดยมีน้ําหนักคะแนนเทากับ ๑๒ ซึ่งผลงาน “หนึ่งโรงเรีย น หนึ่งนวัตกรรม”
แตละเรื่อง มีคะแนนเต็มเทากับ ๓๖ คะแนน โดยพิจารณาจาก
๔.๑ คุณคาทางวิชาการ (๙ คะแนน) น้ําหนักคะแนน ๓ มีจํานวน ๒ ตัวบงชี้ คือ
๑) กระบวนการคิดและการพัฒนา
๒) ผลที่เกิดขึ้น
๔.๒ ประโยชนของนวัตกรรม (๑๒ คะแนน) น้ําหนักคะแนน ๔ มีจํานวน ๒ ตัวบงชี้ คือ
๑) ความสําคัญตอวิชาชีพ
๒) มีการนําผลไปใช
๔.๓ ลักษณะของผลงาน (๓ คะแนน) น้ําหนักคะแนน ๑ มีจํานวน ๑ ตัวบงชี้ คือ
๑) ความแปลกใหมที่โดดเดน
๔.๔ การมีสวนรวม (๖ คะแนน) น้ําหนักคะแนน ๒ มีจํานวน ๓ ตัวบงชี้ คือ
๑) ความหลากหลายของผูที่เกี่ยวของ
๒) พฤติกรรมการมีสวนรวม
๓) ระยะเวลา
๔.๕ การนําเสนอผลงานตามแบบ นร.๑ (๖ คะแนน) น้ําหนักคะแนน ๒ มีจํานวน ๓ ตัวบงชี้ คือ
๑) เทคนิคการนําเสนอ
๒) รายละเอียดของขอมูล
๓) หลักฐานรองรอย
ทุกองคประกอบคุณภาพผลงาน ประกอบดวย ระดับคุณภาพ ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับ ๑ หมายถึง ผลงานมีคุณภาพพอใช
ระดับ ๒ หมายถึง ผลงานมีคุณภาพปานกลาง
ระดับ ๓ หมายถึง ผลงานมีคุณภาพสูง

-๔๕. วิธีการประเมินคุณภาพผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
การประเมินคุณภาพผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” มีวิธีการประเมิน ๒ รอบ ดังนี้
๕.๑ ผลงานระดับภูมิภาค (รอบแรก) คณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
นวัตกรรม ประจําป ๒๕๕๙ ตรวจและประเมินเพื่อคัดกรองผลงานจากเลมเอกสาร และ CD ตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพที่คุรุสภากําหนด ในขอ ๔ ดังนี้
- ผลงานที่มีคะแนนตั้งแต ๒๑-๒๓ คะแนน จะไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับภูมิภาค
- ผลงานที่มีคะแนนตั้งแต ๒๔-๒๖ คะแนน จะไดรับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค
- ผลงานที่มีคะแนนตั้งแต ๒๗ คะแนน ขึ้นไป จะไดรับรางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค
และผานเขาสูการประเมินผลงานระดับประเทศตอไป
๕.๒ ผลงานระดับประเทศ คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่สมควรไดรับรางวัล หนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจําป ๒๕๕๙ พิจารณาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ที่ไดรับรางวัล
เหรียญทอง ระดับภูมิภาค จะเขารับการคัดสรรระดับประเทศ โดยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรมของสถานศึกษา ในเวทีประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ซึ่งสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะแจง
ใหทราบตอไป
๖. ประเภทรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ”
ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” แบงออกเปน ๓ ระดับ ดังนี้
๖.๑ ผลงานระดับเหรียญทองแดง หมายถึง ผลงานที่มีคะแนนระหวาง ๒๗ – ๒๙ คะแนน
๖.๒ ผลงานระดับเหรียญเงิน
หมายถึง ผลงานที่มีคะแนนระหวาง ๓๐ – ๓๒ คะแนน
๖.๓ ผลงานระดับเหรียญทอง หมายถึง ผลงานที่มีคะแนนตั้งแต ๓๓ คะแนนขึ้นไป
๗. เงื่อนไขการสงผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
๗.๑ เอกสารที่สงเขารับการคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจําป ๒๕๕๙
ตามขอ ๘ คุรุสภาสงวนสิทธิ์ไมจัดสงคืน
๗.๒ ขอกําหนดการพิจารณาคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”ประจําป ๒๕๕๙
๗.๒.๑ ตองเปนผลงานที่สถานศึกษาสรางสรรคขึ้น
๗.๒.๒ ตองไมเปนผลงาน ฯ ที่เปนความรวมมือ รวมวิจัย หรือเปนความคิดที่ริเริ่มที่มาจาก
หนวยงานอื่นทั้งของรัฐและเอกชน
๗.๒.๓ ผลงานฯ ตองมีรายละเอียดครบถวนตามแบบ นร. ๑ แนบทายประกาศที่กําหนด
หากเกิดความผิดพลาดจากการกรอกขอมูลของสถานศึกษาที่สงผลงานฯ และทําใหสถานศึกษานั้นเสียสิทธิ์
ที่จะไดรับรางวัลใด ๆ ถือเปนความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของสถานศึกษานั้น คุรุสภาสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
๗.๒.๔ สถานศึกษาสามารถสงผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมเขารับการคัดสรร
ไดเพียง ๑ ผลงาน และใหสงตรงไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๗.๒.๕ การตัดสินของคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ประจําป ๒๕๕๙ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานที่สมควรไดรับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
“ระดับประเทศ” ประจําป ๒๕๕๙ ถือเปนที่สุด
๗.๓ ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ที่สงเขารับการคัดสรร ตองไมเปนผลงานที่ทําซ้ํา หรือ
ดั ด แปลง หรื อ นํ า ผลงานส ว นใดส ว นหนึ่ ง ของผู ที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ว แ ล ว มาใช โ ดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต หากมี
ผูรองเรียน หรือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบพบภายหลังก็ดี ผลงาน ฯ นั้นจะไมไดรับการคัดสรร
หรือหากไดรับรางวัลไปแลว รางวัลนั้นจะตองถูกเพิกถอน และมีอันตกไป

-๕๗.๔ การคัดคาน
ผูที่ประสงคจะคัดคาน ใหยื่นคําคัดคานภายใน ๑๐ วันทําการ นับแตวันที่มีการประกาศ
ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับภูมิภาค” โดยดําเนินการดังนี้
(๑) การคัดคานใหทําเปนหนังสือ ระบุเหตุของการคัดคานวาสถานศึกษาที่ไดรับ
รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับภูมิภาค”ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขขอใด อยางไร ใหยื่น
ตอคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๕๙
(๒) คณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๕๙
พิจารณาการคัดคานฯ และประกาศผลการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ วันทําการ
๘. การสงเอกสาร
๘.๑ รูปเลมผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ตามแบบ นร.๑ ใหครบทุกรายการ จํานวน ๓ เลม
เย็บเลมปดสันกาว โดยใชตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ pt ความยาวรวมไมเกิน
จํานวน ๓๐ หนากระดาษ A4 (นับรวมจํานวนหนาตั้งแตปกหนาถึงปกหลัง)
๘.๒ CD หรือ DVD ประกอบการนําเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ไมเกิน ๑ แผน จํานวน
๓ ชุด บรรจุลงในซองใส CD ภายในแบงออกเปนโฟลเดอร (Folder) ดังนี้
๑) ไฟลเอกสารรูปเลมผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมตาม แบบ นร.๑ ที่กําหนด
๒) รูปภาพผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมและภาพกิจกรรมการดําเนินการที่มีความคมชัด
และมีขนาดความละเอียด ไมต่ํากวา ๑๖๐๐ x ๑๒๐๐ พิกเซล รูปแบบไฟล .jpg
๓) ภาพเคลื่อนไหว สื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ (ถามี)
๘.๓ เอกสารประกอบการนําเสนอ (ถามี) ไมเกิน ๑ เลม จํานวน ๓ ชุด เย็บเลมปดสันกาว โดยใช
ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ pt ความยาวรวมไมเกิน จํานวน ๒๐ หนากระดาษ A4
๘.๔ เอกสารที่จัดสงตองมีรายละเอียดของขอมูล และจํานวนเอกสารตามที่ระบุในขอ ๘.๑ – ๘.๓
มิเชนนั้นจะถือวาเอกสารไมสมบูรณ และจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจและประเมิน
ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๕๙
๙. สถานที่ และระยะเวลาการสงผลงาน
๙.๑ สถานศึกษาทุกสังกัด สามารถสงผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ดวยตนเองหรือ
ทางไปรษณีย ดังนี้
ดวยตนเอง
สํานักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ กลุมพัฒนาการประกอบวิชาชีพ
ชั้น ๒ อาคาร ๒ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เบอรโทร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๖๖
ทางไปรษณีย สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
สํานักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ กลุมพัฒนาวิชาชีพ
๑๒๘/๑ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
(หนาซองเอกสารระบุขอความวา “สงผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
ประจําป ๒๕๕๙)
๙.๒ หมดเขตสงผลงาน “หนึ่ง โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ในวัน และเวลาราชการ สําหรับการสงผลงานทางไปรษณีย วันประทับตราไปรษณียตนทาง ตองไมเกินวันที่
๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

-๖๙.๓ ตรวจสอบรายชื่อผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจําป ๒๕๕๙ ที่สถานศึกษาสง
เขารวมการคัดสรรกับคุรุสภาได ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ทางเว็บไซตของคุรสุ ภาที่ www.ksp.or.th
๙.๔ ตรวจสอบรายชื่อผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมที่ไดรับการคัดสรรใหรับรางวัลผลงาน
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับภูมิภาค ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ และผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ระดับประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทางเว็บไซตของคุรุสภา www.ksp.or.th ในหัวขอ “หนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายพลสัณห โพธิ์ศรีทอง)
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

-๗เอกสารแนบทายประกาศ

แบบ นร. ๑
การนําเสนอผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจําป ๒๕๕๙
๑. หนาปก
๑) ชื่อผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ...............................................................................................
๒) การสงผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ( กรุณาระบุ √ ลงใน ที่ตรงกับผลงาน )
๑. เปนผลงานที่ไมเคยสงเขารับการคัดสรรกับคุรุสภา
๒. เปนผลงานที่เคยสงเขารับการคัดสรรกับคุรุสภา แตไมไดรับรางวัลของคุรุสภา
๓. เปนผลงานที่ไดรับรางวัลของคุรุสภา แตมีการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม
๓) ประเภทผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ( กรุณาระบุ √ ลงใน ที่ตรงกับผลงาน)
(เลือกไดเพียง ๑ ดานเทานั้น)
การจัดกระบวนการเรียนรู (A)
จิตวิทยา (E)
สื่อและสิ่งประดิษฐ (B)
หลักสูตร (F)
เทคโนโลยีการศึกษา และ Digital For Learning (C)
แหลงเรียนรู (G)
การบริหารและจัดการสถานศึกษา (D) (กรุณาระบุดานยอยลงใน  )
 การบริหารงานวิชาการ
 การพัฒนาบุคลากร
 การบริหารงบประมาณ
 การนิเทศการศึกษา
 การจัดการดานอาคารสถานที่
 การพัฒนาระบบกิจกรรมผูเรียน
การวัดและประเมินผล (H)
๔) ผูเสนอผลงานนวัตกรรม
ชื่อผูบริหารสถานศึกษา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)................................... นามสกุล ....................................
ตําแหนง..................................................................โทรศัพทเคลื่อนที.่ ............................................................
๕) คณะผูรวมพัฒนาผลงานนวัตกรรม ( ครู /นักเรียน/ผูที่มีสวนเกี่ยวของ จํานวนตามจริง )
 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)........................................ นามสกุล ..........................................................
ตําแหนง.......................................................โทรศัพทเคลื่อนที.่ ..........................................................
 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)........................................ นามสกุล .........................................................
ตําแหนง.......................................................โทรศัพทเคลื่อนที.่ ..........................................................
 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)........................................ นามสกุล .........................................................
ตําแหนง.......................................................โทรศัพทเคลื่อนที.่ ..........................................................
๖) ศึกษานิเทศกผูรวมพัฒนานวัตกรรม
 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)............................................ นามสกุล ....................................................
ตําแหนง.......................................................โทรศัพทเคลื่อนที.่ .......................................................
๗) ขอมูลสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา........................................................เลขที่…........................ถนน.............................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต .................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย..……….…………..…….…..โทรศัพท .......................................โทรสาร..........................................
web site...............................................................E – mail address...........................................................
สังกัด
๑. สพป. ......................... เขต...........
๒. สพม. เขต ..........จังหวัด..........................
๓. สอศ.

๔. สช.

๕. กทม.

๖. อปท. .............

๗. กศน.

๘. การศึกษาพิเศษ

๙. อื่น ๆ (โปรดระบุ)................

-๘๒. บทสรุป
- นําเสนอเนื้อหามีความยาว ๑-๒ หนากระดาษ A4 โดยใชตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK
ขนาดตัวอักษร ๑๖ pt โดยเสนอจุดเดนของนวัตกรรมที่สงผลตอการจัดการศึกษา และเปนแบบอยางได
๓. ความเปนมาและความสําคัญ
- กลาวถึงปญหาและความจําเปนที่ตองพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมนั้น
๔. วัตถุประสงค
- ระบุวัตถุประสงคของการพัฒนานวัตกรรมอยางชัดเจน และสอดคลองกับผลงานนวัตกรรม
๕. กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
- นําเสนอขอมูลพรอมรูป ภาพ /แผนภาพ /สื่อ ที่แสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของการพัฒนาผลงาน
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม การนําไปใชจริง และผลที่เกิดขึ้นจริง ในหัวขอตอไปนี้
๑) สภาพปญหากอนการพัฒนา
- สภาพป ญหาที่ต องแกไข เชน พฤติกรรมผู เรีย น ครู ผูที่มีส วนเกี่ย วของ คุณภาพผูเ รียนในดา น
ที่ตองการพัฒนา ความพรอม หรือขอจํากัดของสถานศึกษา
๒) การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
- กรอบแนวคิ ด ในการพั ฒ นาที่ แ สดงให เ ห็ น ความเชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ ร ะหว า งป ญ หา แนวคิ ด
หลักการและทฤษฎีที่ใช วิธีการพัฒนา และผลสําเร็จที่พึงประสงค
๓) ขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนา
- ลํ า ดั บ ขั้ นตอนการดํ า เนิ นการพั ฒ นา และหาคุ ณ ภาพตั้ ง แต เ ริ่ มต น จนจบกระบวนการพั ฒ นา
นําสูผลสําเร็จตามเปาหมาย
๔) ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
- ผลงานที่เปนชิ้นงานนวัตกรรม และผลการใชนวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา
ชุมชน หรือผูมีสว นเกี่ยวของในดานพฤติกรรม พัฒนาการหรือ การเรียนรู
๕) สรุปสิ่งที่เรียนรูและการปรับปรุงใหดีขึ้น
- ขอคิด ประสบการณ องคความรูที่ไดจากการพัฒนา รวมทั้งปญหาที่เกิดและการแกไข ปรับปรุง
พัฒนาผลงานนวัตกรรมใหดีขึ้น
๖) การขยายผลและเผยแพรผลการพัฒนา
- นํารูปแบบ วิธีการพัฒนาไปใชกับกลุมเปาหมายอื่น ๆ ภายใตบริบทเดียวกัน เผยแพรผลการพัฒนา
ในรูปแบบตาง ๆ สูเพื่อนรวมวิชาชีพ วิธีการ และผลการเผยแพรนวัตกรรม

๖. ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง
- ระบุขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาที่เปนผลสืบเนื่องจากขอคนพบ ผลกระทบที่เกิดจากการคิดคน
หรือพัฒนาผลงานนวัตกรรมในครั้งนี้
๗. จุดเดน หรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม
- ระบุรายละเอียดที่แสดงถึงจุดเดน หรือลักษณะพิเศษของผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ที่สง
เขารับการคัดสรร เชน ความโดดเดน ความแตกตางหรือความแปลกใหมจากผลงานอื่น ๆ รางวัลตาง ๆ
ที่เคยไดรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
๘. บรรณานุกรม
- ระบุรายการอางอิงที่ปรากฏอยูในเลมรายงานผลงานนวัตกรรม และที่ใชในการศึกษาทั้งภายในประเทศ
และ/หรือตางประเทศ
หมายเหตุ
ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ที่สงเขารับการคัดสรร ตองไมเปนผลงานที่ทําซ้ํา หรือดัดแปลง หรือ
นํ า ผลงานส วนใดส วนหนึ่ ง ของผู ที่มีลิ ข สิ ทธิ์ ไว แ ล วมาใช โ ดยไม ได รับ อนุ ญ าต หากมี ผู รองเรี ย นหรื อสํ า นั กงาน
เลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบพบภายหลังก็ดี ผลงานนั้นจะไมไดรับการคัดสรร หรือหากไดรับรางวัลไปแลว รางวัลนั้น
เปนอันตกไป

