
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การประเมนิผลการด าเนนิงานและการบริหารจัดการในพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการ  
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๔)  และ  (๑๓)  และมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศกึษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมตคิณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา
ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๔  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา   
เรื่อง  หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“คณะผู้ประเมินอิสระ”  หมายความว่า  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคลที่มีความเป็นอิสระ   

และมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผล  ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแต่งตั้ง 
ข้อ ๔ การประเมินผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา   

มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
(๑) เ พ่ื อให้ ทราบถึ งผลการด า เนิ นงานในการยกระดับผลสั มฤทธิ์ ทางการศึ กษา   

การลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา  การบริหารจัดการในด้านการกระจายอ านาจและให้อิสระ 
แก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาน าร่อง  และการสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษา
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

(๒) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางและปรับปรุงการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

(๓) เพ่ือถอดบทเรียนในการด าเนินงานและการบริหารจัดการในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา   
ทั้งบทเรียนในการด าเนินงานของสถานศึกษาน าร่อง  และบทเรียนในการบริหารจัดการในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาแต่ละพื้นที่ 

(๔) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา   
(๕) เพ่ือขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและของเอกชน 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๕ การประเมินผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา   
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามี   ๔  องค์ประกอบ  โดยมีคะแนนรวม   
๑๐๐  คะแนน  ดังนี้ 

(๑) การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสั มฤทธิ ์
ทางการศึกษาของผู้เรียน  รวมทั้งเพ่ือด าเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอื่น   
โดยมีคะแนน  ๓๐  คะแนน 

(๒) การลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา  โดยมีคะแนน  ๓๐  คะแนน 
(๓) การกระจายอ านาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาน าร่อง 

ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยมีคะแนน  ๒๐  คะแนน 

(๔) การสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ   องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  โดยมีคะแนน  ๒๐  คะแนน 

ข้อ ๖ การด าเนินงานและการบริหารจัดการในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ผ่านการประเมิน   
ต้องมีคะแนนผลการประเมินไม่ต่ ากว่า  ๕๐  คะแนนในปีที่  ๓  และไม่ต่ ากว่า  ๗๐  คะแนนในปีที่  ๖   
นับตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๗ ให้คณะอนุกรรมการด้านนโยบาย   ยุทธศาสตร์   ติดตามและประเมินผล   
ในคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาก าหนดรายละเอียดขององค์ประกอบการประเมินผล
การด าเนินงานและการบริหารจัดการในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามข้อ  ๕  และจัดท าขอบเขต 
การด าเนินงาน  (Terms  of  Reference : TOR)  ของคณะผู้ประเมินอิสระ  ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
แห่งพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการด้านนโยบาย   ยุทธศาสตร์   ติดตามและประเมินผล   
ในคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ด าเนินการคัดเลือกคณะผู้ประเมินอิสระและเสนอ 
ให้คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแต่งตั้ง 

ข้อ ๙ ให้คณะผู้ประเมินอิสระเป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการ 
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาทุกสามปี  นับตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยต้องมีระยะเวลาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวัดและประเมินผล  ไม่น้อยกว่า  
๖  เดือน 

ข้อ ๑๐ ให้คณะผู้ประเมินอิสระใช้วิธีการประเมินซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปหรือเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  รวมทั้งประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินเชิงพัฒนา  (Developmental  Evaluation)  
เพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา   อย่างน้อย  ๒  ช่วง   
ได้แก่  ช่วงต้นและช่วงท้ายของการประเมิน 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๑๑ ให้คณะผู้ประเมินอิสระจัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาโดยมีผลการประเมินพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแต่ละจังหวัด  พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่า  ผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาใดผ่านเกณฑ์ในข้อ  ๖  หรือมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา  ให้รายงานต่อคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  พร้อมหลักฐาน 
เชิงประจักษ์  เพ่ือเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีก ารน าแนวปฏิบัติที่ดี 
ในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ของรัฐและของเอกชน  และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ประกาศ  หรือค าสั่งเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยน าผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว 

(๒) ในกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่า  ผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการในพ้ืนที่ 
นวัตกรรมการศึกษาแห่งใดยังไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อ  ๖  แต่ยังอยู่ในวิสัยที่จะปรับปรุงได้  ก็ให้เสนอรายงาน 
ต่อคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง  เพ่ือให ้
คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  แจ้งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม 
การศึกษานั้น ๆ  ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่ก าหนด 

(๓) ในกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่าผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาแห่งใดไม่สามารถด าเนินการให้ผ่านเกณฑ์ในข้อ  ๖  หรือไม่อาจด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ ง พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้   ให้คณะผู้ประเมินอิสระเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้มีการยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั้น 

ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้   ให้คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่ 

นวัตกรรมการศึกษาเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
ในกรณีที่ คณะอนุกรรมการด้ านนโยบาย   ยุทธศาสตร์   ติ ดตามและประเมินผล   

ในคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  เห็นว่ามีเหตุอันสมควร  ให้เสนอคณะกรรมการนโยบาย
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  29  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

วิษณุ  เครืองาม 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวตักรรมการศึกษา 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๖๔


