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 ค ำชี้แจง 

 

 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานด าเนินการมาตั้งแต่  
พ.ศ. ๒๕๐๖ ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยทรงมีพระราช
ประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษา 
เล่าเรียนจนได้ผลดี รวมทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม  
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือ
รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน
แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ส่วนการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในการคัดเลือกก าหนดให้ใช้แบบประเมินและ
คู่มือการประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท าขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
 ทุกวันนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
มากขึ้น ท าให้มีประเด็นส าคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาหลายประการที่ควรได้รับการปรับปรุง 
ประกอบกับนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้การประเมิน
ต้องกระชับตรงประเด็น เลือกประเด็นประเมินที่ส าคัญและสะท้อนคุณภาพที่แท้จริง ปรับทัศนคติการ
ประเมินให้ถูกต้องว่าเน้นการประเมินตามบริบทที่เป็นจริงที่สถานศึกษาด าเนินการมาต่อเนื่อง ไม่ใช่สร้าง
เอกสารเพ่ือรับการประเมิน วิธีประเมินต้องได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแห่ง แล้วจึงอภิปราย
สรุปเพ่ือตัดสินใจ ด้วยเหตุนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงปรับแบบประเมินและคู่มือ
การประเมินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เอกสารฉบับนี้เป็นคู่มือการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ คุณสมบัติของสถานศึกษา ขั้นตอนการคัดเลือก ขอบเขต 
การประเมิน รายการและวิธีการประเมิน เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และขั้นตอนการจัดท าคะแนน  
ซ่ึงคณะกรรมการประเมินจะต้องศึกษาอย่างละเอียดเพ่ือให้เข้าใจและด าเนินการอย่างถูกต้อง 
 ส านักงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ื นฐานขอให้ คณ ะกรรมการประเมิน  
ด าเนินการประเมินและคัดเลือกตามแบบประเมินและคู่มือการประเมินนี้ อย่างเคร่งครัด  
เพ่ือให้กระบวนการคัดเลือกมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ผลการประเมินมีความถูกต้องเที่ยงตรง  
ผู้ถูกประเมินได้รับความยุติธรรม ท าให้สาธารณชนยอมรับผลการคัดเลือกด้วยความมั่นใจ  อันเป็น 
การส่งเสริมคุณค่าของรางวัลพระราชทานให้สมพระเกียรติอย่างยั่งยืนต่อไป  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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๑. บทน ำ 
 

เมื่อกล่าวถึงคุณภาพการศึกษาโดยรวมแล้ว ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่คุณภาพนักเรียน คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครู และคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถสร้าง
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายระดับท้องถิ่นและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและผลักดันการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืนภายใต้ระบบการบริหารและจัดการที่มีประสิทธิภาพ งานการ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาได้ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
สถานศึกษาจ านวนมากต้องการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการตั้งเป้าหมายการเป็น “สถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน” และประสบความส าเร็จจนเป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างด ี

งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้ เกิดขึ้นจากน้ าพระทัยอันเปี่ยมด้วย 
พระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระ
ราชปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ เมื่อครั้งเสด็จพระ
ราชด าเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๐๖ และพระราชทานรางวัลให้แก่
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า  “มีนักเรียนจ ำนวน
มำกซึ่งมีควำมประพฤติดีและมีควำมมำนะพยำยำมศึกษำเล่ำเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดกำรศึกษำ
ดีจนนักเรียนได้รับผลกำรเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่ำว สมควรจะได้รับ
รำงวัลพระรำชทำนและทรงยินดีจะพระรำชทำนรำงวัลให้” กระทรวงศึกษาธิการ (โดยกรมวิชาการซึ่งเป็น
หน่วยงานในขณะนั้น) ได้น้อมน าพระราชปรารภมาพิจารณาด าเนินการด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้น และถือเป็นภารกิจส าคัญที่ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสอันดีในการท า
กิจกรรมที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร แล้ว รางวัลพระราชทานยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการยกระดับและพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของชาติ ให้ดียิ่งขึ้นด้วย จึงเป็นที่ตระหนักชัดว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริม
การศึกษาของชาติ พระราชทานขวัญก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเยี่ยม ด้วยการพระราชทานรางวัลให้ ซึ่งในระยะแรกทรงพระราชทาน
ด้วยพระองค์เอง ปัจจุบันพระราชภาระการพระราชทานรางวัลนี้ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลามากกว่า ๕๐ ปีแล้ว  
ที่กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการและพัฒนางานมาโดยตลอด จนถึงขณะนี้มีนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่ได้รับรางวัลพระราชทานไปแล้วกว่า 4,4๐๐ คน และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประมาณ  
2,8๐๐ แห่ง  

งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้ เป็นงานที่มีเกียรติและเป็นสิริมงคล 
สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการประเมินและ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษานั้น คณะกรรมการต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม  
โดยใช้ความรู้ความสามารถและดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินอย่างถูกต้องตามหลักการ มีใจเป็นกลาง ไม่โน้มเอียง 
เพ่ือให้ไดน้ักเรียนและสถานศึกษาท่ีสมควรได้รับรางวัลพระราชทานอย่างแท้จริง  
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รางวัลพระราชทานเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าและเป็นเกียรติประวัติต่อผู้รับอย่างสูงสุด คุณความดีจะถูก
ประกาศและเผยแพร่ไปยังสาธารณชนทั่วไป ฉะนั้น ในการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน นักเรียนและสถานศึกษาที่ผ่านการตัดสินต้องมีสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมอย่างโดดเด่น
ชัดเจน สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย/ทุกคนต้องตระหนักไว้เสมอว่าการด าเนินงานทุกด้านต้องกระท าอย่าง
รอบคอบ และผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้วจะต้องด ารงรักษาคุณความดีนั้นให้ยาวนานสืบไป 
 

๒. คุณสมบตัิของสถำนศึกษำ 
 

สถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ปัจจุบัน ทั้งของรัฐและเอกชนที่ไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทาน หรือเคยได้รับรางวัลพระราชทานมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๓ ปี และเป็นสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ๕ ด้าน ต่อไปนี้  

ด้านที ่๑ คุณภาพนักเรียน 
ด้านที ่๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
ด้านที ่๓ การบริหารและการจัดการศึกษา 
ด้านที ่๔ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้านที ่๕ ความดีเด่นของสถานศึกษา 

 
๓. แนวปฏิบัติในกำรประเมินและคัดเลอืก 

 
๓.๑ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินและคัดเลือก 

๑) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ก. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ท าหน้าที่วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลไป

ยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  ประธาน 
๒) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย รองประธาน 
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    กรรมการ 
๔)  ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ นั้น                 กรรมการ 
๕)  นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 กรรมการ 
๖)  นักวิชาการศึกษาที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและเลขานุการ 

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

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  ประธาน 



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๓ 

 ๓ 

๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    กรรมการ 

๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ นั้น กรรมการ 

๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร .กรรมการและเลขานุการ 
 

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

ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 
๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ท่ีได้รับเลือก)                        ประธาน 
๒) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ท่ีเหลือ)                        รองประธาน 
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                     กรรมการ 
๔) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในจังหวัด นั้น        กรรมการ 
๕) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               กรรมการ 
๖) นักวิชาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาได้รับเลือกเป็นประธานที่ประธานเห็นสมควร                  กรรมการและเลขานุการ 
ข. คณะกรรมกำรประเมิน ท าหน้าที่ประเมินสถานศึกษา โดยให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการ

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

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                            ประธาน 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ 

ด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 กรรมการ 
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในจังหวัด นั้น                 กรรมการ 
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  กรรมการ 
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและเลขานุการ 

หมำยเหตุ การแต่งตั้งประธานเพ่ือการด าเนินการคัดเลือกระดับจังหวัดนี้ ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต 
(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) ตกลงเลือกผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คนใดคนหนึ่งเป็นประธานและ
ประกาศให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ร่วมกัน  

 
 
 



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๔ 

 ๔ 

๓) ระดับกลุ่มจังหวัด  
ก. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ท าหน้าที่วางแผนการประเมิน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลไปยังคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย  

๑) ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ 
ผู้อ านวยการส านักที่เลขาธิการ กพฐ. มอบหมาย/ผู้ทรงคุณวุฒิ       ประธาน 

๒) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้รับเลือก 
ให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด            รองประธาน 

๓) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตในกลุ่มจังหวัดนั้น      กรรมการ 
๔) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับเลือก 

ให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบงานรางวัลพระราชทาน (จ านวน ๑ คน)                 กรรมการ 

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (จ านวนไม่เกิน ๓ คน)                 กรรมการ 

๖) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น (หน่วยงานละ ๑ คน)   กรรมการ 

๗) ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ                   กรรมการ 
๘) นักวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                กรรมการ 
๙) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับเลือก 
เป็นรองประธาน                กรรมการและเลขานุการ 

๑๐) นักวิชาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาได้รับเลือกเป็นรองประธานที่ประธานเห็นสมควร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข. คณะกรรมกำรประเมิน  
ส่วนกลำง ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จ านวน 

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

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    กรรมการ 
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น                 กรรมการ 
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก ์ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      กรรมการ 
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและเลขานุการ 
 
 

  



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๕ 

 ๕ 

ส่วนภูมิภำค ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จ านวน 
๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  ประธาน 

๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                    กรรมการ 

๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น       กรรมการ 

๔) นักวิชาการศึกษา/ ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      กรรมการ 

๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร         กรรมการและเลขานุการ 
 

หมำยเหตุ  
๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาระดับจังหวัดหรือระดับกลุ่มจังหวัดก็ตาม ต้องไม่

แต่งตั้งบุคคลที่เคยเป็นกรรมการประเมินสถานศึกษาซ้ ากับที่เคยประเมินมาแล้วไม่ว่าในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือระดับจังหวัด (ตัวอย่างเช่น นายยุติธรรม ใจเป็นกลาง ประเมินโรงเรียนวิทยาศึกษาในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาแล้ว หากเป็นผู้แทนประเมินในระดับจังหวัดและหรือกลุ่มจังหวัดอีก นายยุติธรรมต้องไม่เป็น
กรรมการประเมินในชุดที่มีโรงเรียนวิทยาศึกษาเข้ารับการประเมินด้วย หากโรงเรียนวิทยาศึกษาได้รับคัดเลือก
เข้ารับการประเมินในระดับจังหวัดและหรือระดับกลุ่มจังหวัด) 

  ๒. การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นข้าราชการบ านาญที่มี    
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาหรือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
   ๓. ไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียเป็นกรรมการประเมินและไม่แต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นกรรมการประเมิน    
 ๔. การออกประเมินประเภทประเภทสถานศึกษาต้องมีคณะกรรมการไปประเมิน จ านวนไม่ต่ ากว่า ๕ คน  

๓.๒ กำรด ำเนินกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ  
๑) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

๑.๑) ส่วนกลำง เฉพาะกรุงเทพมหานคร ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๑.๑.๑) สถานศึกษาระดับประถมศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งความประสงค์
ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส าหรับสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือ เขต ๒ ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ  
  ๑.๑.๒) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุง เทพมหานครเป็น ผู้ด าเนินการ
คัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือเขต ๒       
เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ โดยแยก   
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๖ 

 ๖ 

ตามสังกัดตามระดับ และขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง แ ล ้ว ส ่ง ใ ห ้ส า น ัก ท ด ส อ บ ท า ง การศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการต่อไป 

 
  ๑.๑.๓) ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการ
ประเมินสถานศึกษาตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับสถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือก
แต่ละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมินจากล าดับ
สถานศึกษาท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ าสุด 

๑.๒) ส่วนภูมิภำค ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๑.๒.๑) สถานศึกษาระดับประถมศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งความประสงค์ 
ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ส าหรับสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปยังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ 

๑.๒.๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง แล้วส่งให้               ศูนย์
ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ด าเนินการต่อไป  
  ๑.๒.๓) คณะกรรมการระดับจังหวัดคัด เลือกสถานศึกษาตามระดับการศึกษาและ      
ขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง ส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือก   
ระดับกลุ่มจังหวัดนั้น  
 ๑.๒.๔) คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดด าเนินการประเมินสถานศึกษาตาม ระดับ
การศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับสถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือกแต่ละระดับการศึกษาและ
ขนาดสถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมินจากล าดับสถานศึ กษาที่ได้คะแนน
สูงสุดลงมาถึงต่ าสุด คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด ส่งผลการประเมินพร้อมแนบแบบประเมินที่กรอกคะแนน
ของคณะกรรมการประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม (ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ผลการประเมินแต่ละด้าน 
แบบสรุปคะแนน และความเห็นของกรรมการประเมินในภาพรวม) พร้อมทั้งเอกสารรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง และข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ ส่งไปยัง ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาตรวจสอบและเสนอผลต่อ
คณะกรรมการอ านวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการ ตามจ านวนรางวัลที่ก าหนดต่อไป 

๒) วิธีกำรประเมินและคัดเลือก  
ให้ด าเนินงานตามคู่มือการประเมินและแบบประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเคร่งครัดทุกข้ันตอน  
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๗ 

 ๗ 

ในกรณีที่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ให้ระบุให้ชัดเจนว่า “ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับ 
การประเมิน” และในกรณีที่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ระบุให้ชัดเจนว่า “สถานศึกษาที่
เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์” 

ก่อนส่งผลการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังส านักทดสอบทางการศึกษา  
ให้คณะกรรมการอ านวยการระดับกลุ่มจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนการประเมิน ชื่อสถานศึกษา 
ที่ตั้ง และข้อมูลส่วนอื่นให้ถูกต้องครบถ้วน  
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๘ 

 ๘ 

แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรคัดเลือกสถำนศกึษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน 
ระดับประถมศกึษำและมัธยมศกึษำ ในส่วนกลำง 
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แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรคัดเลือกสถำนศกึษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน 
ระดับประถมศกึษำและมัธยมศกึษำ ในส่วนภูมิภำค 
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๔. ขอบเขตกำรประเมนิ 
 
 ในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้น 
สถานศึกษาจะได้รับการประเมิน รวม ๕ ด้าน รายละเอียดแต่ละด้านมีดังนี้ 
 ด้ำนที่ ๑ คุณภำพนักเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ด้ำนที่ ๒ กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๒.๓ สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้   
๒.๔ ระบบการวัดและประเมินผล 

 ด้ำนที่ ๓ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
๓.๑ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
๓.๒ การพัฒนาองค์กร 
๓.๓ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
๓.๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
๓.๕ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

 ด้ำนที่ ๔ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๔.๑ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
๔.๒ การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
๔.๓ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๔.๔ การน าผลการประเมินไปใช้ 

ด้ำนที่ ๕ ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ 
๕.๑ โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา  

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

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

ด้ำนที่ รำยกำรประเมิน วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 

๑. คุณภาพนักเรียน 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑. พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ 
๒. สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
    และรายกลุ่ม 
๓. สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครอง และบุคลากร 
    ที่เก่ียวข้อง 

๒. การบริหาร  
   หลักสูตรและ  
   งานวิชาการ 

๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๒.๓ สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
      และแหล่งเรียนรู้   
๒.๔ ระบบการวัดและประเมินผล 

๑. พิจารณาจากหลักฐาน ผลงาน และร่องรอย  
    การปฏิบัติงาน 
๒. สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
๓. สังเกตการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 
๔. สังเกตบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท้ังภายใน 
   และภายนอกสถานศึกษา 
๕. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

๓. การบริหาร  
   และการจัด  
   การศึกษา 

๓.๑ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
๓.๒ การพัฒนาองค์กร 
๓.๓ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือ  

การศึกษา 
๓.๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
๓.๕ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอย  
    การปฏิบัติงาน 
๒. สัมภาษณ์บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง   
๓. สังเกตสภาพจริงที่ปรากฏ 
๔. ส ารวจร่องรอยการให้บริการ 

๔. การจัดการ  
    เรียนรู้ที่เน้น 
    นักเรียนเป็น 
    ส าคัญ 

๔.๑ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
๔.๒ การจัดการเรียนรู้และ 
      การจัดการชั้นเรียน 
๔.๓ การวัดและประเมินผล 
      การเรียนรู ้
๔.๔ การน าผลการประเมินไปใช้ 

๑. พิจารณาจากหลักฐาน ผลงานและร่องรอย  
    การปฏิบัติงาน 
๒. สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
๓. สังเกตการณ์จัดกิจกรรมในห้องเรียน 
๔. สังเกตบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท้ังภายใน 
   และภายนอกสถานศึกษา 
๕. สังเกตพฤติกรรมครูและนักเรียน 

๕. ความดีเด่นของ 
   สถานศึกษา 
 

๕.๑ โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของ 
      สถานศึกษา 
 

๑. พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ 
๒. สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล  
    และรายกลุ่ม 
๓. สัมภาษณ์บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๑๒ 

 ๑๒ 

๕. รำยกำรประเมินและวิธีกำรประเมิน 
 การประเมินเพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีรายการประเมิน จ านวน ๕ ด้าน 
แต่ละด้านมีค าอธิบาย รายการประเมิน หัวข้อพิจารณา แนวทางการให้ระดับคุณภาพ วิธีการประเมิน และ
แหล่งข้อมูล ดังนี้    

 
ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักเรียน 

 คุณภำพนักเรียน หมายถึง ความส าเร็จที่ปรากฏในตัวนักเรียนอันเป็นผลจากการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

รำยกำรประเมิน  
๑.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์   
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของนักเรียน พิจารณาจากความสามารถของนักเรียนในการอ่าน การเขียน 

การสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมทั้ง
พิจารณาถึงความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติที่มี
พัฒนาการที่ดีขึ้น ความพร้อมของนักเรียนในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างานตามความเหมาะสมของ   
แต่ละระดับชั้น อีกทั้งพิจารณาจากการที่นักเรียนมีความเป็นเลิศ มีความรู้ความสามารถรอบด้าน และ
ความสามารถพิเศษ  
                ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและสื่อสารได้อย่างดี และมีความสามารถ 
ในการคิดค านวณในระดับดีมาก 

 นักเรียนส่วนมากสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  

 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๑๓ 

 ๑๓ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 

 
 นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างานตามระดับชั้น  
 นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน มีความสามารถพิเศษ และมีผลงานเป็นเลิศ 

3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของสถานศึกษามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี หรือ
มีค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาในปีที่ขอรับการประเมินสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ
ระหว่างร้อยละ 2.01 – 3.00 

 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและสื่อสารได้อย่างดี รวมถึงมีความสามารถ 
ในการคิดค านวณไดใ้นระดับดี 

 นักเรียนส่วนมากสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  

 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างานตามระดับชั้น 
 นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน และมีความสามารถพิเศษ 

2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของสถานศึกษามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี หรือ
มีค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาในปีที่ขอรับการประเมินสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ
ระหว่างร้อยละ 1.01 – 2.00 

 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและสื่อสารได้ และมีความสามารถ 
ในการคิดค านวณในระดับพอใช้ 

 นักเรียนส่วนน้อยสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน  

 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได ้               
มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ  

 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างานตามระดับชั้น 
 นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน หรือมีความสามารถพิเศษ 
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๑๔ 

 ๑๔ 

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

มีค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาในปีที่ขอรับการประเมินสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ
ระหว่างร้อยละ 0.01 – 1.00 

 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและและสื่อสารได้ และมีความสามารถ 
ในการคิดค านวณในระดับปรับปรุง 

 นักเรียนส่วนน้อยสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้และ
แก้ปัญหาได้น้อย 

 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ 
 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างานตามระดับชั้น 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ 

2) สังเกตและสัมภาษณ์ นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3) สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  พิจารณาจากคุณลักษณะที่ เกิดขึ้นกับนักเรียน 

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

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
4  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และแสดงการกระท าที่สะท้อน

ว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปรากฏโดดเด่น เป็นแบบอย่างได้ 
 นักเรียนมีความตระหนักและแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน โดยมีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ ร่วมอนุรักษ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  

 นักเรียนมีการยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น  
 



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๑๕ 

 ๑๕ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 นักเรียนสามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และได้งาน              ที่

มีประสิทธิภาพ 
 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย สามารถอธิบาย 

ยกตัวอย่าง และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีแนวทางน าภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
 นักเรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้  
 นักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัย เข้าใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อ่ืนให้ปลอดภัยจากสารเสพติด 

ปัญหาทางเพศ และอบายมุขทุกชนิดในทุกสถานการณ์ 
3  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามที่สถานศึกษาก าหนด และแสดงการกระท าท่ีสะท้อน

ว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปรากฏโดดเด่น  
 นักเรียนมีความตระหนักและแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน โดยมีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ ส่วนมากด าเนินการเฉพาะ
ภายในสถานศึกษา  

 นักเรียนมีการยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น 
 นักเรียนสามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ  มีความมุ่งมั่นในการท างาน จนได้งานทีมี่

ประสิทธิภาพ 
 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย  
 นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 
 นักเรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้  
 นักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัย และเข้าใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากสารเสพติด 

ปัญหาทางเพศ และอบายมุขทุกชนิด 
2  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามที่สถานศึกษาก าหนด และแสดงการกระท าท่ี

สะท้อนว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
 นักเรียนมีการยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น  
 นักเรียนสามารถท างานเป็นทีมได้  
 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย  
 นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 
 นักเรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้ 
 นักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัย และเข้าใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อ่ืนให้ปลอดภัยจากสารเสพติด 

ปัญหาทางเพศ และอบายมุข 
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ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
1  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และแสดงการกระท าท่ี

สะท้อนว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
 นักเรียนมีการยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น  
 นักเรียนสามารถท างานเป็นทีมได้  
 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
 นักเรยีนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้  
 นักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัย และเข้าใจวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสารเสพติด     

ปัญหาทางเพศ และอบายมุข 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 

1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ 

2) สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3) สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

        ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร  
กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร หมายถึง การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาเกี่ยวกับการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยการวิเคราะห์และก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ออกแบบ 
จัดท า น าไปใช้ เก็บข้อมูลสารสนเทศ ผ่านกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการผลิต ให้บริการ น าไปใช้ บ ารุงรักษา
อย่างเป็นระบบ ให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาจน
บรรลุตามเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด ตลอดทั้งมีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ  

รำยกำรประเมิน  
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2.3 สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
2.4 ระบบการวัดและประเมินผล  
 

2.1 กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ พิจารณาจากสถานศึกษามีการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น

ของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และท้องถิ่น ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาออกแบบและวางแผนพัฒนา
หลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป้าหมายและวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา   
               ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
4  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา ร่วมกับชุมชน สังคม ท้องถิ่น และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ครอบคลุมทุกประเด็น  
 น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  
 น าหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอนตามที่ก าหนด 

บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 
 จัดท าแผนและด าเนินการนเิทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสตูรอย่างต่อเนื่อง  
 สรุปผลการนเิทศ ก ากับ ติดตาม และประเมิน น าผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรอย่างต่อเนื่อง 

โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาน าไปสู่ความยั่งยืนและเป็นแบบอย่างในวงกว้างได้ 
3  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา ร่วมกับชุมชน สังคม และท้องถิ่น แต่ไม่ครบทุก

ฝ่ายหรือขาดประเด็นส าคัญบางประเด็น 
 น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  
 น าหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอนตามที่ก าหนด 

บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 
 จัดท าแผนและด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 สรุปผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมิน น าผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยใช้

กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
2  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา ร่วมกับชุมชน สังคม และท้องถิ่น โดย

ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมน้อยหรือวิเคราะห์เพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
 น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  
 น าหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน แต่ไม่

ครอบคลุมตามผลที่วิเคราะห์ได้ 
 จัดท าแผนและด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตร 
 สรุปผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมิน น าผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

1  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาโดยทีชุ่มชน สังคม และท้องถิ่นไมม่ีส่วนร่วม 
 น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  
 น าหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอน แตไ่มเ่ป็นขั้นตอน  
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ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 ไมด่ าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตร 
 ไมส่รุปผลการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และไมป่ระเมินการใช้หลักสูตร 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงานที่ปรากฏ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนพัฒนา

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

2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย    
 
2.2 กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พิจารณาจากสถานศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและ
ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ชุมชน น ามาออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร  โดยก าหนดวัตถุประสงค์  
กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่านการเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ ทักษะการจัดการ ทักษะอาชีพ และจัดกิจกรรมตามแนวทางที่ก าหนด โดยใช้กิจกรรมที่มีความ
ท้าทายทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม มุ่งเน้นให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมในการเรียนรู้ตามความต้องการ
และความสนใจ มีผลงาน   เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนเกิดข้ึนหลากหลาย 
               ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
4  น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความคิดเห็นของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน 

มาก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจ 
ของนักเรียน เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน และสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น ชุมชน 

 ก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นการพัฒนารอบด้าน ทั้งการ
อ่านเขียน การสื่อสาร การคิดที่หลากหลาย ทักษะการจัดการ และงานอาชีพ 

 มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ท้าทาย สร้างสรรค์ น่าสนใจ ทั้งกิจกรรมรายบุคคล และ
กิจกรรมกลุ่ม  

 นักเรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายไดป้ฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข 
 นักเรียนมีผลงานเชิงสร้างสรรค ์แปลกใหม่ และหรือมีการพัฒนาต่อยอดที่ชัดเจน 

3  น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความคิดเห็นของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน   
มาก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้เหมาะสมสอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจของ
นักเรียน และสอดรับกับความต้องการของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน 
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๑๙ 

 ๑๙ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
  ก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเน้นการพัฒนารอบด้าน       
ทั้งการอ่านเขียน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ ทักษะการจัดการ และงานอาชีพ 

 จัดกิจกรรมทีห่ลากหลาย น่าสนใจ ทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม  
 นักเรียนส่วนมากในทุกกลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข  
 นักเรียนมีผลงานที่แปลกใหมแ่ละหรือมีการพัฒนาต่อยอดที่ชดัเจน 

2  น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความคิดเห็นของผู้ปกครอง ชุมชน มาก าหนด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้เหมาะสมสอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจของนักเรียน และ
ความต้องการของผู้ปกครอง 

 ก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งพัฒนานักเรียนเพียงบางด้าน 

 จัดกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ ทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม  
 นักเรียนบางกลุ่มเป้าหมายได้ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความต้องการและความสนใจ 
 ผลงานของนักเรียนยังไม่หลากหลายและหรือเนน้พัฒนาการนกัเรียนเป็นบางด้าน 

1  ไม่มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความคิดเห็นของผู้ปกครอง ชุมชน  
มาก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

 ก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ขาดความชัดเจน  

 จัดกิจกรรมที่ขาดความท้าทาย และไม่ครบทั้งกิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมกลุ่ม 
 นักเรียนร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร แตก่ารพัฒนานักเรียนยังไม่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ 

ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐาน ผลงานและร่องรอยการปฏิบัติงาน 
2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
3) สังเกตการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 
4) สังเกตบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
5) สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

2.3 สื่อ เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
สื่อ เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ พิจารณาจากการบริหารและการจัดการสื่อ 

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้  โดยสถานศึกษาได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมายของ
หลักสูตร มีการเลือก และมีกระบวนการออกแบบ วางแผนและด าเนินการผลิต การบริการ การน าไปใช้ และ
บ ารุงรักษา โดย ครู นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และการจัดการ รวมทั้งมีการเผยแพร่อย่างเป็นระบบ 
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ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเก่ียวกับ 
ความต้องการใช้ สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ สรุปผล เพ่ือใช้ 
ในการออกแบบ วางแผน และด าเนินการจัดหาและผลิต 

 ออกแบบ วางแผน และด าเนินการจัดหาและผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และ 
แหล่งเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ จนผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้ด ี 

 จัดบริการและบ ารุงรักษาสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ทั้งที่มีในสถานศึกษา  

ในท้องถิ่นและชุมชน ครูทุกคนน าสื่อไปใช้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมาย สาระการเรียนรู้  
วิธีการจัดการเรียนรู้และวัยของนักเรียน 

 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับ 
เป็นนวัตกรรม สู่แวดวงวิชาการผ่านรูปแบบและวิธีการที่มีความหลากหลาย 

3  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเก่ียวกับ 
ความต้องการใช้ สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ สรุปผล เพ่ือใช้ 
ในการออกแบบ วางแผน และด าเนินการจัดหาและผลิต 

 ออกแบบ วางแผน และด าเนินการจัดหาและผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และ 
แหล่งเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีการผลิตสื่อ 
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างน้อย 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 จัดบริการและบ ารุงรักษาสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ทั้งท่ีมีในสถานศึกษา  

ในท้องถิ่นและชุมชน ครูส่วนใหญ่น าสื่อไปใช้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมาย สาระการเรียนรู้ 
วิธีการจัดการเรียนรู้และวัยของนักเรียน 

 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับ 
เป็นนวัตกรรม ผ่านรูปแบบและวิธีการที่มีความหลากหลาย 

2  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู และนักเรียนเกี่ยวกับความต้องการใช้ สื่อ 
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ สรุปผล เพ่ือใช้ในการออกแบบ วางแผน 
และด าเนินการจัดหาและผลิต 

 วางแผน และด าเนินการจัดหาและผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้  
ทีส่อดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีการผลิตสื่อ เทคโนโลยี 
เพ่ือการเรียนรู้อย่างน้อย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 จดับริการและบ ารุงรักษาสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
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ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ทั้งท่ีมีในสถานศึกษา  

ในท้องถิ่นและชุมชน ครูบางส่วนน าสื่อไปใช้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมาย สาระการเรียนรู้ 
วิธีการจัดการเรียนรู้และวัยของนักเรียน 

 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับ 
1  มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูเกี่ยวกับความต้องการใช้ สื่อ เทคโนโลยี 

เพ่ือการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ สรุปผล เพ่ือใช้ในการออกแบบ วางแผน และ
ด าเนินการจัดหาและผลิต 

 ด าเนินการจัดหา และผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับ
เป้าหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีการผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
น้อยกว่า 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 จัดบริการและบ ารุงรักษาสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ทั้งที่มีในสถานศึกษา 

ในท้องถิ่นและชุมชน ครูบางส่วนน าสื่อไปใช้อย่างไม่เหมาะสมกับเป้าหมาย สาระการเรียนรู้ 
วิธีการจัดการเรียนรู้และวัยของนักเรียนในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 

 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐาน ผลงาน และร่องรอยการปฏิบัติงาน 
2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
3) สังเกตการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 
4) สังเกตบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
5) สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

2.4 ระบบกำรวัดและประเมินผล  
ระบบกำรวัดและประเมินผล พิจารณาจากการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาเกี่ยวกับ

การสร้ างและพัฒนาแนวทางการออกแบบกระบวนการประเมินผลเ พ่ือให้ ได้ข้อมูลสารสนเทศ 
ในการตัดสิน การปรับปรุง และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผล
เป็นหลักในการด าเนินงาน มีกระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่มีคุณภาพ จัดท าเอกสารประกอบการวัด
และประเมินผล เพ่ือสรุปรายงานเสนอผู้ เกี่ยวข้องรับทราบ และน าผลไปใช้เ พ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษา 

ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  สร้างและพัฒนาแนวทาง/กระบวนการประเมินผล เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน      
ที่ถูกต้องครบถ้วน  

 มีระเบียบการวัดและประเมินผลที่มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดท า 
สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน 



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๒๒ 

 ๒๒ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ หลากหลายรูปแบบ และมีการเก็บ

รวบรวมอย่างเป็นระบบ สามารถน ามาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงความต้องการ ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 จัดท าเอกสารประกอบการวัดและประเมินผลเพ่ือสรุปรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน 
ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง  

 น าผลไปใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครู และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน   

3  สร้างและพัฒนาแนวทางการออกแบบกระบวนการประเมินผล เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ 
ที่ถูกต้องครบถ้วน  

 มีระเบียบการวัดและประเมินผลที่มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดท า 
สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน 

 สร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ หลากหลายรูปแบบ และมีการเก็บ
รวบรวมอย่างเป็นระบบ สามารถน ามาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเรว็ ตรงความต้องการ ในบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 จัดท าเอกสารประกอบการวัดและประเมินผลเพ่ือสรุปรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง  

 น าผลไปใช้พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน กระบวนการจัด 
การเรียนการสอนของครู และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 

2  สร้างและพัฒนาแนวทางการออกแบบกระบวนการประเมินผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ 
ที่ถูกต้องครบถ้วน  

 มีระเบียบการวัดและประเมินผลที่มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดท า 
สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน 

 สร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ หลากหลายรูปแบบ การเก็บรวบรวมยังไม่  
เป็นระบบ 

 จัดท าเอกสารประกอบการวัดและประเมินผลเพ่ือสรุปรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง  

 น าผลไปใช้พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนของครู และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 

1  สร้างและพัฒนาแนวทางการออกแบบกระบวนการประเมินผล เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ 
ที่ถูกต้องครบถ้วน  

 มีระเบียบการวัดและประเมินผลที่มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดท า 
สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน 

 สร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล ขาดความชัดเจนในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเปน็ระบบ 
  



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๒๓ 

 ๒๓ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
  จัดท าเอกสารประกอบการวัดและประเมินผลเพ่ือสรุปรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

หน่วยงานต้นสังกัด 
 น าผลไปใช้พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน กระบวนการจัด 

การเรียนการสอนของครู หรือกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน  
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 

1) พิจารณาจากหลักฐาน ผลงาน และร่องรอยการปฏิบัติงาน 
2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
3) สังเกตการบันทึกการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 

ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผู้น าในการพัฒนา

สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม สร้างผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ 
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของบุคลากรในสถานศึกษาให้มุ่งพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด าเนินการจัดหาและ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบสื่อสารเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่า ด้วยระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  
  รำยกำรประเมิน 

๓.๑ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
   ๓.๒ การพัฒนาองค์กร 

๓.๓ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
   ๓.๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
   ๓.๕ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ   
 

3.1 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร  
ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร พิจารณาจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วม มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัติงาน วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ พัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความเป็น
ประชาธิปไตย สามารถบริหารและจัดการ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัด สร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพฒันาอย่างทั่วถึงและมีความพึงพอใจจากการบริหารงานของผู้บริหาร 

     ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ  

4  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างได้ 
 ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียนทกุ

กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับ  
  



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๒๔ 

 ๒๔ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ  
  ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถบริหารและจัดการสถานศึกษาให้มีผลงานโดดเด่น  

เป็นที่ประจักษ์ชัด 
 ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง  

และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บุคลากรมีความพึงพอใจ 
3  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัติงาน 
 ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุก

กลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถบริหารและจัดการสถานศึกษาให้มีผลงานโดดเด่น  
 ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง  

และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บุคลากรมีความพึงพอใจ 
2  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัติงาน 
 ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

บางกลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้ตามบทบาทหน้าที่ 
 ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง  

1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ แต่ขาดการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัติงาน 
 ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยไม่ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
  ผู้บริหารด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดของตน 
 ผู้บริหารเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ทั่วถึง 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน 

2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
3) สังเกตสภาพจริงที่ปรากฏ 

3.2 กำรพัฒนำองค์กร 
กำรพัฒนำองค์กร พิจารณาจากการสร้างระบบและจัดท าแผนเพ่ือใช้พัฒนาการเปลี่ยนแปลง

องค์กรให้เกิดประสิทธิผลสู่ความเป็นเลิศโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม การพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการจัด
สภาพแวดล้อมสวยงาม อาคารสถานที่ทุกแห่งมีความสะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกประจ าอาคารมีปริมาณเพียงพอ มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับ



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๒๕ 

 ๒๕ 

นักเรียน นักเรียนกับครู ครูกับผู้ปกครอง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

    ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย  
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  สถานศึกษามีระบบพัฒนาองค์กรและจัดท าแผนเพ่ือใช้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เกิด
ประสิทธิผลสู่ความเป็นเลิศ โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดและร่วมด าเนินการอย่างชัดเจน 

 สถานศึกษาพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดูแลนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม เพื่อพัฒนาครู บุคลากร 
ทางการศึกษา และนักเรียน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน เป็นรูปธรรมชัดเจน 

 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมสวยงาม อาคารสถานที่ทุกแห่งมีความสะอาด และมีระบบ 
รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความม่ันคงแข็งแรง อุปกรณ์และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอพร้อมใช้ 

 สถานศึกษามีการส่งเสริมปฏสิัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ครูกับนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับผู้เกี่ยวข้อง ทกุฝ่ายพึงพอใจ 

3  สถานศึกษามีระบบพัฒนาองค์กรและจัดท าแผนเพ่ือใช้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เกิด
ประสิทธิผล โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็น น าสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน  

 สถานศึกษาพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด ดูแลนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีผู้รับผิดชอบชัดเจน  

 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม เพื่อพัฒนาครู บุคลากร 
ทางการศึกษา และนักเรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  

 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมสวยงาม อาคารสถานที่ทุกแห่งมีความสะอาด และมีระบบรักษาความ
ปลอดภัย 

 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความม่ันคงแข็งแรง อุปกรณ์และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอ 

 สถานศึกษามีการส่งเสริมปฏสิัมพันธ์ที่ดรีะหว่างนักเรียนกับนักเรียน ครูกับนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับผู้เกี่ยวข้อง ทกุฝ่ายพึงพอใจ 

2  สถานศึกษามีระบบพัฒนาองค์กรและจัดท าแผนเพ่ือใช้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เกิด
ประสิทธิผล  

 สถานศึกษาพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดูแลนักเรียนไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินงานได้บางส่วน 

 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เพ่ือพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน แต่ไมส่อดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  

 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมหรืออาคารสถานที่ค่อนข้างสะอาดและปลอดภัย 



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๒๖ 

 ๒๖ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความม่ันคงแข็งแรง อุปกรณ์และ 

สิ่งอ านวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอ 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครแูละบุคลากรทางการศึกษา  

ผู้เกี่ยวข้องค่อนข้างพอใจ 
1  สถานศึกษามีระบบพัฒนาองค์กรและจัดท าแผนเพ่ือใช้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กร แต่การ

ด าเนินงานไม่เป็นรูปธรรม 
 สถานศึกษาพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แต่ด าเนินงานได้ไม่ทั่วถึง

นักเรียนทุกกลุ่ม  
 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เพ่ือพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 

และนักเรียน  
 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม หรืออาคารสถานที่ไม่สะอาด บางแห่งค่อนข้างไม่ปลอดภัย 
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการไม่ถูกสุขลักษณะ หรือไม่มั่นคงแข็งแรง  
 สถานศึกษาไมม่ีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ผู้เกี่ยวข้อง 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน 

2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เก่ียวข้อง  
3) สังเกตสภาพจริงที่ปรากฏ 

4) ส ารวจร่องรอยการให้บริการ 

3.3 เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ 
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ พิจารณาจากผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการจัดหาและ 

พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และการบริหารและการจัดการ  วางแผนและ
ก าหนดแนวทางการใช้ ตลอดจนก ากับติดตาม ประเมินผลการใช้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน 

     ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  สถานศึกษาด าเนินการจัดหาและหรือผลิตเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน 
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเพ่ือการบริหารและการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่ก าหนด  ครบทุกกลุ่มงาน  

 สถานศึกษาจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือการเรียนการสอนรวมทั้งการบริหาร
และการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 สถานศึกษาก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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๒๗ 

 ๒๗ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
  สถานศึกษามีระบบการดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา และด าเนินการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3  สถานศึกษาด าเนินการจัดหาและหรือผลิตเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนไม่

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือการบริหารและการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
ก าหนดได้เพียงพอ 

 สถานศึกษาจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือการเรียนการสอนและเพ่ือการบริหาร
และจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดได้ทั่วถึง 

 สถานศึกษาก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างเป็นระบบ
ค่อนข้างต่อเนื่อง 

 สถานศึกษามีระบบการดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารและด าเนินการให้ใช้งานได้เสมอ 
2  สถานศึกษาด าเนินการจัดหาและหรือผลิตเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน และ

เพ่ือการบริหารและจัดการ ไม่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 
 สถานศึกษาจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน และเพ่ือการบริหาร

และการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด ได้บางกลุ่มงาน  
 สถานศึกษาก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร อย่างเป็นระบบ  

แต่ไม่ต่อเนื่อง 
 สถานศึกษามีการดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสาร และด าเนินการให้ใช้งานได้ 

1  สถานศึกษาไมมี่การจัดหาและหรือผลิตเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือการเรียนการสอนและ
เพ่ือการบริหารและการจัดการตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด หรือจัดหาแต่ไม่เพียงพอ 

 สถานศึกษาจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือการเรียนการสอนและเพ่ือการบริหาร
และการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด เฉพาะกลุ่มงานที่จ าเป็น  

 สถานศึกษาขาดการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
 สถานศึกษาไมเ่อาใจใส่หรือไม่มีการดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน 

2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เก่ียวข้อง  
3) สังเกตสภาพจริงที่ปรากฏ 

4) ส ารวจร่องรอยการให้บริการ 

3.4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน พิจารณาจากสถานศึกษาจัดระบบการด าเนินงาน/กิจกรรม/

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยยึดหลักการ
มีส่วนร่วม ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสู่การปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ   
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 ๒๘ 

     ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโดยรวม มีข้ันตอน
และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีรูปแบบที่ชัดเจนโดดเด่น เป็นต้นแบบให้สถานศึกษาแห่งอ่ืนที่มี
บริบทใกล้เคียงกันน าไปปรับใช้ได้ 

 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ

มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
3  สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโดยรวม มีข้ันตอน

การปฏิบัติเหมาะสม มีรูปแบบที่คาดว่าน่าจะเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืนน าไปปรับใช้ได้ 
 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ

มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
2  สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎ/ระเบียบที่ก าหนด ส่งผลต่อคุณภาพ

นักเรียนโดยรวม 
 ผู้เกี่ยวข้องบางกลุ่มให้ความร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้าง

มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
1  สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนได้ไม่ทั่วถึง  

ขาดความเป็นระบบหรือด าเนินการไม่ต่อเนื่อง 
 ผู้เกี่ยวข้องส่วนน้อยให้ความร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ค่อยมั่นใจ

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

ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนหน่วยงาน/ร้านค้ารอบ ๆ สถานศึกษา เป็นต้น 
3) สังเกตสภาพการด าเนินงานที่ปรากฏ 

3.5 ระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 
ระบบข้อมูลและสำรสนเทศ พิจารณาจากสถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ

พ้ืนฐานของสถานศึกษาครอบคลุม 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  จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานไว้ครบถ้วน ครอบคลุมการใช้งาน และสารสนเทศที่
จัดเก็บไว้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

 จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการใช้งาน มีการพัฒนาต่อเนื่อง 
และมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยู่เสมอ 

 น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการงานของสถานศึกษา และพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและน่าสนใจ 
และมีผลงานปรากฏชัด ทุกฝ่ายพึงพอใจ 

3  จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานไว้ครบถ้วน ครอบคลุมการใช้งาน และสารสนเทศ 
ที่จดัเก็บไว้มีความถูกต้องและสมบูรณ์  

 จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการใช้งาน 
 น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการงานของสถานศึกษา และพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์ 
 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและน่าสนใจ 

และมีผลงานชัดเจน  
2  จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานไว้ครอบคลุมการใช้งาน  

 จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
 น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการงานของสถานศึกษา และพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย 
 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  

1  จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานยังไม่ครอบคลุมการใช้งาน ขาดความถูกต้อง สมบูรณ์ 
และไมเ่ป็นปัจจุบัน 

 จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศไมท่ันสมัย ไม่ทันต่อการใช้งาน  
 มีการน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการงาน และพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนไม่คุ้มค่า 
 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมในสถานศึกษาไมห่ลากหลายและไมน่่าสนใจ  

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

 กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ พิจารณาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของครูที่มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรและจุดเน้น  
ของสถานศึกษา มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับเป้าหมาย ระบุแนวทางการวัดผลประเมินผล 
และการใช้สื่อไว้ชัดเจน ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝน ปฏิบัติ ท างานกลุ่ม  
มีการอภิปราย น าเสนอผลงานด้วยวิธีการที่เหมาะสม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร นักเรียนได้คิด 
แก้ปัญหา สะท้อนความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ได้เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  สร้างปฏิสัมพันธ์ 
เชิงบวก ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนได้รับการกระตุ้นและพัฒนาวิธีการเรียนรู้ มีการ
ตรวจสอบและประเมินการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งความรู้ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์       การ
ประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์เป็นระยะ จัดให้นักเรียนประเมินตนเอง และใช้วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย รายงานข้อมูลความก้าวหน้าแก่นักเรียน และเสนอแนะผู้ปกครอง รวมทั้งใช้ข้อมูลการ
ประเมินนักเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รำยกำรประเมิน 
  4.1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  4.2 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
  4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  4.4 การน าผลการประเมินไปใช้  

4.1 กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ พิจารณาจากการใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรรวมทั้ง

จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งข้อมูลผลการ
วิเคราะห์นักเรียน ความเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ มีการมอบหมายงานที่หลากหลายและ
สร้างสรรค์ ทั้งงานรายบุคคล และงานกลุ่ม มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลรวมถึงการใช้สื่อได้
สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นทีส่ถานศึกษาก าหนด  

     ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  ครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจนักเรียนรายบุคคล 
เน้นความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ อย่างชัดเจน 

 ครกู าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร และเพ่ิมเติมเป้าหมาย
ตามความต้องการจ าเป็นของนักเรียน มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
ทีห่ลากหลาย มีความท้าทาย สร้างสรรค์ ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่มได้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและจุดเน้นทีส่ถานศึกษาก าหนด 

 ครทูุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วน และมีคุณภาพ 
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ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 ครวูัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

ผู้ปกครอง เพ่ือใช้พัฒนาการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา 
 ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย และสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 

ตามธรรมชาติวิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน  
3  ครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจนักเรียนรายบุคคล 

เน้นความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ อย่างชัดเจน 
 ครกู าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลุมด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ

ทีพึ่งประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และจุดเน้นของหลักสูตร มีการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้และการมอบหมายงานที่หลากหลาย มีความท้าทาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่มอย่าง
สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นที่สถานศึกษาก าหนด 

 ครสู่วนใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้ันตอนที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วน และมีคุณภาพ 
 ครวูัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน เพื่อใช้

พัฒนาการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา 
 ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ตามธรรมชาติ

วิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน  
2  ครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจนักเรียนรายบุคคล 

เน้นความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ 
 ครูส่วนใหญ่ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลุมด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร มีการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้และการมอบหมายงานที่สอดคล้องตัวชี้วัด ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

 ครสู่วนใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้ันตอนที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วน  
 ครวูัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้

เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา 
 ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ตามธรรมชาติ

วิชา  
1  ครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจนักเรียนรายบุคคล  

 ครกู าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลุมด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ
ทีพึ่งประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
และการมอบหมายงาน ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม ที่ไม่ท้าทายหรือกระตุ้นความสามารถ
ของนักเรียน 

 ครสู่วนใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้ันตอนที่ออกแบบไว้เท่านั้น 
 ครวูัดและประเมินผลตามระเบียบของสถานศึกษาเท่านั้น 
 ครใูช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  
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๓๒ 

 ๓๒ 

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 
กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน พิจารณาจากครูมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาที่

สอน และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้  มีการให้เวลานักเรียนได้
ฝึกปฏิบัติ ท างานเป็นกลุ่ม อภิปราย น าเสนองานด้วยวิธีการที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ 
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา ให้เวลานักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ได้สะท้อนความรู้ความเข้าใจในวิชา
ที่เรียน น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน กระตุ้นใหน้ักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองและ
ใส่ใจ ใฝ่เรียนรู้ อดทนต่อการแสวงหาค าตอบ สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและการยอมรับความแตกต่างทั้งด้าน
ความคิดและด้านอ่ืนๆ บูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอ่ืนๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดการสอนซ่อมเสริมให้แก่
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน เ พ่ิมพูนศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และมี 
การจัดการชั้นเรียนที่ดี 

     ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  ครูมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้  

 ครใูห้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ท างานเป็นกลุ่ม อภิปราย และน าเสนองานด้วยวิธีการที่
เหมาะสม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอย่างเปิดกว้าง 

 ครใูห้เวลานักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ได้สะท้อนความรู้ความเข้าใจในวิชาที่
เรียน ได้น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 ครกูระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองและใส่ใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา แสวงหาความรู้หรือสิ่งที่ต้องการทราบด้วยความอดทน 

 ครูจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับความแตกต่าง
ของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ  

 ครบููรณาการการเรียนรู้วิชาที่ตนสอนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได้อย่าง
กลมกลืน โดยใช้เวลาเรียนน้อยกว่าเดิมแต่นักเรียนเรียนรู้ได้มากขึ้น  

 ครจูัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน เพ่ิมพูนศักยภาพ 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดูแลให้นักเรียนเรียนรู้ตามศักยภาพได้ทั่วถึง 

 ครจูัดการชั้นเรียนที่ช่วยให้นักเรียนสนใจเรียน เห็นประโยชน์ของการเรียน ตั้งใจเรียนเต็มที่ 
และเรียนอย่างมีความสุข 
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๓๓ 

 ๓๓ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
3  ครมูีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้  
 ครใูห้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ท างานเป็นกลุ่ม อภิปราย และน าเสนองานด้วยวิธีการที่

เหมาะสม และใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงาน  
 ครใูห้เวลานักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ได้สะท้อนความรู้ความเข้าใจในวิชาที่

เรียน โดยเชื่อมโยงความรู้กับชีวิตประจ าวันของนักเรียน  
 ครกูระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองและใส่ใจใฝ่เรียนรู้ 

แสวงหาสิ่งที่อยากรู้ด้วยความมุ่งม่ัน 
 ครูจัดกิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับความแตกต่างของ

ผู้อื่นด้วยความเข้าใจ  
 ครบููรณาการการเรียนรู้วิชาที่ตนสอนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได้อย่าง

เหมาะสม นักเรียนได้เรียนรู้มากข้ึน    
 ครจูัดการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน เพ่ิมพูนศักยภาพ 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 ครจูัดการชั้นเรียนที่ช่วยให้นักเรียนตั้งใจเรียนเต็มที่ และเรียนอย่างมีความสุข 

2  ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการสอนที่  
ออกแบบไว้  

 ครมูีการให้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ท างานเป็นกลุ่ม อภิปราย และน าเสนองานด้วยวิธีการที่
เหมาะสม  

 ครใูห้เวลานักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาเป็นบางโอกาส 
 ครูมีการกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองเป็นบางครั้ง 
 ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสื่อสารให้นักเรียนยอมรับความแตกต่าง

ของผู้อ่ืน  
 ครบููรณาการการเรียนรู้วิชาที่ตนสอนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือบูรณาการกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  
 ครจูัดการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนหรือเพ่ิมพูนศักยภาพ 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 ครจูัดการชั้นเรียนที่ช่วยให้นักเรียนตั้งใจเรียนเต็มที่  

1  ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน 
 ครมูีการให้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ท างานเป็นกลุ่ม และน าเสนองานด้วยวิธีการที่เหมาะสม  
 ครใูห้เวลานักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาบ้าง 
 ครูมีการกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองน้อยมาก 
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๓๔ 

 ๓๔ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
  ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสื่อสารให้นักเรียนยอมรับความแตกต่าง

ของผู้อ่ืน  
 ครบููรณาการการเรียนรู้วิชาที่ตนสอนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือบูรณาการกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่นได้บ้าง  
 ครจูัดการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน 
 ครจูัดการชั้นเรียนที่ช่วยให้นักเรียนตั้งใจเรียนได้ 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ ผลงานนักเรียน เอกสารที่เกี่ยวกับ 

การจัดการเรียนรู้ 
๒) สังเกตการณก์ารจัดการเรียนรู้ขณะครูสอน เช่น การตั้งค าถามของครู การให้เวลานักเรียนคิด ฯลฯ  
๓) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะเรียน  เช่น การตอบค าถาม การตั้งค าถาม การมีปฏิสัมพันธ์

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

          4.3 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้  
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้  พิจารณาจากกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้ 

ของนักเรียนระหว่างเรียน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มีการประเมินครอบคลุมทั้ง 
ด้านความรู้ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
กระบวนการ และเจตคติ ก าหนดระยะเวลาประเมินให้นักเรียนทราบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีหลัง
การประเมินเพ่ือการปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้นักเรียนมีโอกาสประเมินตนเอง ตลอดทั้งมีวิธีการตัดสินผลการเรียน
ที่มาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง และน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

      ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  ครวูัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยเน้นการประเมินเพ่ือพัฒนานักเรียนเป็นหลักในระหว่าง
เรียน และให้นักเรียนมีการประเมินตนเอง  

 ครวูัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย 
เช่น การถามตอบขณะสอน การทดสอบย่อย การให้ท ารายงาน การน าเสนองาน การท า
โครงงาน การผลิตชิ้นงาน เป็นต้น สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาที่สอน 
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ  

 ครูตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนก่อนเริ่มหน่วย/บทเรียนใหม่ และประเมินเมื่อจบ
หน่วย/บทเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและปรับปรุงแก้ไขทันท ีมีการตรวจสอบ
นักเรียนเป็นระยะ ๆ ว่านักเรียนทุกคนเข้าใจสิ่งที่ครูสอน 

 ครนู าข้อมูลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการสอนของครู และแก้ไขพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๓๕ 

 ๓๕ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
  
  ครตูัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง

หรือหลายชิ้นงานที่สะท้อนพัฒนาการของนักเรียน มีเกณฑ์อธิบายระดับผลการเรียนที่ชัดเจน  
มีการปรับเกณฑ์ที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน 

3  ครวูัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยเน้นการประเมินเพ่ือพัฒนานักเรียนเป็นหลักในระหว่าง
เรียน และให้นักเรียนมีการประเมินตนเอง  

 ครวูัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย 
เช่น การถามตอบขณะสอน การทดสอบย่อย การให้ท ารายงาน การน าเสนองาน การท า
โครงงาน การผลิตชิ้นงาน เป็นต้น สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาที่สอน  

 ครูตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนก่อนเริ่มหน่วย/บทเรียนใหม่ และประเมินเมื่อจบ
หน่วย/บทเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและปรับปรุงแก้ไขทันที มีการตรวจสอบ 
ว่านักเรียนเข้าใจสิ่งที่ครูสอน 

 ครนู าข้อมูลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการสอนของครู และแก้ไขพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 ครตูัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง
หรือหลายชิ้นงานที่สะท้อนพัฒนาการของนักเรียน มีเกณฑ์อธิบายระดับผลการเรียนที่ชัดเจน   

๒  ครวูัดและประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนเพ่ือพัฒนานักเรียนเป็นหลัก  
 ครวูัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือประเมินทีส่อดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ

รายวิชาที่สอน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ  
 ครูตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนก่อนเริ่มหน่วย/บทเรียนใหม่ และประเมินเมื่อจบ

หน่วย/บทเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนภายหลัง 
 ครนู าข้อมูลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการสอนของครู และแก้ไขพัฒนาการเรียนรู้ของ

นักเรียนเป็นบางครั้ง 
 ครตูัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด  

1  ครวูัดและประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนเพ่ือพัฒนานักเรียน  
 ครวูัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบเป็นส่วนใหญ่ 
 ครูตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนก่อนเริ่มหน่วย/บทเรียนใหม่ และประเมินเมื่อจบ

หน่วย/บทเรียน ไม่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน 
 ครนู าข้อมูลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนบ้าง 
 ครตูัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากร่องรอยและหลักฐานที่ปรากฏ เช่น ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่

สถานศึกษาก าหนด แบบทดสอบ แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน เอกสารการประเมินผลต่าง ๆ คู่มือ/แนวทาง 
การตัดสินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน ผลงานของนักเรียน สมุดการบ้าน รายงาน เป็นต้น 



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๓๖ 

 ๓๖ 

๒) สังเกตการตั้งค าถามของครูขณะสอน การตอบค าถามของนักเรียน การเอาใจใส่นักเรียนว่านักเรียน
เข้าใจบทเรียนหรือไม ่

๓) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นต้น 

4.4 กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ 
      กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ พิจารณาจากการประยุกต์ใช้ผลการวัดและการประเมินเพ่ือ 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส าหรับครู ปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน และการน าเสนอผลการเรียนและ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองรับทราบ 

     ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  ครูวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของนักเรียนเป็นรายคน และวิเคราะห์เป็นรายกลุ่มเป้าหมาย 
แสดงแนวโน้มพัฒนาการของนักเรียน 

 ครูน าผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
เพ่ิมข้ึน เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน รูปแบบการสอนซ่อมเสริม สื่อ
การเรียนรู้ วิธีการประเมินแนวใหม่ที่ครูค้นพบ เป็นต้น   

 ครูแจ้งผลการประเมินของนักเรียนอย่างสร้างสรรค ์นักเรียนใช้ข้อมูลนั้นปรับปรุงการเรียนรู้  
ของตนเองได้เต็มศักยภาพ 

 ครูรายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบ 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ปกครองของนักเรียน  

3  ครูวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของนักเรียนเป็นรายคน หรือวิเคราะห์เป็นรายกลุ่มเป้าหมาย 
แสดงแนวโน้มพัฒนาการของนักเรียน 

 ครูน าผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
เพ่ิมข้ึน มีแนวโน้มว่าจะเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนานักเรียน  

 ครูแจ้งผลการประเมินของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนใช้ข้อมูลนั้นปรับปรุงการเรียนรู้  
ของตนเองได้ 

 ครูรายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบ 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ปกครองของนักเรียน 

2  ครูวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของนักเรียนเป็นรายคน และหรือวิเคราะห์เป็นรายกลุ่ม 
เป้าหมาย แต่แนวโน้มพัฒนาการของนักเรียนยังไม่ชัดเจน 

 ครูน าผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้เป็นบางประเด็น ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
เพ่ิมข้ึน 

 ครูแจ้งผลการประเมินของนักเรียนตามระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด นักเรียนใช้ข้อมูลนั้น
ปรับปรุงการเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่ 

 ครูรายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบ 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ปกครองของนักเรียน 



                คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

๓๗ 

 ๓๗ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
1  ครูวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของนักเรียนเฉพาะบางคนหรือบางกลุ่ม  

 ครูน าผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้บ้าง ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น 
 ครูแจ้งผลการประเมินของนักเรียนตามระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด  
 ครูรายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบ 

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ปกครองของนักเรียน 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น เอกสารสรุปผลการประเมินของนักเรียนรายคน/รายชั้น บันทึก

พัฒนาการของนักเรียน บันทึกการแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครอง ผลงานของครูที่เกิดจากการใช้ผลการประเมิน
นักเรียน เป็นต้น 

๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นต้น 

ด้ำนที่ 5 ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ  
๕.๑ โครงกำร/กิจกรรมดีเด่นของสถำนศึกษำ พิจารณาจากโครงการ/กิจกรรมที่

สถานศึกษาด าเนินการจนบรรลุผลส าเร็จ เกิดความภาคภูมิใจ โครงการ/กิจกรรมดีเด่นนั้นมีอย่างน้อย 1 
โครงการที่เป็นโครงการตามพระแนวราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ หรือรัชกาลปัจจุบัน  
และโครงการอ่ืนๆ 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 โครงการมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย 
เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เกิดจากการรับรู้ เข้าใจปัญหาและความ
ต้องการร่วมกันของทุกฝ่าย ทุกงานในสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิด วางแผน และลงมือ
ปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่  

 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วยความเต็มใจ ทุกคนรับรู้ เข้าใจเป้าหมาย
และมุ่งด าเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 

 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้านโดยรวม     
อย่างเด่นชัด และส่งผลด้านใดด้านหนึ่งอย่างโดดเด่น  

 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลายและสร้างสรรค์ น่าสนใจครบถ้วน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
3  โครงการ/กิจกรรมดีเด่นอย่างน้อย 2 โครงการมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

นโยบาย เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เกิดจากการรับรู้ เข้าใจ
ปัญหาและความต้องการร่วมกันของทุกฝ่าย ทุกงานในสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิด 
วางแผน และลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่  

 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วยความเต็มใจ ทุกคนรับรู้ เข้าใจเป้าหมาย
และมุ่งด าเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 

 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้านโดยรวม      
อย่างเด่นชัด  

 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลายครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย             
ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2  โครงการ/กิจกรรมดีเด่นอย่างน้อย 1 โครงการมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
นโยบาย เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิด 
วางแผน และลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่  

 ผู้เกี่ยวข้องบางฝ่าย บางคนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนบางด้าน  
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่ง ครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
1  โครงการ/กิจกรรมดีเด่นอย่างน้อย 1 โครงการมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

นโยบาย เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา นักเรียนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงาน 

 ผู้เกี่ยวข้องบางฝ่าย บางคนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนบางด้าน  
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งในบางกลุ่มเป้าหมาย 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โครงการ บันทึกการด าเนินงาน

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

๖. ขั้นตอนกำรจัดท ำคะแนนและเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก 

๖.๑ ขั้นตอนกำรจัดท ำคะแนน 
      เมื่อคณะกรรมการประเมินแต่ละคนให้คะแนนตามรายการในแบบประเมินของตนและรวมคะแนน

แต่ละด้านไว้แล้ว ให้ประธานและคณะกรรมการประเมินอภิปรายร่วมกันให้ได้ข้อยุติ และสรุปผลการประเมินใน
แบบสรุปผลทีอ่ยู่แผ่นหลังสุดของแบบประเมิน โดยมีขั้นตอนการจัดท าดังนี้  
 ๑. ตรวจสอบผลรวมของคะแนนแต่ละด้านของกรรมการแต่ละคน 
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 ๒. หาผลรวมของคะแนนแต่ละด้านของกรรมการทั้งชุด 
 ๓. หาค่าเฉลี่ยของแต่ละด้าน เพ่ือประเมินการผ่านเกณฑ์ที่ ๑ โดยการน าผลรวมจาก ข้อ ๒ ต้ังหารด้วย
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 าผลการประเมินมาพิจารณาและอภิปรายเพ่ือตัดสินว่าสมควรเสนอให้สถานศึกษาใด เข้ารับ
รางวัลพระราชทานหรือได้รับรางวัลชมเชย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องสรุปความคิดเห็น ในภาพรวมว่าเหตุใด
สถานศึกษาจึงสมควรได้รับรางวัลพระราชทานหรือรางวัลชมเชย 
 ให้เขียนชื่อคณะกรรมการประเมินพร้อมต าแหน่งและสังกัดในแผ่นสรุปผลการประเมิน ของแบบ
ประเมินสถานศึกษานั้นๆ 

ตัวอย่ำงสรุปผลกำรประเมินสถำนศึกษำ ก. จำกคณะกรรมกำร (จ ำนวน 7 คน) 
                                      (ข้อ ๑ )                     (ข้อ ๒ )    (ข้อ ๓ )                 (ข้อ ๔ ) 

ด้ำนที่ประเมิน
(จ ำนวน
รำยกำร) 

         กรรมกำรคนที่ 
 ผลรวมของ

คะแนน 
แต่ละด้ำน 

ค่ำเฉลี่ย 
แต่ละ
ด้ำน 

น้ ำหนกั
คะแนน 

แต่ละด้ำน 

ผลคณูของ
ค่ำเฉลี่ยแต่
ละด้ำนกบั
น้ ำหนกั
คะแนน 

แต่ละด้ำน 

หมำยเหต ุ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 6 7 

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

ด้ำนที่ ๒ 
(4 ข้อ) 13 12 14 12 13 12 12 88 3.142 ๒ 6.284  

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

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

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

          ๑๐ 32.796 (ข้อ ๕) 
           3.279  (ข้อ ๖) 

จำกตำรำง 
 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่ ๑ จากค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน ปรากฏว่าสถานศึกษา ก. ผ่านเกณฑ์ (ไม่ต่ ากว่า 
๓.๐๐๐) 
 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่ ๒ จากค่าเฉลี่ยของคะแนนรวม ปรากฏสถานศึกษา ก.ไม่ผ่านเกณฑ์รางวัล
พระราชทาน (ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐๐) 
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 ดังนั้น สถานศึกษา ก. ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทาน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลชมเชย (หากได้คะแนน
รองลงมาเป็นล าดับที่ ๒ หรือ ๓) 

๖.๒ เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัล 
      1) สถำนศึกษำที่มีสิทธิ์รับรำงวัลพระรำชทำน จะต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 

  ๑.1) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษาตามแบบประเมินสถานศึกษาแต่ละด้านไม่ต่ ากว่า 
๒.๐๐๐ 

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

  1.๓) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านสูงสุด และได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดจาก
กรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่ท าการประเมิน 

     2) สถำนศึกษำที่มีสิทธิ์รับรำงวัลชมเชย  
สถานศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นล าดับที่ ๒ และ ๓ จะได้รับรางวัลชมเชย (มี ๒ รางวัล) ซึ่งต้องผ่าน

การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
2.๑) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษาตามรายการในแบบประเมินสถานศึกษา แต่ละด้านไม่ต่ า

กว่า ๒.๐๐๐ 
๒.2) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามรายการในแบบประเมินสถานศึกษาไม่

ต่ ากว่า ๓.๐๐๐ 
ผลการประเมินสถานศึกษาจะถูกส่งไปตามขั้นตอนการคัดเลือกตามแผนภูมิหน้า 7 และหน้า 8 จนถึง

คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ข้อมูลที่ส่งถึง
คณะกรรมการแต่ละขั้นตอนต้องตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปภาพรวมของสถานศึกษาชัดเจน 
คณะกรรมการอ านวยการฯ จะเป็นผู้ตัดสินขั้นตอนสุดท้าย แล้วน าเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาลง
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ข้อพึงระวัง 
โปรดตรวจสอบคุณสมบตัิของสถำนศึกษำให้ถูกต้องและครบถ้วน 

 

๑. กรณีสถานศกึษาท่ีจดัการศึกษาหลายระดับ 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) 

 
 



 

รายการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับประถมศกึษาและมัธยมศกึษา  

ปีการศึกษา ๒๕………… 
 

น้ าหนัก รายการประเมินและตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

ประจ าด้าน  ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓ ด้านที่ ๑  คุณภาพนักเรียน     
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ     
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (ONET) ของสถำนศึกษำ           

มีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 3 ปี  
๒. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเขียนภำษำไทย กำรสื่อสำร และ

กำรคิดค ำนวณ 
๓. นักเรียนมีควำมสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
๔. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ แก้ปัญหำ และประยุกต์ใช้ 
๕. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

(ICT) 
๖. นักเรียนมีควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรยีนตำมหลักสูตรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
๗. นักเรียนมีควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน หรือกำรท ำงำน 
๘. นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถรอบด้ำน มีควำมสำมำรถพิเศษ     

และมีผลงำนเป็นเลิศ 

    

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์     
 ๑. นักเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม ค่ำนิยม ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด        

และมีจิตส ำนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ตน 
๒. นักเรียนตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และ

สิ่งแวดล้อม 
๓. นักเรียนยอมรับเหตุผลและควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน 
๔. นักเรียนสำมำรถท ำงำนเป็นทีม มีควำมรับผิดชอบ มีควำมมุ่งมั่น     

ในกำรท ำงำน และท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๕. นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยและภูมิปัญญำไทยมี

แนวทำงน ำภูมิปัญญำที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
๖. นักเรียนมีควำมมั่นใจในตนเอง และมีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียน 
๗. นักเรียนสำมำรถรักษำสุขภำพกำย สุขภำพจิตได้ 
๘. นักเรียนมีควำมรู้สึกปลอดภัย เข้ำใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อ่ืนให้

ปลอดภัยจำกสำรเสพติด ปัญหำทำงเพศ และอบำยมุขทุกชนิด 

    

 รวมคะแนนด้านที่ ๑     
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น้ าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒ ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ     
 ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
 ๑. วิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำ ร่วมกับชุมชน สังคม 

ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒. น ำผลกำรวิเครำะห์ที่ได้มำพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำให้มีควำม

ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๓. น ำหลักสูตรสถำนศกึษำไปออกแบบจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้

บรรลุผลตำมจุดมุ่งหมำย 
๔. จัดท ำแผนและด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมิน  

กำรใช้หลักสูตร 
๕. สรุปผลกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมิน มำปรับปรุงและพัฒนำ

หลักสูตร โดยใช้กระบวนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำ 

    

 ๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร     
 ๑. น ำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลและควำมคิดเห็นของ

ผู้ปกครอง ชุมชน มำก ำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
๒. ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดและแนวทำงกำรจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ เน้นกำรพัฒนำรอบด้ำน 
๓. มีรูปแบบกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย ท้ำทำย สร้ำงสรรค์  

ทั้งกิจกรรมรำยบุคคล และกิจกรรมกลุ่ม 
๔. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่ำงมีควำมสุข 
๕. นักเรียนมีผลงำนเชิงสร้ำงสรรคแ์ละเห็นกำรพัฒนำต่อยอดได้ 

    

 ๒.๓ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้     
 ๑. รับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง มี

กำรวิเครำะห์ สรุปผลเพื่อกำรออกแบบ จัดหำ และผลิต  
๒. ออกแบบ วำงแผน และจัดหำและผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยของหลักสูตร 
๓. จัดบริกำรและบ ำรุงรักษำสื่อ เทคโนโลยเีพ่ือกำรเรียนรู ้และแหล่งเรียนรู ้
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 

ทั้งท่ีมีในสถำนศึกษำ ในท้องถิ่นและชุมชน และมีกำรใช้ อย่ำงเหมำะสม 
๕. ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้

สู่แวดวงวิชำกำร ด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำย น่ำสนใจ 

    

 ๒.๔ ระบบการวัดและประเมินผล     
 ๑. สร้ำงและพัฒนำแนวทำง/กระบวนกำรประเมินผลเพ่ือให้ได้ข้อมูล

สำรสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน  
๒. มีระเบียบกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องกำรวัด และ

ประเมิน 
๓. สร้ำงและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภำพ และเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นระบบ ใช้งำนสะดวกรวดเร็ว 

    



 

น้ าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๔. จัดท ำเอกสำรประกอบกำรวัดและประเมินผลเพ่ือสรุปรำยงำน 
เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง 

๕. น ำผลไปใช้เพื่อพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรเรียนรู้ 

 รวมคะแนนด้านที่ ๒  

 

บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
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หนัก 
รายการประเมินและตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 
ประจ าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒ ด้านที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษา     

 ๓.๑ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร     
 ๑. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 

๒. ผู้บริหำรมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่ำงได้ 
๓. ผู้บริหำรจัดกำรศึกษำโดยยึดแผนพัฒนำสถำนศึกษำเป็นส ำคัญ 
๔. ผู้บริหำรมีควำมเป็นประชำธิปไตย 
๕. ผู้บริหำรสร้ำงขวัญก ำลังใจใหแ้ก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง 

    

 ๓.๒ การพัฒนาองค์กร     
 ๑. สถำนศึกษำมีระบบพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ โดยรับฟัง       

ควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วน  
๒. สถำนศึกษำพัฒนำระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. สถำนศึกษำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ดีงำม  

เพ่ือพัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน 
๔. สถำนศึกษำมีสภำพแวดล้อมสวยงำม และอำคำรสถำนที่มี 

ควำมสะอำด และมีระบบกำรดูแลควำมปลอดภัย 
๕. สถำนศึกษำมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรถูกสุขลักษณะ มีควำมม่ันคง

แข็งแรง อุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอ 
๖. สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงนักเรียน ครู บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ และผู้เกี่ยวข้อง 

    

 ๓.๓ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา     
 ๑. สถำนศึกษำจัดหำ ผลิต ใช้ และให้บริกำรเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร

เพ่ือกำรบริหำรและจัดกำรตำมแผนงำน/โครงกำร 
๒. สถำนศึกษำจัดให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร เพ่ือกำรเรียน 

กำรสอนและเพ่ือกำรบริหำรและจัดกำร ตำมแผนงำน/โครงกำร 
๓. สถำนศึกษำก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรใช้เทคโนโลยีและกำร

สื่อสำรเพ่ือกำรศึกษำ 
๔. สถำนศึกษำมีระบบดูแลบ ำรุงรักษำเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร เพ่ือ

กำรศึกษำ และด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

    

 ๓.๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน     
 ๑. สถำนศึกษำจัดระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในที่ส่งผลต่อคุณภำพ

นักเรียนโดยรวม 
๒. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ

ภำยในของสถำนศึกษำ 
๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชน/ท้องถิ่น  

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มัน่ใจต่อระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

    

 3.5 ระบบข้อมูลและสารสนเทศ     
 ๑. จัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศพ้ืนฐำนครอบคลุมกำรใช้งำน 

๒. จัดเก็บข้อมูลและสำรสนเทศเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อกำรใช้งำน 
 

    



 

หนัก 
รายการประเมินและตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 
ประจ าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓. น ำข้อมูลและสำรสนเทศไปใช้ในกำรบริหำรและจัดกำร และพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

๔. เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข้อมูลและสำรสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรม 
ของสถำนศึกษำด้วยวิธีที่หลำกหลำย 

 รวมคะแนนด้านที่ ๓  

 

บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
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น้ าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒ ด้านที่ ๔ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
 ๔.๑ การออกแบบการจัดการเรียนรู้     
 ๑. ครูออกแบบกำรเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลจำกผลกำรวิเครำะห์นักเรียน  และ

ควำมเข้ำใจนักเรียนรำยบุคคล  
๒. ครกู ำหนดเป้ำหมำย ทักษะกระบวนกำร และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ตำมมำตรฐำน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร และตำม   
ควำมต้องกำรจ ำเป็นของนักเรียน 

๓. ครจูัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมขั้นตอนที่ออกแบบ 
๔. ครวูัดและประเมินผลกำรเรยีนอย่ำงมีคุณภำพ เน้นกำรมีส่วนร่วม ของ

นักเรียน และผู้ปกครอง 
๕. ครใูช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับเป้ำหมำย กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ตำมธรรมชำติวิชำ และเน้นกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน 

    

 ๔.๒ การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน     
 ๑. ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจลึกซึ้งในวิชำที่สอน และจัดกำรเรียนกำรสอน  

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๒. ครใูห้เวลำนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติท ำงำนเป็นกลุ่ม อภิปรำย และ 

น ำเสนองำนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรศึกษำ 
๓. ครใูห้เวลำนักเรียนได้คิด ตอบปัญหำ แก้ไขปัญหำ สะท้อนควำมรู้

ควำมเข้ำใจในวิชำที่เรียน และน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
๔. ครกูระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนำวิธีกำรเรียนรู้ของตนเอง

และใส่ใจใฝ่รู้ อดทนต่อกำรแสวงหำค ำตอบ 
๕. ครูจัดกิจกรรมที่สร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียน

ยอมรับควำมแตกต่ำงของผู้อื่น 
๖. ครบููรณำกำรกำรเรียนรู้วิชำที่สอนกับภูมิปัญญำท้องถิ่นและกลุ่ม สำระ

กำรเรียนรู้อ่ืน เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มขึ้นแต่ใช้เวลำน้อยลง 
๗. ครจูัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียน 

เพ่ิมพูนศักยภำพนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
๘. ครจูัดกำรชั้นเรียนที่ช่วยให้นักเรียนสนใจเรียน เห็นประโยชน์ของ 

กำรเรียน และตั้งใจเรียน 

    

 4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     
 ๑. ครูวัดและประเมินผลกำรเรียนรูเ้พ่ือพัฒนำนักเรียน และให้นักเรียน    

มีกำรประเมินตนเอง  
๒. ครวูัดและประเมินผลนักเรียนด้วยวิธีกำรและเครื่องมอืประเมินที่

หลำกหลำย สอดคล้องกับมำตรฐำนและตัวชี้วัดของรำยวิชำที่สอน 
๓. ครูตรวจสอบควำมรู้พ้ืนฐำนของนักเรียนก่อนเรียน และประเมินเมื่อ

จบบทเรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที และปรับปรุงแก้ไข  
ให้ดีขึ้น 

    



 

น้ าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๔. ครนู ำข้อมูลกำรวัดและประเมินผลมำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของครู รวมทั้งแก้ไขและพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียน 

๕. ครูตัดสินผลกำรเรียนของนักเรียนตำมระเบียบที่ก ำหนด ใช้ข้อมูลจำก
หลำยแหล่ง มีเกณฑ์อธิบำยระดับผลกำรเรียนชัดเจน 

 4.4 การน าผลการประเมินไปใช้     

 ๑. ครูวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรประเมินของนักเรียน แสดงแนวโน้ม
พัฒนำกำรของนักเรียนเป็นรำยคนและรำยกลุ่ม  

๒. ครูน ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพ่ิมข้ึน 

๓. ครูแจ้งผลกำรประเมินของนักเรียนอย่ำงสร้ำงสรรค์ นักเรียนใช้ข้อมูล
ปรับวิธีกำรเรียนรู้ได้ 

๔. ครูรำยงำนผลกำรเรียนและควำมก้ำวหน้ำของนักเรียนให้ผู้ปกครอง
ทรำบ และรับฟังข้อเสนอแนะจำกผู้ปกครอง 

    

 รวมคะแนนด้านที่ ๔  

 

บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………….……………
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……………………………………………………………………..……………………………………………………
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น้ าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

1 ด้านที่ ๕  ความดีเดน่ของสถานศึกษา     

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

เป้ำหมำยและจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ผู้เกี่ยวข้อง  
มีส่วนร่วมคิด วำงแผน ลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุน  

๒. ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงำนด้วยควำมเต็มใจ เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน 
๓. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำนักเรียน

รอบด้ำนโดยรวม 

๔. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและ
สร้ำงสรรค ์ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 *๑ โครงกำรที่น ำเสนอต้องเป็นโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำ 
อยู่หัวรัชกำลที่ ๙ หรือรัชกำลปัจจบุัน 

    

 รวมคะแนนด้านที่ ๕     

 

 

บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
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สรุปบันทึกข้อมูลจากการสังเกต สมัภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
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แบบสรุปคะแนนผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ  ประถมศึกษา 
                                                                                  ปีการศึกษา ๒๕..............    มัธยมศึกษา 

   ชื่อสถานศึกษา................................................................... จังหวัด...................... กลุ่มจังหวัดที.่......... ขนาด     เล็ก     กลาง     ใหญ ่
   สังกัด.......................................................................................พิจารณาให้ได้ล าดับที.่............................................... 

ด้านต่าง ๆ ที่ประเมิน คะแนนของกรรมการคนที ่ ผลรวมของคะแนน ค่าเฉลี่ย น้ าหนักคะแนน ผลคูณของค่าเฉลี่ย 
แต่ละด้านกับ หมายเหตุ 

(จ านวนรายการ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ แต่ละด้าน แต่ละด้าน แต่ละด้าน น้ าหนักคะแนนแต่ละด้าน 

ด้ำนท่ี  ๑  (2 ข้อ)             

ด้ำนที่  ๒  (4 ข้อ)             

ด้ำนที่  ๓  (5 ข้อ)             

ด้ำนที่  ๔  (4 ข้อ)             

ด้ำนที่  ๕  (1 ข้อ)             

 คะแนนรวม    
          ค่าเฉลี่ย 

ของคะแนนทุกด้าน 
       

ช่ือ ต ำแหน่ง และสังกัดของคณะกรรมกำรประเมิน  (เขียนตัวบรรจงให้อ่ำนชัดเจน) 
 
 
 
 
 
        
         
 

 ๑. ……………………………………………………………………………………………………………………     ประธำนกรรมกำร 
 ๒. ……………………………………………………………………………………………………………………      กรรมกำร 
 ๓. …………………………………………………………………………………………………………………….     กรรมกำร 
 ๔. ……………………………………………………………………………………………………………………      กรรมกำร 
 ๕. ……………………………………………………………………………………………………………………      กรรมกำร 
 ๖ . ………………………………………………………………………………………………………………….      กรรมกำร 

9 ๗. ……………………………………………………………………………………………………………… กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………………………………………………………………………   ประธำนกรรมกำร 
(ลงช่ือ) …………………………………………………………………………………..………………     กรรมกำร  
(ลงช่ือ) …………………………………………………………………………………….……………      กรรมกำร  
(ลงช่ือ) ……………………………………………………………………………….…………………      กรรมกำร 
(ลงช่ือ) ……………………………………………………………………………….…………………      กรรมกำร 
(ลงช่ือ) …………………………………………………………………………………….……………      กรรมกำร 
(ลงช่ือ) ……………………………………………………………………………………………… กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 

หมายเหต ุ  โปรดระบุว่ำเป็นกรรมกำรระดับ   เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ       จังหวัด
               กลุ่มจังหวัด (ตำมท่ีระบุในประกำศฯ)  
 
 



 

ความเห็นของคณะกรรมการประเมินในภาพรวม 
สมควรให้ได้รับรางวัล........................................................................... 
เหตุผล   :  ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินโดยสรุปภาพรวมว่าเหตุใดสถานศึกษาแห่งนี้ 
              จึงสมควรได้รับรางวัลพระราชทานหรือรางวัลชมเชย 
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                              (ลงชื่อ) …………………………………………………… กรรมกำร 
                              (ลงชื่อ) …………………………………………………… กรรมกำร 
                              (ลงชื่อ) …………………………………………………… กรรมกำร 
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