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 ค ำชีแ้จง 

 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานด าเนินการมาตั้งแต่  
พ.ศ. ๒๕๐๖ ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่ทรงให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัล
ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดี รวมทั้งโรงเรียนที่
จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน โดยการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนการคัดเลือก
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในการคัดเลือกก าหนดให้ใช้แบบประเมินและคู่มือการประเมิน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดท าข้ึน ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
 ทุกวันนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
มากข้ึน ท าให้มีประเด็นส าคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาหลายประการที่ควรได้รับการปรับปรุง 
ประกอบกับนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้การประเมิน
ต้องไม่สร้างความเครียด ประเด็นการประเมินต้องกระชับตรงประเด็น เลือกประเด็นประเมินที่ส าคัญและ
สะท้อนคุณภาพที่แท้จริง ปรับทัศนคติการประเมินให้ถูกต้องว่าเน้นการประเมินตามบริบทที่เป็นจริงที่
สถานศึกษาด าเนินการมาต่อเนื่อง ไม่ใช่สร้างเอกสารเพื่อรับการประเมิน วิธีประเมินต้องได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากหลายแห่ง แล้วจึงอภิปรายสรุปเพื่อตัดสินใจ ด้วยเหตุนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงปรับแบบประเมินและคู่มือการประเมินให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 เอกสารฉบับนี้เป็นคู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ คุณสมบัติของสถานศึกษา ข้ันตอนการคัดเลือก ขอบเขต 
การประเมิน รายการและวิธีการประเมิน เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และข้ันตอนการจัดท าคะแนน  
ซึ่งคณะกรรมการประเมินจะต้องศึกษาอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจและด าเนินการอย่างถูกต้อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้ นฐานขอให้ คณะกรรมการประเมิ น  
ด าเนินการประเมินและคัดเลือกตามแบบประเมินและ คู่มือการประเมินนี้ อย่างเคร่งครัด  
เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ผลการประเมินมีความถูกต้องเที่ยงตรง  
ผู้ถูกประเมินได้รับความยุติธรรม ท าให้สาธารณชนยอมรับผลการคัดเลือกด้วยความมั่นใจ  อันเป็น 
การส่งเสริมคุณค่าของรางวัลพระราชทานให้สมพระเกียรติอย่างยั่งยืนต่อไป  
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๑. บทน ำ 
 

เมื่อกล่าวถึงคุณภาพการศึกษาโดยรวมแล้ว ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่คุณภาพนักเรียน คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครู และคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถสร้าง
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายระดับท้องถ่ินและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและผลักดันการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืนภายใต้ระบบการบริหารและจัดการที่มีประสิทธิภาพ งานการ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาได ้นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
สถานศึกษาจ านวนมากต้องการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการตั้งเป้าหมายการเป็น “สถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน” และประสบความส าเร็จจนเป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างด ี

งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานน้ี เกิดข้ึนจากน้ าพระทัยอันเปี่ยมด้วย 
พระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระราชปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดงานแสดง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๐๖ และพระราชทานรางวัลให้แก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
อิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า “มีนักเรียนจ ำนวนมำกซึ่งมีควำมประพฤติดี
และมีควำมมำนะพยำยำมศึกษำเล่ำเรียนได้ผลดี รวมท้ังมีโรงเรียนซึ่งจัดกำรศึกษำดีจนนักเรียนได้รับผลกำร
เรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนท่ีมีคุณสมบัติดังกล่ำว สมควรจะได้รับรำงวัลพระรำชทำนและทรง
ยินดีจะพระรำชทำนรำงวัลให้” กระทรวงศึกษาธิการ (โดยกรมวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานในขณะนั้น) ไดน้้อมน า
พระราชปรารภมาพิจารณาด าเนินการด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และถือเป็นภารกิจส าคัญ
ที่ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงทุกวันน้ี เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสอนัดีในการท ากิจกรรมที่สนองพระราชปรารภของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ แล้ว รางวัลพระราชทานยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการยกระดับและ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของชาติให้ดียิ่งข้ึนด้วย จึงเป็นที่ตระหนักชัดว่าพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษาของชาติ 
พระราชทานขวัญก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาได้มาตรฐานดีเยี่ยม ด้วยการพระราชทานรางวัลให้ ซึ่งในระยะแรกทรงพระราชทานด้วยพระองค์เอง 
ปัจจุบันพระราชภาระการพระราชทานรางวัลนี้ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลามากกว่า ๕๐ ปแีล้ว ที่กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการและพัฒนางานมาโดย
ตลอด จนถึงขณะนี้มีนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได้รับรางวัลพระราชทานไปแล้วกว่า 4,4๐๐ คน 
และสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประมาณ 2,8๐๐ แห่ง 

งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานน้ี เป็นงานที่มีเกียรติและเป็นสิริมงคล 
สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการประเมินและ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษานั้น คณะกรรมการต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ บริสุทธ์ิ ยุติธรรม 
โดยใช้ความรู้ความสามารถและดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินอย่างถูกต้องตามหลักการ มีใจเป็นกลาง ไม่โน้ม
เอียง เพื่อให้ไดน้ักเรียนและสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทานอย่างแท้จริง  

รางวัลพระราชทานเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าและเป็นเกียรติประวัติต่อผู้รับอย่างสูงสุด คุณความดีจะถูก
ประกาศและเผยแพร่ไปยังสาธารณชนทั่วไป ฉะนั้น ในการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับ
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รางวัลพระราชทาน นักเรียนและสถานศึกษาที่ผ่านการตัดสินต้องมีสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมอย่าง
โดดเด่นชัดเจน สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย/ทุกคนต้องตระหนักไว้เสมอว่าการด าเนินงานทุกด้านต้องกระท า
อย่างรอบคอบ และผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้วจะต้องด ารงรักษาคุณความดีน้ันให้ยาวนานสืบไป 
 

๒. คุณสมบัติของสถำนศึกษำ 
 

สถานศึกษาที่มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ปัจจุบัน ทั้งของรัฐและเอกชนที่ไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทาน หรือเคยได้รับรางวัลพระราชทานมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๓ ป ีและเป็นสถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ๕ ด้าน ต่อไปนี ้ 

ด้านที่ ๑ คุณภาพนักเรียน 
ด้านที่ ๒ การบรหิารหลกัสูตรและงานวิชาการ 
ด้านที่ ๓ การบรหิารและการจัดการศึกษา 
ด้านที่ ๔ การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
ด้านที่ ๕ ความดีเด่นของสถานศึกษา 

 
๓. แนวปฏิบัติในกำรประเมินและคัดเลือก 

 
๓.๑ กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรประเมินและคดัเลอืก 

๑) ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
ก. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ท าหน้าที่วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลไป

ยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                  ประธาน 
๒) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่ได้รบัมอบหมาย รองประธาน 
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    กรรมการ 
๔)  ผู้แทนหน่วยงานต่างๆทีม่ีสถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ นั้น                 กรรมการ 
๕)  นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา              กรรมการ 
๖)  นักวิชาการที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและเลขานุการ 

ข. คณะกรรมกำรประเมิน ท าหน้าที่ประเมินสถานศึกษา โดยให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จ านวนคณะละ ๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                  ประธาน 

๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    กรรมการ 
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๓ 

 ๓ 

๓) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ นั้น กรรมการ 

๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์  
    ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ 
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร .กรรมการและเลขานุการ 
 

๒) ระดับจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร) 
ก. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ท าหน้าที่วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผล

ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 
๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ที่ได้รับเลือก)                        ประธาน 
๒) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ที่เหลือ)                        รองประธาน 
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                     กรรมการ 
๔) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในจังหวัด นั้น        กรรมการ 
๕) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์  
    ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                               กรรมการ 
๖) นักวิชาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 

ได้รับเลือกเป็นประธานที่ประธานเห็นสมควร                  กรรมการและเลขานุการ 
ข. คณะกรรมกำรประเมิน ท าหน้าที่ประเมินสถานศึกษา โดยให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการ

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จ านวนคณะละ ๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย 
๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                            ประธาน 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ 

ด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                 กรรมการ 
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในจังหวัด นั้น                 กรรมการ 
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์  
    ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                                กรรมการ 
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและเลขานุการ 

หมำยเหตุ การแต่งตั้งประธานเพื่อการด าเนินการคัดเลือกระดับจังหวัดน้ี ให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 
(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) ตกลงเลือกผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คนใดคนหนึ่งเป็นประธานและ
ประกาศให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ร่วมกัน  
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๔ 

 ๔ 

๓) ระดับกลุ่มจังหวัด  
ก. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ท าหน้าที่วางแผนการประเมิน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลไปยังคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย  

๑) ผู้เช่ียวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน/ 
ผู้อ านวยการส านัก/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เลขาธิการ กพฐ. มอบหมาย                  ประธาน 

๒) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รบัเลือก 
ให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุม่จงัหวัด            รองประธาน 

๓) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในกลุม่จังหวัดน้ัน      กรรมการ 
๔) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่ได้รบัเลือก 

ให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุม่จงัหวัดที่ได้รบัมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบงานรางวัลพระราชทาน (จ านวน ๑ คน)                 กรรมการ 

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                      กรรมการ 

๖) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มสีถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในกลุม่จังหวัดน้ัน                  กรรมการ 

๗) ประธานคณะกรรมการประเมินทกุคณะ                   กรรมการ 
๘) นักวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                กรรมการ 
๙) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาได้รบัเลือก 
เป็นรองประธาน             กรรมการและเลขานุการ 

๑๐) นักวิชาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ที่ผู้อ านวยการได้รับเลือก 
เป็นรองประธานทีป่ระธานเห็นสมควร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข. คณะกรรมกำรประเมิน  
ส่วนกลำง ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จ านวน 

๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย 
๑) ผู้ที่ประธานคณะกรรมการอ านวยการเห็นสมควร                           ประธาน 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    กรรมการ 
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดน้ัน                 กรรมการ 
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      กรรมการ 
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและเลขานุการ 
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๕ 

 ๕ 

ส่วนภูมิภำค ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จ านวน 
๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                  ประธาน 

๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    กรรมการ 

๓) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดน้ัน       กรรมการ 

๔) นักวิชาการศึกษา / ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      กรรมการ 

๕) นักวิชาการศึกษา /ผู้ที่ประธานเห็นสมควร         กรรมการและเลขานุการ 
 

หมำยเหตุ การแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาระดับจังหวัด หรือระดับกลุ่มจังหวัดก็ตาม 
ต้องไม่แต่งตั้งบุคคลที่เคยเป็นกรรมการประเมินสถานศึกษาซ้ ากับที่เคยประเมินมาแล้วไม่ว่าในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาหรือระดับจังหวัด (ตัวอย่างเช่น นายยุติธรรม ใจเป็นกลาง ประเมินโรงเรียนวิทยาศึกษาในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาแล้ว หากเป็นผู้แทนประเมินในระดับจังหวัดและหรือกลุ่มจังหวัดอีก นายยุติธรรมต้องไม่เป็น
กรรมการประเมินในชุดที่มีโรงเรียนวิทยาศึกษาเข้ารับการประเมินด้วย หากโรงเรียนวิทยาศึกษาได้รับคัดเลือก
เข้ารับการประเมินในระดับจังหวัดและหรือระดับกลุ่มจังหวัด) 
 
๓.๒ กำรด ำเนินกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ  

๑) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
๑.๑) ส่วนกลำง เฉพาะกรุงเทพมหานคร ให้ด าเนินการดังนี ้

๑.๑.๑)สถานศึกษาทุกสังกัดที่จดัการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการประเมนิ
และคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  

๑.๑.๒) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา โดยแยก
ตามสังกัด ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง ส่งให้ส านัก
ทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑.๑.๓) ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานด าเนินการ
ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดย
เรียงล าดับสถานศึกษาที่ เข้ารับการคัดเลือกแต่ละระดับการศึกษาและขนาด
สถานศึกษาทุกแห่ง ตามผลคะแนนการประเมินจากล าดับสถานศึกษาที่ได้คะแนน
สูงสุดลงมาถึงต่ าสุด  
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๑.๒) ส่วนภูมิภำค ให้ด าเนินการดังนี ้
๑.๒.๑) สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการประเมิน

และคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาต้ังอยู่ 
๑.๒.๒) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตาม

ระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง ส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ได้รับเลือกเป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด (กรณีจังหวัดที่
มีหลายเขตพื้นที่) 

๑.๒.๓) คณะกรรมการระดับจังหวัดประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับการศึกษาและขนาด
สถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง ส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงาน
การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดนั้น  

๑.๒.๔) คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดด าเนินการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตาม
ระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
และคัดเลือกแต่ละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกแห่ง ตามผลคะแนนการ
ประเมินจากล าดับสถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ าสุด  

๑.๒.๕) คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดส่งผลการประเมินพร้อมแนบแบบประเมินที่กรอก
คะแนนของคณะกรรมการประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม (ประกอบด้วย ข้อมูล
ทั่วไป ผลการประเมินแต่ละด้าน แบบสรุปคะแนน และความเห็นของกรรมการ
ประเมินในภาพรวม) พร้อมทั้งเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๓ ปี
การศึกษาย้อนหลังและข้อมูลประกอบอื่นๆ ส่งไปยังส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการด าเนินงาน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา         
ข้ันพื้นฐาน พิจารณาตรวจสอบและเสนอผลต่อคณะกรรมการอ านวยการระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามจ านวนรางวัลที่ก าหนดต่อไป 

๒) วิธีกำรประเมินและคัดเลือก  
ให้ด าเนินงานตามคู่มือการประเมินและแบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน  
ในกรณีที่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ให้ระบุให้ ชัดเจนว่า “ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับ 

การประเมิน” และในกรณีที่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ระบุให้ชัดเจนว่า “สถานศึกษาที่
เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์” 

ก่อนส่งผลการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังส านักทดสอบทางการศึกษา  
ให้คณะกรรมการอ านวยการระดับกลุ่มจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนการประเมิน ช่ือสถานศึกษา 
ที่ตั้ง และข้อมูลส่วนอื่นให้ถูกต้องครบถ้วน  
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แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน 
ระดบัประถมศึกษำและมัธยมศกึษำ ในส่วนกลำง 
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แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน 
ระดบัประถมศึกษำและมัธยมศกึษำ ในส่วนภูมิภำค 
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๔. ขอบเขตกำรประเมิน 
 
 ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้น 
สถานศึกษาจะได้รับการประเมิน รวม ๕ ด้าน รายละเอียดแต่ละด้านมีดังนี้ 
 ด้ำนท่ี ๑ คุณภำพนักเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ด้ำนท่ี ๒ กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๒.๓ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้   
๒.๔ ระบบการวัดและประเมินผล 

 ด้ำนท่ี ๓ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
๓.๑ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
๓.๒ การพัฒนาองค์กร 
๓.๓ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
๓.๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
๓.๕ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

 ด้ำนท่ี ๔ กำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ 
๔.๑ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
๔.๒ การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 
๔.๓ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๔.๔ การน าผลการประเมินไปใช้ 

ด้ำนท่ี ๕ ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ 
๕.๑ โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา  

 
น้ าหนักคะแนนของแต่ละด้านมีสัดส่วนดังนี้ คือ ด้ำนท่ี ๑: ด้ำนท่ี ๒: ด้ำนท่ี ๓: ด้ำนท่ี ๔: ด้ำนท่ี ๕ 

เท่ากับ ๓ : ๒ : ๒ : ๒ : ๑ ตามล าดับ และแต่ละรายการประเมินในแต่ละด้านมีคะแนนเท่ากับ ๔ คะแนน 
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ตำรำงสรุปภำพรวมขอบเขตกำรประเมิน วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมลู 
 

ด้ำนท่ี รำยกำรประเมิน วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 

๑. คุณภาพนักเรียน 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑. พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ 
๒. สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
    และรายกลุม่ 
๓. สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครอง และบุคลากร 
    ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การบริหาร  
   หลักสูตรและ  
   งานวิชาการ 

๒.๑ การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา 
๒.๒ การจัดกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 
๒.๓ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้
      และแหลง่เรียนรู ้   
๒.๔ ระบบการวัดและประเมินผล 

๑. พิจารณาจากหลักฐาน ผลงาน และร่องรอย  
    การปฏิบัติงาน 
๒. สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
๓. สังเกตการจัดกจิกรรมในห้องเรียน 
๔. สังเกตบรรยากาศและสิง่แวดล้อมทั้งภายใน 
   และภายนอกสถานศึกษา 
๕. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

๓. การบริหาร  
   และการจัด  
   การศึกษา 

๓.๑ ภาวะผู้น าของผู้บรหิาร  
๓.๒ การพัฒนาองค์กร 
๓.๓ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพือ่  

การศึกษา 
๓.๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
๓.๕ ระบบข้อมลูและสารสนเทศ 

๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอย  
    การปฏิบัติงาน 
๒. สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง   
๓. สังเกตสภาพจริงที่ปรากฏ 
๔. ส ารวจร่องรอยการใหบ้ริการ 

๔. การจัดการ  
    เรียนรู้ทีเ่น้น 
    นักเรียนเป็น 
    ส าคัญ 

๔.๑ การออกแบบการจัดการเรียนรู ้
๔.๒ การจัดการเรียนรู้และ 
      การจัดการช้ันเรียน 
๔.๓ การวัดและประเมินผล 
      การเรียนรู ้
๔.๔ การน าผลการประเมินไปใช้ 

๑. พิจารณาจากหลักฐาน ผลงานและรอ่งรอย  
    การปฏิบัติงาน 
๒. สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
๓. สังเกตการณ์จัดกิจกรรมในหอ้งเรียน 
๔. สังเกตบรรยากาศและสิง่แวดล้อมทั้งภายใน 
   และภายนอกสถานศึกษา 
๕. สังเกตพฤติกรรมครูและนักเรียน 

๕. ความดีเด่นของ 
   สถานศึกษา 
 

๕.๑ โครงการ/กิจกรรมดเีด่นของ 
      สถานศึกษา 
 

๑. พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ 
๒. สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล  
    และรายกลุม่ 
๓. สัมภาษณ์บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
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๕. รำยกำรประเมินและวิธีกำรประเมิน 
 การประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีรายการประเมิน จ านวน ๕ ด้าน 
แต่ละด้านมีค าอธิบาย รายการประเมิน หัวข้อพิจารณา แนวทางการให้ระดับคุณภาพ วิธีการประเมิน และ
แหล่งข้อมูล ดังนี้    

 
ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักเรียน 

 คุณภำพนักเรียน หมายถึง ความส าเร็จที่ปรากฏในตัวนักเรียนอันเป็นผลจากการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

รำยกำรประเมิน  
๑.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 
๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์   
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของนักเรียน พิจารณาจากความสามารถของนักเรียนในการอ่าน การเขียน 

การสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมทั้ง
พิจารณาถึงความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตร และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติที่มี
พัฒนาการที่ดีข้ึน ความพร้อมของนักเรียนในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างานตามความเหมาะสมของ   
แต่ละระดับช้ัน อีกทั้งพิจารณาจากการที่นักเรียนมีความเป็นเลิศ มีความรู้ความสามารถรอบด้าน และ
ความสามารถพิเศษ  
                ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ (O-NET) ของสถานศึกษามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี หรือ
มีค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาในปีที่ขอรับการประเมินสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ หรอื
มากกว่าร้อยละ 3.00  

 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและสื่อสารได้อย่างดี และมีความสามารถ 
ในการคิดค านวณในระดับดีมาก 

 นักเรียนส่วนมากสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตร 

 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริม่สร้างสรรค์ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นข้ันตอน และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  

 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ได้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  อยู่เสมอ 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างตอ่เนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๑๒ 

 ๑๒ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 

 
 นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรอืการท างานตามระดับช้ัน  
 นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน มีความสามารถพิเศษ และมีผลงานเป็นเลิศ 

3  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ (O-NET) ของสถานศึกษามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี หรือ
มีค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาในปีที่ขอรับการประเมินสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระหว่าง 
ร้อยละ 2.01 – 3.00 

 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและสื่อสารได้อย่างดี รวมถึงมีความสามารถ 
ในการคิดค านวณไดใ้นระดับดี 

 นักเรียนส่วนมากสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตร 

 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริม่สร้างสรรค์ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นข้ันตอน และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  

 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ได้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  อยู่เสมอ 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างตอ่เนื่อง 6 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรอืการท างานตามระดับช้ัน 
 นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน และมีความสามารถพิเศษ 

2  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ (O-NET) ของสถานศึกษามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี หรือ
มีค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาในปีที่ขอรับการประเมินสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระหว่าง 
ร้อยละ 1.01 – 2.00 

 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและสือ่สารได้ และมีความสามารถ 
ในการคิดค านวณในระดับพอใช้ 

 นักเรียนส่วนน้อยสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดอ้ย่างเหมาะสมตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตร 

 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริม่สร้างสรรค์ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นข้ันตอน  

 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ได ้               
มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  อยู่เสมอ  

 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างตอ่เนื่อง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรอืการท างานตามระดับช้ัน 
 นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน หรือมีความสามารถพิเศษ 

  
 



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๑๓ 

 ๑๓ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ (O-NET) ของสถานศึกษามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี หรือ 

มีค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาในปีที่ขอรับการประเมินสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระหว่าง 
ร้อยละ 0.01 – 1.00 

 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและและสื่อสารได้ และมีความสามารถ 
ในการคิดค านวณในระดับปรับปรงุ 

 นักเรียนส่วนน้อยสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดอ้ย่างเหมาะสมตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตร 

 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริม่สร้างสรรค์ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นข้ันตอน และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดแ้ละ
แก้ปัญหาได้น้อย 

 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ได ้
 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างตอ่เนื่อง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรอืการท างานตามระดับช้ัน 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ 

2) สังเกตและสัมภาษณ์ นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3) สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน  พิจารณาจากคุณลักษณะที่ เกิดข้ึนกับนักเรียน 

ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยเฉพาะความส านึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การยอมรับ
เหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น ความสามารถท างานเป็นทีม ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ความมั่นใจใน
ตนเอง เจตคติที่ดีต่อการเรียน และรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ความรู้สึกปลอดภัย รวมถึงความเข้าใจวิธี
ป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัย 
               ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
4  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามที่สถานศึกษาก าหนด และแสดงการกระท าที่สะท้อน

ว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปรากฏโดดเด่น เป็นแบบอย่างได้ 
 นักเรียนมีความตระหนักและแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน โดยมีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ ร่วมอนุรักษ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  

 นักเรียนมีการยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น  
 



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๑๔ 

 ๑๔ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 นักเรียนสามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีความมุ่ งมั่นในการท างาน และได้งาน              

ที่มีประสิทธิภาพ 
 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย สามารถอธิบาย 

ยกตัวอย่าง และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีแนวทางน าภูมิปัญญาที่มีในท้องถ่ินของตนไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
 นักเรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้  
 นักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัย เข้าใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากสารเสพติด 

ปัญหาทางเพศ และอบายมุขทุกชนิดในทุกสถานการณ์ 
3  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามที่สถานศึกษาก าหนด และแสดงการกระท าทีส่ะท้อน

ว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปรากฏโดดเด่น  
 นักเรียนมีความตระหนักและแสดงออกถึงการมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน โดยมีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ ส่วนมากด าเนินการเฉพาะ
ภายในสถานศึกษา  

 นักเรียนมีการยอมรบัเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น 
 นักเรยีนสามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ  มีความมุ่งมัน่ในการท างาน จนไดง้านที่มี

ประสิทธิภาพ 
 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปญัญาไทย  
 นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
 นักเรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้  
 นักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัย และเข้าใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากสารเสพติด 

ปัญหาทางเพศ และอบายมุขทุกชนิด 
2  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามทีส่ถานศึกษาก าหนด และแสดงการกระท าที่

สะท้อนว่าเห็นประโยชนส์่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
 นักเรียนมีการยอมรบัเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น  
 นักเรียนสามารถท างานเป็นทมีได้  
 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปญัญาไทย  
 นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
 นักเรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได ้
 นักเรียนมีความรูส้ึกปลอดภัย และเข้าใจวิธีป้องกนัตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากสารเสพติด 

ปัญหาทางเพศ และอบายมุข 
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๑๕ 

 ๑๕ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
1  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามทีส่ถานศึกษาก าหนด และแสดงการกระท าที่

สะท้อนว่าเห็นประโยชนส์่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
 นักเรียนมีการยอมรบัเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น  
 นักเรียนสามารถท างานเป็นทมีได้  
 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
 นักเรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้  
 นักเรียนมีความรูส้ึกปลอดภัย และเข้าใจวิธีป้องกันตนเองใหป้ลอดภัยจากสารเสพติด     

ปัญหาทางเพศ และอบายมุข 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 

1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ 

2) สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3) สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

        ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร  
กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร หมายถึง การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาเกี่ยวกับการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยการวิเคราะห์และก าหนดเปา้หมายของการพฒันาคุณภาพการศึกษา ออกแบบ 
จัดท า น าไปใช้ เก็บข้อมูลสารสนเทศ ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ที่ เน้นการวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้องในการผลิต ให้บริการ น าไปใช้ 
บ ารุงรักษาอย่างเป็นระบบ ให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถ่ินที่สนับสนุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัด
การศึกษาจนบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ตลอดทั้งมีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

รำยกำรประเมิน  
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2.3 สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
2.4 ระบบการวัดและประเมินผล  
 

2.1 กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ พิจารณาจากสถานศึกษามีการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น

ของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และท้องถ่ิน ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาออกแบบและวางแผนพัฒนา
หลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป้าหมายและวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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๑๖ 

 ๑๖ 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลกัสตูร และน าผลการประเมินมาปรบัปรงุและพัฒนาหลกัสูตร 
โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา   
               ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา ร่วมกับชุมชน สังคม ท้องถ่ิน และผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ครอบคลุมทุกประเด็น  

 น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  

 น าหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นข้ันตอนตามที่ก าหนด 
บรรลผุลตามจุดมุง่หมาย 

 จัดท าแผนและด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
 สรุปผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมิน น าผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

โดยใช้กระบวนการวิจัยเพือ่พัฒนาน าไปสู่ความยั่งยืนและเปน็แบบอย่างในวงกว้างได้ 
3  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา ร่วมกับชุมชน สังคม และท้องถ่ิน แตไ่ม่ครบทุกฝ่าย

หรือขาดประเด็นส าคัญบางประเด็น 
 น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  
 น าหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นข้ันตอนตามที่ก าหนด 

บรรลผุลตามจุดมุง่หมาย 
 จัดท าแผนและด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลกัสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 สรปุผลการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมิน น าผลมาปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร โดยใช้

กระบวนการวิจัยเพื่อพฒันา 
2  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา ร่วมกับชุมชน สังคม และทอ้งถ่ิน โดยผูเ้กี่ยวข้อง

มีส่วนร่วมน้อยหรอืวิเคราะห์เพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
 น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  
 น าหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นข้ันตอน แต่ไม่ครอบคลมุ

ตามผลที่วิเคราะห์ได ้
 จัดท าแผนและด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลกัสูตร 
 สรปุผลการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมิน น าผลมาปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร  

1  วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษาโดยที่ชุมชน สงัคม และทอ้งถ่ินไม่มสี่วนร่วม 
 น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรใหส้อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  
 น าหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอน แตไ่ม่เป็นข้ันตอน  
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๑๗ 

 ๑๗ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 ไม่ด าเนินการนเิทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตร 
 ไม่สรปุผลการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และไม่ประเมนิการใช้หลกัสูตร 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงานที่ปรากฏ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการและกิจกรรมตามแผน บันทึกการด าเนินงาน 
บันทึกการประชุม รายงานประจ าปี แผนการจัดการเรียนรู้ รายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา     
เป็นต้น 

2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย    
 
2.2 กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร พิจารณาจากสถานศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมลูนักเรียนรายบคุคลและ
ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ชุมชน น ามาออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร  โดยก าหนดวัตถุประสงค์  
กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกลุม่สาระการเรียนรู้ การอ่านการเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ ทักษะการจัดการ ทักษะอาชีพ และจัดกิจกรรมตามแนวทางที่ก าหนด โดยใช้กิจกรรมที่มีความ
ท้าทายทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม มุ่งเน้นให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมในการเรียนรู้ตามความต้องการ
และความสนใจ มีผลงาน   เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนเกิดข้ึนหลากหลาย 
               ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  น าผลการวิเคราะห์ข้อมลูนักเรียนรายบุคคลและความคิดเหน็ของผู้ปกครอง ท้องถ่ิน ชุมชน 
มาก าหนดกจิกรรมเสริมหลักสูตร ได้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับความพร้อม ความสนใจ 
ของนักเรียน เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน และสอดคล้องกับบรบิทของ
ท้องถ่ิน ชุมชน 

 ก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นการพัฒนารอบด้าน ทั้งการอ่าน
เขียน การสื่อสาร การคิดที่หลากหลาย ทกัษะการจัดการ และงานอาชีพ 

 มีรปูแบบการจัดกิจกรรมทีห่ลากหลาย ท้าทาย สร้างสรรค์ น่าสนใจ ทัง้กจิกรรมรายบุคคล และ
กิจกรรมกลุม่  

 นักเรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายไดป้ฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข 
 นักเรียนมีผลงานเชิงสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และหรือมีการพัฒนาต่อยอดที่ชัดเจน 

3  น าผลการวิเคราะห์ข้อมลูนักเรียนรายบุคคลและความคิดเหน็ของผู้ปกครอง ท้องถ่ิน ชุมชน   
มาก าหนดกจิกรรมเสริมหลักสูตร ได้เหมาะสมสอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจของ
นักเรียน และสอดรับกับความต้องการของผูป้กครอง ท้องถ่ิน ชุมชน 
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ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
  ก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเน้นการพฒันารอบด้าน       
ทั้งการอ่านเขียน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ ทกัษะการจัดการ และงานอาชีพ 

 จัดกิจกรรมทีห่ลากหลาย น่าสนใจ ทัง้กิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม  
 นักเรียนส่วนมากในทกุกลุม่เป้าหมายได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข  
 นักเรียนมีผลงานที่แปลกใหม่และหรือมีการพัฒนาต่อยอดที่ชัดเจน 

2  น าผลการวิเคราะห์ข้อมลูนักเรียนรายบุคคลและความคิดเหน็ของผู้ปกครอง ชุมชน มาก าหนด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้เหมาะสมสอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจของนักเรียน และ
ความต้องการของผูป้กครอง 

 ก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งพัฒนานกัเรียนเพียงบางด้าน 

 จัดกิจกรรมทีห่ลากหลาย น่าสนใจ ทัง้กิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม  
 นักเรียนบางกลุ่มเป้าหมายไดท้ ากจิกรรมเสริมหลักสูตรตามความต้องการและความสนใจ 
 ผลงานของนักเรียนยังไม่หลากหลายและหรือเน้นพัฒนาการนักเรียนเป็นบางด้าน 

1  ไม่มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความคิดเห็นของผูป้กครอง ชุมชน  
มาก าหนดกจิกรรมเสริมหลักสูตร  

 ก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรไว้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุม่สาระการเรียนรู้ แต่ขาดความชัดเจน  

 จัดกิจกรรมที่ขาดความท้าทาย และไม่ครบทั้งกจิกรรมรายบคุคล และกิจกรรมกลุ่ม 
 นักเรียนร่วมกจิกรรมเสริมหลกัสูตร แตก่ารพฒันานักเรียนยงัไม่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ 

กระบวนการ และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐาน ผลงานและร่องรอยการปฏิบัตงิาน 
2) สัมภาษณ์บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
3) สังเกตการจัดกจิกรรมในห้องเรียน 
4) สังเกตบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
5) สังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 

2.3 สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ พิจารณาจากการบริหารและการจัดการสื่อ 

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้  โดยสถานศึกษาได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมายของ
หลักสูตร มีการเลือก และมีกระบวนการออกแบบ วางแผนและด าเนินการผลิต การบริการ การน าไปใช้ และ
บ ารุงรักษา โดย ครู นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และการจัดการ รวมทั้งมีการเผยแพร่อย่างเป็นระบบ 



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๑๙ 

 ๑๙ 

ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  รับฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู นักเรียน และผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 
ความต้องการใช้ สื่อ เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ สรุปผล เพื่อใช้ 
ในการออกแบบ วางแผน และด าเนินการจัดหาและผลิต 

 ออกแบบ วางแผน และด าเนินการจัดหาและผลิตสือ่ เทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้ และ 
แหล่งเรียนรู้ทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกกลุม่สาระ 
การเรียนรู้ จนผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้ได้ดี  

 จัดบรกิารและบ ารุงรักษาสือ่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ทั้งทีม่ีในสถานศึกษา  

ในท้องถ่ินและชุมชน ครูทุกคนน าสื่อไปใช้อย่างเหมาะสมกบัเป้าหมาย สาระการเรียนรู้  
วิธีการจัดการเรียนรู้และวัยของนักเรียน 

 ประชาสมัพันธ์ เผยแพรส่ื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหลง่เรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับ 
เป็นนวัตกรรม สู่แวดวงวิชาการผ่านรปูแบบและวิธีการที่มีความหลากหลาย 

3  รับฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู นักเรียน และผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 
ความต้องการใช้ สื่อ เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ สรุปผล เพื่อใช้ 
ในการออกแบบ วางแผน และด าเนินการจัดหาและผลิต 

 ออกแบบ วางแผน และด าเนินการจัดหาและผลิตสือ่ เทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้ และ 
แหล่งเรียนรู้ทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีการผลิตสื่อ 
เทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้อย่างนอ้ย 6 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 จัดบรกิารและบ ารุงรักษาสือ่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ และแหลง่เรียนรู้ทัง้ทีม่ีในสถานศึกษา  

ในท้องถ่ินและชุมชน ครูส่วนใหญ่น าสื่อไปใช้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมาย สาระการเรียนรู้ 
วิธีการจัดการเรียนรู้และวัยของนักเรียน 

 ประชาสมัพันธ์ เผยแพรส่ื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหลง่เรียนรู้ที่ไดร้ับการยอมรับ 
เป็นนวัตกรรม ผ่านรูปแบบและวิธีการทีม่ีความหลากหลาย 

2  รับฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู และนักเรียนเกีย่วกับความต้องการใช้ สื่อ 
เทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้ แหลง่เรียนรู้ มกีารวิเคราะห์ สรปุผล เพื่อใช้ในการออกแบบ วางแผน 
และด าเนินการจัดหาและผลิต 

 วางแผน และด าเนินการจัดหาและผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้ และแหลง่เรียนรู้  
ที่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีการผลิตสื่อ เทคโนโลย ี
เพื่อการเรียนรู้อย่างน้อย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 จัดบรกิารและบ ารุงรักษาสือ่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
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๒๐ 

 ๒๐ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ และแหลง่เรียนรู้ทัง้ทีม่ีในสถานศึกษา  

ในท้องถ่ินและชุมชน ครูบางส่วนน าสื่อไปใช้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมาย สาระการเรียนรู้ 
วิธีการจัดการเรียนรู้และวัยของนักเรียน 

 ประชาสมัพันธ์ เผยแพรส่ื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหลง่เรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับ 
1  มีการรับฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูเกี่ยวกับความต้องการใช้ สื่อ เทคโนโลย ี

เพื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ สรปุผล เพือ่ใช้ในการออกแบบ วางแผน และ
ด าเนินการจัดหาและผลิต 

 ด าเนินการจัดหา และผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหลง่เรียนรูท้ี่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของหลกัสูตรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีการผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้ 
น้อยกว่า 4 กลุม่สาระการเรียนรู ้

 จัดบรกิารและบ ารุงรักษาสือ่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู ้
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ และแหลง่เรียนรู้ ทั้งที่มีในสถานศึกษา 

ในท้องถ่ินและชุมชน ครูบางส่วนน าสื่อไปใช้อย่างไมเ่หมาะสมกับเป้าหมาย สาระการเรียนรู้ 
วิธีการจัดการเรียนรู้และวัยของนักเรียนในประเด็นใดประเดน็หนึ่ง 

 ประชาสมัพันธ์ เผยแพรส่ื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหลง่เรียนรู้ 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐาน ผลงาน และร่องรอยการปฏิบัติงาน 
2) สัมภาษณ์บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
3) สังเกตการจัดกจิกรรมในห้องเรียน 
4) สังเกตบรรยากาศและสิง่แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
5) สังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 

2.4 ระบบกำรวัดและประเมินผล  
ระบบกำรวัดและกำรประเมินผล พิจารณาจากการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแนวทางการออกแบบกระบวนการประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ  
ในการตัดสิน การปรับปรุง และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผล
เป็นหลักในการด าเนินงาน มีกระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่มีคุณภาพ จัดท าเอกสารประกอบการวัด
และประเมินผล เพื่อสรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และน าผลไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  สรา้งและพฒันาแนวทาง/กระบวนการประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกบันกัเรียน      
ที่ถูกต้องครบถ้วน  

 มีระเบียบการวัดและประเมินผลที่มคีรู นักเรียน ผู้ปกครอง และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดท า 
สอดคล้องกบัสิง่ที่ต้องการวัดและประเมิน 
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๒๑ 

 ๒๑ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 สร้างและพฒันาเครื่องมือวัดและประเมินผลทีม่ีคุณภาพ หลากหลายรูปแบบ และมกีารเก็บ

รวบรวมอย่างเป็นระบบ สามารถน ามาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงความต้องการ ในทุกกลุม่สาระ
การเรียนรู ้

 จัดท าเอกสารประกอบการวัดและประเมินผลเพื่อสรุปรายงานเสนอต่อผูบ้ังคับบญัชาหน่วยงาน 
ต้นสังกัดและผูเ้กี่ยวข้อง  

 น าผลไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บรหิารโรงเรียน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครู และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน   

3  สร้างและพฒันาแนวทางการออกแบบกระบวนการประเมินผล เพือ่ให้ได้ข้อมลูสารสนเทศ 
ที่ถูกต้องครบถ้วน  

 มีระเบียบการวัดและประเมินผลที่มคีรู นักเรียน ผู้ปกครอง และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดท า 
สอดคล้องกบัสิง่ที่ต้องการวัดและประเมิน 

 สรา้งและพฒันาเครือ่งมือการวัดและประเมินผลทีม่ีคุณภาพ หลากหลายรปูแบบ และมีการเก็บ
รวบรวมอย่างเป็นระบบ สามารถน ามาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงความต้องการ ในบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

 จัดท าเอกสารประกอบการวัดและประเมินผลเพื่อสรปุรายงานเสนอต่อผูบ้ังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผูเ้กี่ยวข้อง  

 น าผลไปใช้พฒันากระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบ้รหิารโรงเรียน กระบวนการจัด 
การเรียนการสอนของครู และกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน 

2  สร้างและพฒันาแนวทางการออกแบบกระบวนการประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ 
ที่ถูกต้องครบถ้วน  

 มีระเบียบการวัดและประเมินผลที่มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดท า 
สอดคล้องกบัสิง่ที่ต้องการวัดและประเมิน 

 สร้างเครื่องมือการวัดและประเมนิผลที่มีคุณภาพ หลากหลายรูปแบบ การเก็บรวบรวมยังไม่  
เป็นระบบ 

 จัดท าเอกสารประกอบการวัดและประเมินผลเพื่อสรปุรายงานเสนอต่อผูบ้ังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผูเ้กี่ยวข้อง  

 น าผลไปใช้พฒันากระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบ้รหิารโรงเรียน กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนของครู และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 

1  สร้างและพัฒนาแนวทางการออกแบบกระบวนการประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ 
ที่ถูกต้องครบถ้วน  

 มีระเบียบการวัดและประเมินผลที่มคีรู นักเรียน ผู้ปกครอง และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดท า 
สอดคล้องกบัสิง่ที่ต้องการวัดและประเมิน 

 สร้างเครื่องมือการวัดและประเมนิผล ขาดความชัดเจนในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
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ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
  จัดท าเอกสารประกอบการวัดและประเมินผลเพื่อสรปุรายงานเสนอต่อผูบ้ังคับบัญชา 

หน่วยงานต้นสงักัด 
 น าผลไปใช้พฒันากระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบ้รหิารโรงเรียน กระบวนการจัด 

การเรียนการสอนของครู หรือกระบวนการเรียนรู้ของนักเรยีน  
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 

1) พิจารณาจากหลักฐาน ผลงาน และร่องรอยการปฏิบัติงาน 
2) สัมภาษณ์บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
3) สังเกตการบันทกึการจัดกจิกรรมในห้องเรียน 

ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศกึษำ 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผู้น าในการพัฒนา

สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม สร้างผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ 
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของบุคลากรในสถานศึกษาให้มุ่งพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด าเนินการจัดหาและ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง คุ้มค่า ด้วยระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  
  รำยกำรประเมิน 

๓.๑ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
   ๓.๒ การพัฒนาองค์กร 

๓.๓ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
   ๓.๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
   ๓.๕ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ   
 

3.1 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร  
ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร พิจารณาจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วม มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัติงาน วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความเป็น
ประชาธิปไตย สามารถบริหารและจัดการ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัด สร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีความพึงพอใจจากการบริหารงานของผู้บริหาร 

     ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ  

4  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัตงิานเป็นแบบอย่างได ้
 ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพฒันาสถานศึกษาที่มุ่งเนน้พัฒนาคุณภาพนักเรียนทุก

กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรบั  
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ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ  
  ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถบรหิารและจัดการสถานศึกษาให้มผีลงานโดดเด่น  

เป็นทีป่ระจักษ์ชัด 
 ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาอย่างทั่วถึง  

และเป็นที่ยอมรบัของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บุคลากรมีความพึงพอใจ 
3  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัตงิาน 
 ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพฒันาสถานศึกษาที่มุ่งเนน้พัฒนาคุณภาพนักเรียนทุก

กลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถบรหิารและจัดการสถานศึกษาให้มผีลงานโดดเด่น  
 ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาอย่างทั่วถึง  

และเป็นที่ยอมรบัของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บุคลากรมีความพึงพอใจ 
2  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัตงิาน 
 ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพฒันาสถานศึกษาที่มุ่งเนน้พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

บางกลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถบรหิารจัดการสถานศึกษาได้ตามบทบาทหน้าที ่
 ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาอย่างทั่วถึง  

1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ แต่ขาดการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัตงิาน 
 ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยไม่ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
  ผู้บรหิารด าเนินการบรหิารจัดการสถานศึกษาตามความคิดของตน 
 ผู้บริหารเสรมิสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ทั่วถึง 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐานและรอ่งรอยการปฏิบัติงาน 

2) สัมภาษณ์บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องทกุฝ่าย  
3) สังเกตสภาพจรงิที่ปรากฏ 

3.2 กำรพัฒนำองค์กร 
กำรพัฒนำองค์กร พิจารณาจากการสร้างระบบและจัดท าแผนเพื่อใช้พัฒนาการเปลี่ยนแปลง

องค์กรให้เกิดประสิทธิผลสู่ความเป็นเลิศโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม การพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามที่ ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการจัด
สภาพแวดล้อมสวยงาม อาคารสถานที่ทุกแห่งมีความสะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกประจ าอาคารมีปริมาณเพียงพอ มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับ
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นักเรียน นักเรียนกับครู ครูกับผู้ปกครอง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

    ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย  
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  สถานศึกษามีระบบพฒันาองค์กรและจัดท าแผนเพื่อใช้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กรใหเ้กิด
ประสิทธิผลสู่ความเป็นเลิศ โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดและรว่มด าเนินการอย่างชัดเจน 

 สถานศึกษาพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดูแลนักเรียนทกุกลุม่เป้าหมาย ก าหนดผูร้ับผดิชอบชัดเจน 

 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดงีาม เพื่อพฒันาครู บุคลากร 
ทางการศึกษา และนักเรียน สอดคล้องกบับริบทของโรงเรียนและชุมชน เป็นรปูธรรมชัดเจน 

 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมสวยงาม อาคารสถานทีทุ่กแหง่มีความสะอาด และมีระบบ 
รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอพร้อมใช้ 

 สถานศึกษามีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ครูกับนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายพึงพอใจ 

3  สถานศึกษามีระบบพฒันาองค์กรและจัดท าแผนเพื่อใช้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กรใหเ้กิด
ประสิทธิผล โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเหน็ น าสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน  

 สถานศึกษาพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด ดูแลนักเรียนทกุกลุม่เป้าหมาย มีผูร้ับผิดชอบชัดเจน  

 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดงีาม เพื่อพฒันาครู บุคลากร 
ทางการศึกษา และนักเรียน ที่สอดคล้องกับบรบิทของโรงเรยีน  

 สถานศึกษามสีภาพแวดล้อมสวยงาม อาคารสถานทีทุ่กแห่งมีความสะอาด และมรีะบบรักษาความ
ปลอดภัย 

 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอ 

 สถานศึกษามีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างนักเรียนกับนักเรียน ครูกับนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายพึงพอใจ 

2  สถานศึกษามีระบบพฒันาองค์กรและจัดท าแผนเพื่อใช้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กรใหเ้กิด
ประสิทธิผล  

 สถานศึกษาพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดูแลนกัเรียนไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินงานได้บางส่วน 

 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ด ีเพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน แต่ไม่สอดคล้องกบับริบทของโรงเรียน  

 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมหรืออาคารสถานที่ค่อนข้างสะอาดและปลอดภัย 



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๒๕ 

 ๒๕ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์และ 

สิ่งอ านวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอ 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนกัเรียนกบัครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ผู้เกี่ยวข้องค่อนข้างพอใจ 
1  สถานศึกษามีระบบพฒันาองค์กรและจัดท าแผนเพื่อใช้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กร แต่การ

ด าเนินงานไม่เป็นรปูธรรม 
 สถานศึกษาพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน แต่ด าเนินงานได้ไม่ทั่วถึง

นักเรียนทุกกลุ่ม  
 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ด ีเพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 

และนักเรียน  
 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม หรืออาคารสถานที่ไม่สะอาด บางแหง่ค่อนข้างไม่ปลอดภัย 
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการไม่ถูกสุขลักษณะ หรอืไม่มั่นคงแข็งแรง  
 สถานศึกษาไม่มีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ผู้เกี่ยวข้อง 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐานและรอ่งรอยการปฏิบัติงาน 

2) สัมภาษณ์บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง  
3) สังเกตสภาพจรงิที่ปรากฏ 

4) ส ารวจร่องรอยการใหบ้รกิาร 

3.3 เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรศึกษำ 
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรศึกษำ พิจารณาจากผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการจดัหาและ 

พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการบริหารและการจัดการ  วางแผนและ
ก าหนดแนวทางการใช้ ตลอดจนก ากับติดตาม ประเมินผลการใช้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน 

     ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  สถานศึกษาด าเนินการจัดหาและหรือผลิตเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน 
ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้เพื่อการบรหิารและการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่ก าหนด  ครบทกุกลุ่มงาน  

 สถานศึกษาจัดให้มกีารใช้เทคโนโลยีและการสือ่สาร เพื่อการเรียนการสอนรวมทั้งการบรหิาร
และการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไดท้ั่วถึงและมปีระสิทธิภาพ 

 สถานศึกษาก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยแีละการสื่อสารเพื่อการศึกษา  
อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง 

  



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๒๖ 

 ๒๖ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
  สถานศึกษามีระบบการดูแลบ ารงุรกัษาเทคโนโลยีและการสือ่สารเพื่อการศึกษา และด าเนินการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3  สถานศึกษาด าเนินการจัดหาและหรือผลิตเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนไม่

ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อการบริหารและการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
ก าหนดได้เพียงพอ 

 สถานศึกษาจัดให้มกีารใช้เทคโนโลยีและการสือ่สาร เพื่อการเรียนการสอนและเพือ่การบรหิาร
และจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีก่ าหนดได้ทั่วถึง 

 สถานศึกษาก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยแีละการสื่อสารอย่างเป็นระบบ
ค่อนข้างต่อเนื่อง 

 สถานศึกษามีระบบการดูแลบ ารงุรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารและด าเนินการให้ใช้งานไดเ้สมอ 
2  สถานศึกษาด าเนินการจัดหาและหรือผลิตเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน และ

เพื่อการบริหารและจัดการ ไม่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 
 สถานศึกษาจัดให้มกีารใช้เทคโนโลยีและการสือ่สารเพื่อการเรียนการสอน และเพื่อการบรหิาร

และการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด ไดบ้างกลุ่มงาน  
 สถานศึกษาก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยแีละการสื่อสาร อย่างเป็นระบบ  

แต่ไม่ต่อเนื่อง 
 สถานศึกษามีการดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสาร และด าเนินการให้ใช้งานได ้

1  สถานศึกษาไม่มีการจัดหาและหรือผลิตเทคโนโลยีและการสือ่สาร เพื่อการเรียนการสอนและ
เพื่อการบริหารและการจัดการตามแผนงาน/โครงการทีก่ าหนด หรือจัดหาแต่ไม่เพียงพอ 

 สถานศึกษาจัดให้มกีารใช้เทคโนโลยีและการสือ่สาร เพื่อการเรียนการสอนและเพือ่การบรหิาร
และการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด เฉพาะกลุ่มงานทีจ่ าเป็น  

 สถานศึกษาขาดการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารเพื่อการศึกษา 
 สถานศึกษาไม่เอาใจใส่หรือไม่มกีารดูแลบ ารุงรกัษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐานและรอ่งรอยการปฏิบัติงาน 

2) สัมภาษณ์บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง  
3) สังเกตสภาพจรงิที่ปรากฏ 

4) ส ารวจร่องรอยการใหบ้รกิาร 

3.4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน พิจารณาจากสถานศึกษาจัดระบบการด าเนินงาน/กิจกรรม/

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ ส่งผลให้นักเรยีนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยยึดหลักการ
มีส่วนร่วม ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสู่การปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ   

 



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๒๗ 

 ๒๗ 

     ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโดยรวม มีขั้นตอน
และเป็นไปได้ในการปฏิบัต ิมีรปูแบบที่ชัดเจนโดดเด่น เป็นต้นแบบใหส้ถานศึกษาแห่งอื่นที่มี
บริบทใกล้เคียงกันน าไปปรับใช้ได้ 

 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถ่ิน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความ

มั่นใจต่อระบบการบรหิารและการจัดการของสถานศึกษา 
3  สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโดยรวม มีขั้นตอน

การปฏิบัตเิหมาะสม มีรปูแบบที่คาดว่าน่าจะเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอื่นน าไปปรบัใช้ได้ 
 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถ่ิน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความ

มั่นใจต่อระบบการบรหิารและการจัดการของสถานศึกษา 
2  สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎ/ระเบียบทีก่ าหนด ส่งผลต่อคุณภาพ

นักเรียนโดยรวม 
 ผู้เกี่ยวข้องบางกลุ่มให้ความร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถ่ิน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องค่อนข้าง

มั่นใจต่อระบบการบรหิารและการจัดการของสถานศึกษา 
1  สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนไดไ้ม่ทั่วถึง  

ขาดความเป็นระบบหรือด าเนินการไม่ต่อเนื่อง 
 ผู้เกี่ยวข้องส่วนน้อยให้ความร่วมมือในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถ่ิน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องไม่ค่อยมั่นใจ

ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการ เอกสารต่างๆ เป็นต้น 
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าชุมชน/ท้องถ่ิน   

ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนหน่วยงาน/ร้านค้ารอบ ๆ สถานศึกษา เป็นต้น 
3) สังเกตสภาพการด าเนินงานที่ปรากฏ 

3.5 ระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 
ระบบข้อมูลและสำรสนเทศ พิจารณาจากสถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ

พื้นฐานของสถานศึกษาครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์  ระบบการใช้งานมีประสิทธิภาพ ง่าย และสะดวก
รวดเร็วต่อการสืบค้นและการให้บริการ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและทันสมัย พัฒนาต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน   
มีการน าไปใช้ในการบริหารและจัดการงานของสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมในสถานศึกษาที่ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาหลากหลายวิธี
และน่าสนใจ 
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             ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานไว้ครบถ้วน ครอบคลมุการใช้งาน และสารสนเทศที่
จัดเกบ็ไว้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

 จัดเกบ็ข้อมลูและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการใช้งาน มีการพัฒนาต่อเนื่อง 
และมีการปรับปรงุวิธีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยู่เสมอ 

 น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบรหิารและจัดการงานของสถานศึกษา และพฒันาการ
จัดการเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

 เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศและกิจกรรมในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและน่าสนใจ 
และมผีลงานปรากฏชัด ทุกฝ่ายพึงพอใจ 

3  จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานไว้ครบถ้วน ครอบคลมุการใช้งาน และสารสนเทศ 
ที่จัดเก็บไว้มีความถูกต้องและสมบรูณ์  

 จัดเกบ็ข้อมลูและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการใช้งาน 
 น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบรหิารและจัดการงานของสถานศึกษา และพฒันาการ

จัดการเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์ 
 เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศและกิจกรรมในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและน่าสนใจ 

และมผีลงานชัดเจน  
2  จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานไว้ครอบคลมุการใช้งาน  

 จัดเกบ็ข้อมลูและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
 น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบรหิารและจัดการงานของสถานศึกษา และพฒันาการ

จัดการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย 
 เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศและกิจกรรมในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  

1  จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานยงัไม่ครอบคลมุการใช้งาน ขาดความถูกต้อง สมบูรณ์ 
และไม่เป็นปจัจบุัน 

 จัดเกบ็ข้อมลูและสารสนเทศไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการใช้งาน  
 มีการน าข้อมลูและสารสนเทศไปใช้ในการบรหิารและจัดการงาน และพฒันาการจัดการเรียน

การสอนไม่คุ้มค่า 
 เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศและกิจกรรมในสถานศึกษาไม่หลากหลายและไม่น่าสนใจ  

         วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการ เอกสารต่างๆ เป็นต้น 
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู ผู้ปกครอง ประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้บริการสารสนเทศ เป็นต้น 
3) สังเกตสภาพการด าเนินงานที่ปรากฏจริง 
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ด้ำนที่ 4 กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ 

 กำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ พิจารณาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของครูที่มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรและจุดเน้น  
ของสถานศึกษา มีการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูท้ี่สอดคล้องกบัเป้าหมาย ระบุแนวทางการวัดผลประเมินผล 
และการใช้สื่อไว้ชัดเจน ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นให้นักเรียนมีโอกาสได้ ฝึกฝน ปฏิบัติ ท างานกลุ่ม  
มีการอภิปราย น าเสนอผลงานด้วยวิธีการที่เหมาะสม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร นักเรียนได้คิด 
แก้ปัญหา สะท้อนความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ได้เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  สร้างปฏิสัมพันธ์ 
เชิงบวก ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนได้รับการกระตุ้นและพัฒนาวิธีการเรียนรู้ มีการ
ตรวจสอบและประเมินการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งความรู้ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์       
การประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์เป็นระยะ จัดให้นักเรียนประเมินตนเอง และใช้วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย รายงานข้อมูลความก้าวหน้าแก่นักเรียน และเสนอแนะผู้ปกครอง รวมทั้งใช้ข้อมูลการ
ประเมินนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รำยกำรประเมิน 
  4.1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  4.2 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 
  4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  4.4 การน าผลการประเมินไปใช้  

4.1 กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ พิจารณาจากการใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรรวมทั้ง

จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งข้อมูลผลการ
วิเคราะห์นักเรียน ความเข้าใจนักเรียนเป็นรายบคุคล เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ มีการมอบหมายงานที่หลากหลายและ
สร้างสรรค์ ทั้งงานรายบุคคล และงานกลุ่ม มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลรวมถึงการใช้สื่อได้
สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นที่สถานศึกษาก าหนด  

     ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  ครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมลูการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจนักเรียนรายบุคคล 
เน้นความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ อย่างชัดเจน 

 ครูก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลมุทัง้ด้านองค์ความรู ้ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด จุดเน้นของหลักสูตร และเพิม่เตมิเป้าหมาย
ตามความต้องการจ าเป็นของนักเรียน มกีารออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
ที่หลากหลาย มีความท้าทาย สร้างสรรค์ ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่มได้สอดคล้องกบั
เป้าหมายและจุดเน้นที่สถานศึกษาก าหนด 

 ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้อยา่งครบถ้วน และมีคุณภาพ 
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ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 ครูวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีคุณภาพ เนน้การมสี่วนร่วมของนกัเรียน 

ผู้ปกครอง เพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา 
 ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู ้

ตามธรรมชาตวิิชา และเน้นการมสี่วนร่วมของนกัเรียน  
3  ครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมลูการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจนักเรียนรายบุคคล 

เน้นความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ อย่างชัดเจน 
 ครูก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลมุด้านองค์ความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และจุดเน้นของหลักสตูร มีการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้และการมอบหมายงานทีห่ลากหลาย มีความท้าทาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่มอย่าง
สอดคล้องกบัเป้าหมายและจุดเน้นทีส่ถานศึกษาก าหนด 

 ครูส่วนใหญจ่ัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วน และมีคุณภาพ 
 ครูวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน เพื่อใช้

พัฒนาการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรูเ้ป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา 
 ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู ้ตามธรรมชาติ

วิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน  
2  ครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมลูการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจนักเรียนรายบุคคล 

เน้นความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ 
 ครูส่วนใหญก่ าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลุมด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด จุดเน้นของหลักสูตร มกีารออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้และการมอบหมายงานทีส่อดคลอ้งตัวช้ีวัด ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

 ครูส่วนใหญจ่ัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วน  
 ครูวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้

เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา 
 ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู ้ตามธรรมชาติ

วิชา  
1  ครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมลูการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจนักเรียนรายบุคคล  

 ครูก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลมุด้านองค์ความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด จุดเน้นของหลักสูตร มกีารออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
และการมอบหมายงาน ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม่ ที่ไมท่้าทายหรือกระตุ้นความสามารถ
ของนักเรียน 

 ครูส่วนใหญจ่ัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้เท่านั้น 
 ครูวัดและประเมินผลตามระเบียบของสถานศึกษาเท่านั้น 
 ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ 
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๓๑ 

 ๓๑ 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์

ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล แผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา สื่อและอุปกรณ์การสอน ผลงานของนักเรียน เป็นต้น 

๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น 
๓) สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

4.2 กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน 
กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดชั้นเรียน พิจารณาจากครูมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาที่สอน 

และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้ มีการให้เวลานักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติ ท างานเป็นกลุ่ม อภิปราย น าเสนองานด้วยวิธีการที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา ให้เวลานักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ได้สะท้อนความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียน         
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน กระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองและใส่ใจ 
ใฝ่เรียนรู้ อดทนต่อการแสวงหาค าตอบ สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและการยอมรับความแตกต่างทั้งด้านความคิด
และด้านอื่นๆ  บูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอื่นๆ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน จัดการสอนซ่อมเสริมให้แก่
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน เพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และมีการจัดการช้ัน
เรียนที่ดี 

     ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  ครูมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
ตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้  

 ครูให้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ท างานเป็นกลุ่ม อภิปราย และน าเสนองานด้วยวิธีการที่
เหมาะสม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสือ่สารเพือ่การศึกษาอย่างเปิดกว้าง 

 ครูให้เวลานกัเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา แก้ไขปญัหา ได้สะทอ้นความรู้ความเข้าใจในวิชาที่
เรียน ได้น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 ครูกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองและใส่ใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา แสวงหาความรูห้รอืสิง่ที่ต้องการทราบด้วยความอดทน 

 ครูจัดกจิกรรมที่ให้นักเรียนมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้นกัเรียนยอมรับความแตกต่าง
ของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ  

 ครูบูรณาการการเรียนรู้วิชาที่ตนสอนกับภูมปิัญญาท้องถ่ินและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้อย่าง
กลมกลืน โดยใช้เวลาเรียนน้อยกว่าเดิมแต่นักเรียนเรียนรู้ได้มากข้ึน  

 ครูจัดสอนซ่อมเสรมิให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน เพิม่พูนศักยภาพ 
นักเรียนที่มีความสามารถพเิศษ ดูแลให้นักเรียนเรียนรู้ตามศักยภาพได้ทั่วถึง 

 ครูจัดการช้ันเรียนที่ช่วยให้นักเรียนสนใจเรียน เห็นประโยชน์ของการเรียน ตั้งใจเรียนเต็มที ่
และเรียนอย่างมีความสุข 
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๓๒ 

 ๓๒ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
3  ครูมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้  
 ครูให้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ท างานเป็นกลุ่ม อภิปราย และน าเสนองานด้วยวิธีการที่

เหมาะสม และใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงาน  
 ครูให้เวลานกัเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา แก้ไขปญัหา ได้สะทอ้นความรู้ความเข้าใจในวิชาที่

เรียน โดยเช่ือมโยงความรูก้ับชีวิตประจ าวันของนักเรียน  
 ครูกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองและใส่ใจใฝ่เรียนรู้ 

แสวงหาสิ่งทีอ่ยากรู้ด้วยความมุ่งมั่น 
 ครูจัดกจิกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียนยอมรบัความแตกต่างของ

ผู้อื่นด้วยความเข้าใจ  
 ครูบูรณาการการเรียนรู้วิชาที่ตนสอนกับภูมปิัญญาท้องถ่ินและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้อย่าง

เหมาะสม นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น    
 ครูจัดการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียน เพิ่มพูนศักยภาพ 

นักเรียนที่มีความสามารถพเิศษ 
 ครูจัดการช้ันเรียนที่ช่วยให้นักเรียนตั้งใจเรียนเต็มที ่และเรียนอย่างมีความสุข 

2  ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการสอนที่  
ออกแบบไว้  

 ครูมีการให้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ท างานเป็นกลุ่ม อภิปราย และน าเสนองานด้วยวิธีการที่
เหมาะสม  

 ครูให้เวลานกัเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา แก้ไขปญัหาเป็นบางโอกาส 
 ครูมีการกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรยีนรู้ของตนเองเป็นบางครั้ง 
 ครูจัดกจิกรรมที่สง่เสรมิความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสื่อสารให้นักเรียนยอมรับความแตกต่าง

ของผู้อื่น  
 ครูบูรณาการการเรียนรู้วิชาที่ตนสอนกับภูมปิัญญาท้องถ่ินหรือบรูณาการกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  
 ครูจัดการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนหรือเพิ่มพูนศักยภาพ 

นักเรียนที่มีความสามารถพเิศษ 
 ครูจัดการช้ันเรียนที่ช่วยให้นักเรียนตั้งใจเรียนเต็มที ่ 

1  ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน 
 ครูมีการให้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ท างานเป็นกลุ่ม และน าเสนองานด้วยวิธีการที่เหมาะสม  
 ครูให้เวลานกัเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา แก้ไขปญัหาบ้าง 
 ครูมีการกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรยีนรู้ของตนเองน้อยมาก 
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๓๓ 

 ๓๓ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
  ครูจัดกจิกรรมที่สง่เสรมิความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสื่อสารให้นักเรียนยอมรับความแตกต่าง

ของผู้อื่น  
 ครูบูรณาการการเรียนรู้วิชาที่ตนสอนกับภูมปิัญญาท้องถ่ินหรือบรูณาการกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่นได้บ้าง  
 ครูจัดการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียน 
 ครูจัดการช้ันเรียนที่ช่วยให้นักเรียนตั้งใจเรียนได ้
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ ผลงานนักเรียน เอกสารที่เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรู้ 
๒) สังเกตการณ์การจัดการเรียนรู้ขณะครูสอน เช่น การตั้งค าถามของครู การให้เวลานักเรียนคิด ฯลฯ  
๓) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะเรียน  เช่น การตอบค าถาม การตั้งค าถาม การมีปฏิสัมพันธ์

กับเพื่อน การโต้แย้งตามประเด็นอภิปราย เป็นต้น 
๔) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เป็นต้น 

          4.3 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้  
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้  พิจารณาจากกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้ 

ของนักเรียนระหว่างเรียน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มีการประเมินครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการ 
และเจตคติ ก าหนดระยะเวลาประเมินให้นักเรียนทราบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีหลังการประเมิน 
เพื่อการปรับปรุงให้ดีข้ึน ให้นักเรียนมีโอกาสประเมินตนเอง ตลอดทั้งมีวิธีการตัดสินผลการเรียนที่มาจาก
แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง และน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยเน้นการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นหลกัในระหว่าง
เรียน และให้นักเรียนมกีารประเมินตนเอง  

 ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือประเมินทีห่ลากหลาย 
เช่น การถามตอบขณะสอน การทดสอบย่อย การให้ท ารายงาน การน าเสนองาน การท า
โครงงาน การผลิตช้ินงาน เป็นต้น สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของรายวิชาที่สอน 
ครอบคลมุทัง้ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ  

 ครูตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนกัเรียนก่อนเริ่มหน่วย/บทเรียนใหม่ และประเมินเมือ่จบ
หน่วย/บทเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลยอ้นกลบัแก่นักเรียนและปรบัปรงุแก้ไขทันที มีการตรวจสอบ
นักเรียนเป็นระยะ ๆ ว่านักเรียนทุกคนเข้าใจสิง่ที่ครสูอน 

 ครูน าข้อมูลการวัดและประเมินผลมาปรับปรงุการสอนของครู และแก้ไขพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างต่อเนือ่ง 
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ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
  ครูตัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามระเบียบทีส่ถานศึกษาก าหนด ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง

หรือหลายช้ินงานที่สะท้อนพฒันาการของนักเรียน มเีกณฑอ์ธิบายระดับผลการเรียนที่ชัดเจน  
มีการปรบัเกณฑท์ี่ท้าทายความสามารถของนักเรียน 

3  ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยเน้นการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นหลกัในระหว่าง
เรียน และให้นักเรียนมกีารประเมินตนเอง  

 ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือประเมินทีห่ลากหลาย 
เช่น การถามตอบขณะสอน การทดสอบย่อย การให้ท ารายงาน การน าเสนองาน การท า
โครงงาน การผลิตช้ินงาน เป็นต้น สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของรายวิชาที่สอน  

 ครูตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนกัเรียนก่อนเริ่มหน่วย/บทเรียนใหม่ และประเมินเมือ่จบ
หน่วย/บทเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลยอ้นกลบัแก่นักเรียนและปรบัปรงุแก้ไขทันที มีการตรวจสอบ 
ว่านักเรียนเข้าใจสิง่ที่ครสูอน 

 ครูน าข้อมูลการวัดและประเมินผลมาปรับปรงุการสอนของครู และแก้ไขพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างต่อเนือ่ง 

 ครูตัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามระเบียบทีส่ถานศึกษาก าหนด ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง
หรือหลายช้ินงานที่สะท้อนพฒันาการของนักเรียน มเีกณฑอ์ธิบายระดับผลการเรียนที่ชัดเจน   

๒  ครูวัดและประเมินผลการเรียนรูร้ะหว่างเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นหลัก  
 ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือประเมินทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ

รายวิชาที่สอน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคต ิ 
 ครูตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนกัเรียนก่อนเริ่มหน่วย/บทเรียนใหม่ และประเมินเมือ่จบ

หน่วย/บทเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลยอ้นกลบัแก่นักเรียนภายหลัง 
 ครูน าข้อมูลการวัดและประเมินผลมาปรับปรงุการสอนของครู และแก้ไขพัฒนาการเรียนรู้ของ

นักเรียนเป็นบางครัง้ 
 ครูตัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามระเบียบทีส่ถานศึกษาก าหนด  

1  ครูวัดและประเมินผลการเรียนรูร้ะหว่างเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน  
 ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบเป็นส่วนใหญ่ 
 ครูตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนกัเรียนก่อนเริ่มหน่วย/บทเรียนใหม่ และประเมินเมือ่จบ

หน่วย/บทเรียน ไม่มีการให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่นักเรียน 
 ครูน าข้อมูลการวัดและประเมินผลมาปรับปรงุการเรียนรู้ของนักเรียนบ้าง 
 ครูตัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามระเบียบทีส่ถานศึกษาก าหนด 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากร่องรอยและหลักฐานที่ปรากฏ เช่น ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่

สถานศึกษาก าหนด แบบทดสอบ แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน เอกสารการประเมินผลต่าง ๆ คู่มือ/แนว
ทางการตัดสินผลงาน/ช้ินงานของนักเรียน ผลงานของนักเรียน สมุดการบ้าน รายงาน เป็นต้น 
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๒) สังเกตการตั้งค าถามของครูขณะสอน การตอบค าถามของนักเรียน การเอาใจใส่นักเรียนว่านักเรียน
เข้าใจบทเรียนหรือไม่ 

๓) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นต้น 

4.4 กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ 
      กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ พิจารณาจากการประยุกต์ใช้ผลการวัดและการประเมินเพื่อการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ส าหรับครู ปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน และการน าเสนอผลการเรียนและ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองรับทราบ 

     ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  ครูวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของนักเรียนเป็นรายคน และวิเคราะห์เป็นรายกลุม่เป้าหมาย 
แสดงแนวโน้มพฒันาการของนักเรียน 

 ครูน าผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเปน็รูปธรรม ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน
เพิ่มข้ึน เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน รูปแบบการสอนซอ่มเสริม สื่อ
การเรียนรู้ วิธีการประเมินแนวใหมท่ี่ครูค้นพบ เป็นต้น   

 ครูแจ้งผลการประเมินของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนใช้ข้อมูลนั้นปรับปรุงการเรียนรู้  
ของตนเองไดเ้ต็มศักยภาพ 

 ครูรายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าของนกัเรียนใหผู้้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบ 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และรับฟงัข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนักเรียน  

3  ครูวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของนักเรียนเป็นรายคน หรือวิเคราะห์เป็นรายกลุม่เป้าหมาย 
แสดงแนวโน้มพฒันาการของนักเรียน 

 ครูน าผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเปน็รูปธรรม ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน
เพิ่มข้ึน มีแนวโน้มว่าจะเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานกัเรียน  

 ครูแจ้งผลการประเมินของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนใช้ข้อมูลนั้นปรับปรุงการเรียนรู้  
ของตนเองได ้

 ครูรายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าของนกัเรียนใหผู้้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบ 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และรับฟงัข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนักเรียน 

2  ครูวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของนักเรียนเป็นรายคน และหรือวิเคราะหเ์ป็นรายกลุ่ม 
เป้าหมาย แต่แนวโน้มพัฒนาการของนักเรียนยงัไม่ชัดเจน 

 ครูน าผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนการจัดการเรียนรูเ้ป็นบางประเด็น ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน
เพิ่มข้ึน 

 ครูแจ้งผลการประเมินของนักเรียนตามระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด นักเรียนใช้ข้อมูลนั้น
ปรับปรงุการเรียนรู้ได้ไม่เตม็ที ่

 ครูรายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าของนกัเรียนใหผู้้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบ 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และรับฟงัข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนักเรียน 
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ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
1  ครูวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของนักเรียนเฉพาะบางคนหรือบางกลุ่ม  

 ครูน าผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนการจัดการเรียนรูบ้้าง ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนดีข้ึน 
 ครูแจ้งผลการประเมินของนักเรียนตามระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด  
 ครูรายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าของนกัเรียนใหผู้้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบ 

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และรับฟงัข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนักเรียน 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น เอกสารสรุปผลการประเมินของนักเรียนรายคน/รายช้ัน บันทึก

พัฒนาการของนักเรียน บันทึกการแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครอง ผลงานของครูที่เกิดจากการใช้ผลการประเมิน
นักเรียน เป็นต้น 

๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นต้น 

ด้ำนที่ 5 ควำมดีเด่นของสถำนศกึษำ  
๕.๑ โครงกำร/กิจกรรมดีเด่นของสถำนศึกษำ พิจารณาจากโครงการ/กิจกรรมที่

สถานศึกษาด าเนินการจนบรรลุผลส าเร็จ เกิดความภาคภูมิใจ โครงการ/กิจกรรมดีเด่นนั้น มีอย่างน้อย 1 
โครงการที่เป็นโครงการตามพระแนวราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ หรือรัชกาลปัจจุบัน  
และโครงการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ส่งผล
กระทบถึงคุณภาพนักเรียน ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เน้นการท างานที่เป็นระบบ เกิดประโยชน์
ในวงกว้าง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ยึดเป้าหมายความส าเร็จของงานร่วมกัน ผลงานจาก
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา เกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการของนักเรียนรอบด้าน นักเรียน
ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ ผลงานได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและชุมชน มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานอย่างแพร่หลาย 

      ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  โครงการ/กิจกรรมดีเด่น ทั้ง 3 โครงการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย 
เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เกิดจากการรับรู้ เข้าใจปญัหาและความ
ต้องการร่วมกันของทุกฝ่าย ทกุงานในสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิด วางแผน และลงมอื
ปฏิบัติหรือสนบัสนุนตามบทบาทหน้าที่  

 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนปฏิบัติงานทีร่ับผิดชอบด้วยความเตม็ใจ ทุกคนรบัรู้ เข้าใจเป้าหมาย
และมุ่งด าเนินการไปสูเ่ป้าหมายร่วมกัน 

 ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพฒันานักเรียนรอบด้านโดยรวม     
อย่างเด่นชัด และสง่ผลด้านใดด้านหนึง่อย่างโดดเด่น  

 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลายและสร้างสรรค์ น่าสนใจครบถ้วน 
ทุกกลุม่เป้าหมาย ทั้ง นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ต่าง ๆ และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 
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 ๓๗ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
3  โครงการ/กจิกรรมดเีด่นอย่างน้อย 2 โครงการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกบัวิสัยทัศน์ 

นโยบาย เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เกิดจากการรบัรู้ เข้าใจ
ปัญหาและความต้องการร่วมกันของทุกฝ่าย ทุกงานในสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องมสี่วนร่วมคิด 
วางแผน และลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่  

 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนปฏิบัติงานทีร่ับผิดชอบด้วยความเตม็ใจ ทุกคนรบัรู้ เข้าใจเป้าหมาย
และมุ่งด าเนินการไปสูเ่ป้าหมายร่วมกัน 

 ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพฒันานักเรียนรอบด้านโดยรวม      
อย่างเด่นชัด  

 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลายครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย             
ทั้งนักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 

2  โครงการ/กจิกรรมดเีด่นอย่างน้อย 1 โครงการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกบัวิสัยทัศน์ 
นโยบาย เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องมสี่วนร่วมคิด 
วางแผน และลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่  

 ผู้เกี่ยวข้องบางฝ่าย บางคนปฏิบัติงานทีร่ับผิดชอบ 
 ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพฒันานักเรียนบางด้าน  
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่ง ครบถ้วนทุกกลุม่เป้าหมาย ทั้งนักเรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
1  โครงการ/กจิกรรมดเีด่นอย่างน้อย 1 โครงการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกบัวิสัยทัศน์ 

นโยบาย เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา นักเรียนโดยรวมได้รับ
ประโยชนจ์ากการด าเนินงาน 

 ผู้เกี่ยวข้องบางฝ่าย บางคนปฏิบัติงานทีร่ับผิดชอบ 
 ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพฒันานักเรียนบางด้าน  
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งในบางกลุ่มเป้าหมาย 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โครงการ บันทึกการด าเนินงาน

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น 
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง  

๖. ขั้นตอนกำรจัดท ำคะแนนและเกณฑก์ำรพิจำรณำคัดเลือก 

๖.๑ ขั้นตอนกำรจัดท ำคะแนน 
      เมื่อคณะกรรมการประเมินแต่ละคนให้คะแนนตามรายการในแบบประเมินของตนและรวมคะแนน

แต่ละด้านไว้แล้ว ให้ประธานและคณะกรรมการประเมินอภิปรายร่วมกันให้ได้ข้อยุติ และสรุปผลการประเมิน
ในแบบสรุปผลที่อยู่แผ่นหลังสุดของแบบประเมิน โดยมีขั้นตอนการจัดท าดังนี้  
 ๑. ตรวจสอบผลรวมของคะแนนแต่ละด้านของกรรมการแต่ละคน 
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๓๘ 

 ๓๘ 

 ๒. หาผลรวมของคะแนนแต่ละด้านของกรรมการทั้งชุด 
 ๓. หาค่าเฉลี่ยของแต่ละด้าน เพื่อประเมินการผา่นเกณฑท์ี่ ๑ โดยการน าผลรวมจาก ข้อ ๒ ตั้งหารด้วย
ผลคูณของจ านวนกรรมการทั้งหมดกับจ านวนรายการประเมินของด้านนั้น ๆ ใช้ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง ไม่ปัดเศษ 

๔. น าค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน (ผลจากข้อ ๓) คูณสัดส่วนน้ าหนักคะแนน 
๕. หาผลรวมของผลคูณตามข้อ ๔ ได้เป็นคะแนนรวม 
๖. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมทุกด้าน โดยน าผลรวมของสัดส่วนน้ าหนักทั้งหมด (ในที่นี้คือ ๑๐) ไป

หารคะแนนรวมในข้อ ๕ 
 จากนั้น น าผลการประเมินมาพิจารณาและอภิปรายเพื่อตัดสินว่าสมควรเสนอให้สถานศึกษาใด เข้ารับ
รางวัลพระราชทานหรือได้รับรางวัลชมเชย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องสรุปความคิดเห็น ในภาพรวมว่าเหตุใด
สถานศึกษาจึงสมควรได้รับรางวัลพระราชทานหรือรางวัลชมเชย 
 ให้เขียนช่ือคณะกรรมการประเมินพร้อมต าแหน่งและสังกัดในแผ่นสรุปผลการประเมิน ของแบบ
ประเมินสถานศึกษาน้ันๆ 

ตัวอย่ำงสรุปผลกำรประเมินสถำนศึกษำ ก. จำกคณะกรรมกำร (จ ำนวน ๕ คน) 
                                      (ข้อ ๑ )                     (ข้อ ๒ )    (ข้อ ๓ )                 (ข้อ ๔ ) 

ด้ำนที่ประเมิน
(จ ำนวน
รำยกำร) 

         กรรมกำรคนที ่
 ผลรวมของ

คะแนน 
แต่ละด้ำน 

ค่ำเฉลี่ย 
แต่ละ
ด้ำน 

น้ ำหนัก
คะแนน 

แต่ละด้ำน 

ผลคูณของ
ค่ำเฉลี่ยแต่
ละด้ำนกับ
น้ ำหนัก
คะแนน 

แต่ละด้ำน 

หมำยเหต ุ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 6 7 

ด้ำนที ่๑ 
(2 ข้อ) 8 7 7 7 8 7 6 50 3.571 ๓ 10.714  

ด้ำนที ่๒ 
(4 ข้อ) 13 12 14 12 13 12 12 76 2.714 ๒ 5.428  

ด้ำนที ่๓ 
(5 ข้อ) 16 15 15 16 16 15 16 109 3.114 ๒ 6.228  

ด้ำนที ่๔ 
(4 ข้อ) 14 12 13 13 14 12 12 90 3.214 ๒ 6.428  

ด้ำนที ่๕ 
(1 ข้อ) 3 3 3 4 3 3 3 22 3.142 ๑ 3.142  

          ๑๐ 31.940 (ข้อ ๕) 
           3.194  (ข้อ ๖) 

จำกตำรำง 
 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่ ๑ จากค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน ปรากฏว่าสถานศึกษา ก. ผ่านเกณฑ์ (ไม่ต่ ากว่า 
๓.๐๐๐) 
 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่ ๒ จากค่าเฉลี่ยของคะแนนรวม ปรากฏสถานศึกษา ก.ไม่ผ่านเกณฑ์รางวัล
พระราชทาน (ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐๐) 

ค่ำเฉลี่ยของคะแนนทุกด้ำน 
คะแนนรวม 
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 ดังนั้น สถานศึกษา ก. ไม่มีสิทธ์ิได้รับรางวัลพระราชทาน แต่มีสิทธ์ิได้รับรางวัลชมเชย (หากได้คะแนน
รองลงมาเป็นล าดับที่ ๒ หรือ ๓) 

๖.๒ เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล 
      1) สถำนศึกษำท่ีมีสิทธิ์รับรำงวัลพระรำชทำน จะต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี ้

  ๑.1) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษาตามแบบประเมินสถานศึกษาแต่ละด้านไม่ต่ ากว่า  
๒.๐๐๐ 

  1.๒) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาตามรายการในแบบประเมินสถานศึกษาทุกด้านไม่
ต่ ากว่า ๓.๕๐๐ (โดยสัดส่วนของด้านที่ ๑ -๕ เป็น ๓ : ๒ : ๒ : ๒ : ๑) 

  1.๓) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านสงูสุด และได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดจาก
กรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่ท าการประเมิน 

     2) สถำนศึกษำท่ีมีสิทธิ์รับรำงวัลชมเชย  
สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นล าดับที่ ๒ และ ๓ จะได้รับรางวัลชมเชย (มี ๒ รางวัล) ซึ่งต้อง

ผ่านการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
2.๑) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษาตามรายการในแบบประเมินสถานศึกษา แต่ละด้านไม่ต่ า

กว่า ๒.๐๐๐ 
๒.2) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามรายการในแบบประเมินสถานศึกษาไม่

ต่ ากว่า ๓.๐๐๐ 
ผลการประเมินสถานศึกษาจะถูกส่งไปตามขั้นตอนการคัดเลือกตามแผนภูมิหน้า 7 และหน้า 8 จนถึง

คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ข้อมูลที่ส่งถึง
คณะกรรมการแต่ละข้ันตอนต้องตรวจสอบความถูกต้อง  และสรุปภาพรวมของสถานศึกษาชัดเจน 
คณะกรรมการอ านวยการฯ จะเป็นผู้ตัดสินข้ันตอนสุดท้าย แล้วน าเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาลง
นามและประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป 

 
 

 
 
 



 

 

ข้อมูลทั่วไป 
  (สถานศึกษาเป็นผู้กรอก/รายงาน) 

๑. ชื่อสถานศึกษา............................................................................................................................................................ 
     หมู่ที่...................ถนน.....................................ต ำบล/แขวง....................................อ ำเภอ/เขต...................................

จังหวัด......................................รหสัไปรษณีย์....................โทรศัพท์................................... โทรสำร...........................
Email......................................................  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ..................................................................................เขต.........กลุ่มจังหวัดที่................ 
สังกัด................................................................................ กระทรวง.......................................................................... 

๒. เปิดสอนในระดับ         

 

 

๓. ระดับการศึกษาท่ีส่งเข้ารับการประเมิน 
   ประถมศึกษา     ขนำด         เล็ก          กลำง         ใหญ ่
      จ ำนวนนักเรียน...............คน  จ ำนวนคร/ูอำจำรย์...............คน  (นับเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖) 
   มัธยมศึกษา      ขนำด         เล็ก          กลำง         ใหญ่ 
      จ ำนวนนักเรียน..................คน  จ ำนวนครู/อำจำรย์...............คน  (นับเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา)   

๔.  การได้รับรางวัลพระราชทาน  
    เคยได้รบั  ระดับ.................................. เมื่อปีกำรศึกษำ.............. , ..............., .............  
                      ระดับ.................................. เมื่อปีกำรศึกษำ.............. , .............., .............. 

       ไมเ่คยได้รับ    
๕. ชื่อหัวหน้าสถานศึกษา............................................................................................................................................... 
๖.  ค าขวัญ และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา (อย่างย่อ) 

๖.๑   ค ำขวัญ  :  ...................................................................................................................................................... 
                          ...................................................................................................................................................... 

๖.๒ วิสัยทัศน์ :   ......................................................................................................................................................                                                                                                                                       
                     ...................................................................................................................................................... 

ขอรับรองว่ำข้อมูลที่รำยงำนไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

                        ลงช่ือ.................................................................ผู้รำยงำน 
                                (................................................................) 
                                           หัวหน้ำสถำนศึกษำ 
                          วันท่ี........... เดือน........................................... พ.ศ........... 
 

 
 
 
 

    ประถมศึกษำ (ป.๑-ป.๖) ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ................................................................  
    มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-ม.๓) ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ...................................................... 
    มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-ม.๖) ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ..................................................  
    มัธยมศึกษำตอนต้น - ตอนปลำย (ม.๑-ม.๖) ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ................................... 
 
 
 

*** โปรดศึกษาระเบียบและประกาศฯ ให้ละเอียดก่อน เพื่อประโยชน์ของสถานศึกษาเอง *** 

 

แบบแบบประเมินสถานศึกษาประเมินสถานศึกษา  เพือ่รับรางวัลพระราชทานเพือ่รับรางวัลพระราชทาน  
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ปีการศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๒๕.......... 

  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

 แบบประเมินของกรรมกำรชื่อ .................................................(ตวับรรจง) 
 หรือแบบสรุปคะแนนของกรรมกำร 
    ระดับ  เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ   จังหวัด   กลุ่มจังหวัด 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อพึงระวัง 
โปรดตรวจสอบคุณสมบตัิของสถำนศึกษำให้ถูกต้องและครบถ้วน 

 

๑. กรณีสถานศึกษาที่จดัการศึกษาหลายระดับ มีสิทธิส่งเข้ารับการประเมินและ
คัดเลือกได้เพียงระดับเดียว (ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ หมวด ๒ ข้อ ๑๑)  

๒. ตรวจสอบขนาดของสถานศึกษาโดยนับจ านวนนักเรียน ณ วันที่สมัครเข้ารับ 
การประเมินและคัดเลอืก (ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ ๑) 

๓. สถานศึกษาต้องจดัการศึกษาตามหลักสูตรในระดับที่ส่งเข้ารับการประเมินครบ 
ทุกช้ันปีในระดับน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ ๔) 

๔. สถานศึกษาต้องไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานในระดับที่เข้ารับการประเมินหรือ
หากเคยได้รับต้องได้กอ่นปีการศึกษาที่ส่งเข้ารับการประเมิน ๓ ปี (ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ ๔) 

 
 

แผนท่ีการเดินทางไปสถานศึกษา 
(เริ่มจำกจดุส ำคัญของอ ำเภอ) 
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รายการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับประถมศกึษาและมัธยมศกึษา  

ปีการศึกษา ๒๕………… 
 

น ้าหนัก รายการประเมินและตัวชี วัด ผลการประเมิน 

ประจ้าด้าน  ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓ ด้านที่ ๑  คุณภาพนักเรียน     
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ     
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (ONET) ของสถานศึกษา           

มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี  
๒. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย การสื่อสาร และ

การคิดค านวณ 
๓. นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
๔. นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ 
๕. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ICT) 
๖. นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรยีนตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๗. นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
๘. นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน มีความสามารถพิเศษ     

และมีผลงานเป็นเลิศ 

    

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์     
 ๑. นักเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม ตามที่สถานศึกษาก าหนด        

และมีจิตส านึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตน 
๒. นักเรียนตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   

และสิ่งแวดล้อม 
๓. นักเรียนยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
๔. นักเรียนสามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่น     

ในการท างาน และท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและภูมิปัญญาไทย         

มีแนวทางน าภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๖. นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 
๗. นักเรียนสามารถรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตได้ 
๘. นักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัย เข้าใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อ่ืนให้

ปลอดภัยจากสารเสพติด ปัญหาทางเพศ และอบายมุขทุกชนิด 

    

 รวมคะแนนด้านที่ ๑     
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บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………....
..........................................................………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………..………………………………………………………………………………….
................…………………………………………………..……………………………………………………………………
...……………..........................…………………………………………………..………………………………………....
………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
...............……………………………………………………………………………………….................…………………
…………………………………………………………………………………………………………………........................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................…………………………………………………………
…………………………………………………………………………....................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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น ้าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ้าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒ ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ     
 ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
 ๑. วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา ร่วมกับชุมชน   

สังคม ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒. น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีความ

ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. น าหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้

บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 
๔. จัดท าแผนและด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมิน  

การใช้หลักสูตร 
๕. สรุปผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมิน มาปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา 

    

 ๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร     
 ๑. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความคิดเห็นของ

ผู้ปกครอง ชุมชน มาก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
๒. ก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดและแนวทางการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เน้นการพัฒนา
รอบด้าน 

๓. มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ท้าทาย สร้างสรรค์  
ทั้งกิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมกลุ่ม 

๔. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างมีความสุข 
๕. นักเรียนมีผลงานเชิงสร้างสรรค์และเห็นการพฒันาตอ่ยอดได้ 

    

 ๒.๓ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้     
 ๑. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

มีการวิเคราะห์ สรุปผลเพื่อการออกแบบ จัดหา และผลิต  
๒. ออกแบบ วางแผน และจัดหาและผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร 
๓. จัดบริการและบ ารุงรักษาสื่อ เทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู ้และแหล่งเรียนรู้ 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่ง

เรียนรู้ ทั้งท่ีมีในสถานศึกษา ในท้องถิ่นและชุมชน และมีการใช้ 
อย่างเหมาะสม 

๕. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และ      
แหล่งเรียนรู้สู่แวดวงวิชาการ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
น่าสนใจ 
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น ้าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ้าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ๒.๔ ระบบการวัดและประเมินผล     
 ๑. สร้างและพัฒนาแนวทาง/กระบวนการประเมินผลเพ่ือให้ได้ข้อมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน  
๒. มีระเบียบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัด    

และประเมิน 
๓. สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ และเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นระบบ ใช้งานสะดวกรวดเร็ว 
๔. จัดท าเอกสารประกอบการวัดและประเมินผลเพ่ือสรุปรายงาน 

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง 
๕. น าผลไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ 

    

 รวมคะแนนด้านที่ ๒  

 

บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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หนัก 
รายการประเมินและตัวชี วัด 

ผลการประเมิน 
ประจ้าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒ ด้านที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษา     

 ๓.๑ ภาวะผู้น้าของผู้บริหาร     
 ๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

๒. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างได้ 
๓. ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
๔. ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย 
๕. ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจใหแ้ก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

    

 ๓.๒ การพัฒนาองค์กร     
 ๑. สถานศึกษามีระบบพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยรับฟัง       

ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  
๒. สถานศึกษาพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม  

เพ่ือพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
๔. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมสวยงาม และอาคารสถานที่มี 

ความสะอาด และมีระบบการดูแลความปลอดภัย 
๕. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความม่ันคง

แข็งแรง อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ 
๖. สถานศึกษามีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 

    

 ๓.๓ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา     
 ๑. สถานศึกษาจัดหา ผลิต ใช้ และให้บริการเทคโนโลยีและการสื่อสาร

เพ่ือการบริหารและจัดการตามแผนงาน/โครงการ 
๒. สถานศึกษาจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือการเรียน 

การสอนและเพ่ือการบริหารและจัดการ ตามแผนงาน/โครงการ 
๓. สถานศึกษาก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการ

สื่อสารเพ่ือการศึกษา 
๔. สถานศึกษามีระบบดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสาร      

เพ่ือการศึกษา และด าเนินการต่อเนื่อง 

    

 ๓.๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน     
 ๑. สถานศึกษาจัดระบบการประกนัคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพ

นักเรียนโดยรวม 
๒. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 
๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น  

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มัน่ใจต่อระบบการบริหารและการจัดการ 
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หนัก 
รายการประเมินและตัวชี วัด 

ผลการประเมิน 
ประจ้าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

 3.5 ระบบข้อมูลและสารสนเทศ     
 ๑. จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานครอบคลุมการใช้งาน 

๒. จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการใช้งาน 
๓. น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการ และพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอน 
๔. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรม 

ของสถานศึกษาด้วยวิธีที่หลากหลาย 

    

 รวมคะแนนด้านที่ ๓  

 

บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………………………..
.….…………………………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................……....................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................……...............................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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น ้าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ้าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒ ด้านที่ ๔ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส้าคัญ     
 ๔.๑ การออกแบบการจัดการเรียนรู้     
 ๑. ครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์นักเรียน  

และความเข้าใจนักเรียนรายบุคคล  
๒. ครกู าหนดเป้าหมาย ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร และตาม   
ความต้องการจ าเป็นของนักเรียน 

๓. ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ออกแบบ 
๔. ครวูัดและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วม 

ของนักเรียน และผู้ปกครอง 
๕. ครใูช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับเป้าหมาย กิจกรรมการเรียนรู้ 

ตามธรรมชาติวิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

    

 ๔.๒ การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั นเรียน     
 ๑. ครูมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอน  

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ครใูห้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัติท างานเป็นกลุ่ม อภิปราย และ 

น าเสนองานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
๓. ครใูห้เวลานักเรียนได้คิด ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา สะท้อนความรู้

ความเข้าใจในวิชาที่เรียน และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๔. ครกูระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง

และใส่ใจใฝ่รู้ อดทนต่อการแสวงหาค าตอบ 
๕. ครจูัดกิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียน

ยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น 
๖. ครบููรณาการการเรียนรู้วิชาที่สอนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้อ่ืน เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มขึ้นแต่ใช้เวลาน้อยลง 
๗. ครจูัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน 

เพ่ิมพูนศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
๘. ครจูัดการชั้นเรียนที่ช่วยให้นักเรียนสนใจเรียน เห็นประโยชน์ของ 

การเรียน และตั้งใจเรียน 

    

 4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     
 ๑. ครูวัดและประเมินผลการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนานักเรียน และให้นักเรียน    

มีการประเมินตนเอง  
๒. ครวูัดและประเมินผลนักเรียนด้วยวิธีการและเครื่องมอืประเมินที่

หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาที่สอน 
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น ้าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ้าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓. ครูตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนก่อนเรียน และประเมินเมื่อ
จบบทเรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที และปรับปรุงแก้ไข  
ให้ดีขึ้น 

๔. ครนู าข้อมูลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนของครู รวมทั้งแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

๕. ครูตัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามระเบียบที่ก าหนด ใช้ข้อมูลจาก
หลายแหล่ง มีเกณฑ์อธิบายระดับผลการเรียนชัดเจน 

 4.4 การน้าผลการประเมินไปใช้     

 ๑. ครูวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของนักเรียน แสดงแนวโน้ม
พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายคนและรายกลุ่ม  

๒. ครูน าผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพิ่มข้ึน 

๓. ครูแจ้งผลการประเมินของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนใช้
ข้อมูลปรับวิธีการเรียนรู้ได้ 

๔. ครูรายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครอง
ทราบ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง 

    

 รวมคะแนนด้านที่ ๔  

 

บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………………………………..
..................................………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
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น ้าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ้าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

1 ด้านที่ ๕  ความดีเดน่ของสถานศึกษา     

 ๕.๑ โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา     
 ๑. โครงการ/กิจกรรมดีเด่น ๓ โครงการ มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ 

เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง  
มีส่วนร่วมคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุน  

๒. ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
๓. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน

รอบด้านโดยรวม 

๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
สร้างสรรค ์ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 *๑ โครงการที่น าเสนอต้องเป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวรัชกาลที่ ๙ หรือรัชกาลปัจจบุัน 

    

 รวมคะแนนด้านที่ ๕     

 

 

บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................... 
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สรุปบันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………….................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................……………………
…………………………………………………………………............................................................................. 
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