คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๑

๑. บทนำ
เมื่อกล่าวถึงคุณภาพการศึกษาโดยรวมแล้ว ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่คุณภาพนักเรียน คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครู และคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถสร้าง
ความร่ ว มมือ กับ ภาคีเครื อ ข่ายระดั บ ท้ องถิ่นและชุมชนให้ เ ข้า มามีส่ ว นร่ว มรับผิ ดชอบและผลั กดัน การจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง และยั่งยืนภายใต้ระบบการบริหารและจัดการที่มีประสิทธิภาพ งานการ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาได้ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
สถานศึกษาจานวนมากต้องการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการตั้งเป้าหมายการเป็น “สถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน” และประสบความสาเร็จจนเป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ เกิดขึ้นจากน้าพระทัยอันเปี่ยมด้วย
พระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ร ที่ทรงมีพระราชปรารภแด่
ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดาเนินทรง
เปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๐๖ และพระราชทานรางวัลให้แก่โรงเรียนราษฎร์
สอนศาสนาอิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า “มีนักเรียนจำนวนมำกซึ่งมีควำม
ประพฤติดีและมีควำมมำนะพยำยำมศึกษำเล่ำเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัด กำรศึกษำดีจนนักเรียน
ได้ รั บผลกำรเรี ยนดี เป็ นส่ วนรวม นั กเรี ยนและโรงเรี ยนที่ มี คุ ณสมบั ติ ดั งกล่ ำว สมควรจะได้ รั บ รำงวั ล
พระรำชทำนและทรงยินดีจะพระรำชทำนรำงวัลให้” กระทรวงศึกษาธิการ (โดยกรมวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานใน
ขณะนั้น) ได้น้อมนาพระราชปรารภมาพิจารณาดาเนินการด้วยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และ
ถือเป็นภารกิจสาคัญที่ ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสอันดีในการทากิจกรรมที่
สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช บรมนาถบพิต ร แล้ว รางวัล
พระราชทานยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการยกระดับและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของชาติ
ให้ดียิ่งขึ้นด้วย จึงเป็นที่ตระหนักชัดว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็นความสาคัญในการส่งเสริมการศึกษาของชาติ พระราชทานขวัญกาลังใจแก่
นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเยี่ยม
ด้ว ยการพระราชทานรางวัล ให้ ซึ่งในระยะแรกทรงพระราชทานด้ว ยพระองค์เ อง ปัจจุบันพระราชภาระ
การพระราชทานรางวัลนี้ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จนถึงปัจจุบัน
นับเป็นเวลามากกว่า ๕๐ ปีแล้ว ที่กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการและพัฒนางานมาโดยตลอด จนถึงขณะนี้ มี
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับรางวัลพระราชทานไปแล้วกว่า 4,4๐๐ คน และสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประมาณ 2,8๐๐ แห่ง
งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ เป็นงานที่มีเกียรติและเป็นสิริมงคล
สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องดาเนิ นการด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการประเมินและ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษานั้น คณะกรรมการต้องดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม
โดยใช้ความรู้ความสามารถและดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินอย่างถูกต้องตามหลักการ มีใจเป็นกลาง ไม่โน้มเอียง
เพื่อให้ได้นักเรียนและสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทานอย่างแท้จริง

๑

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๒

รางวัลพระราชทานเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าและเป็นเกียรติประวัติต่อผู้รับอย่างสูงสุด คุณความดีจะถูก
ประกาศและเผยแพร่ไปยังสาธารณชนทั่วไป ฉะนั้น ในการดาเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน นักเรียนและสถานศึกษาที่ผ่านการตัดสินต้องมีสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมอย่างโดดเด่น
ชัดเจน สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย/ทุกคนต้องตระหนักไว้เสมอว่า การดาเนินงานทุก ด้านต้องกระทาอย่าง
รอบคอบ และผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้วจะต้องดารงรักษาคุณความดีนั้นให้ยาวนานสืบไป

๒. คุณสมบัติของสถำนศึกษำ
สถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ปัจจุบัน ทั้งของรัฐและเอกชนที่ไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทาน หรือเคยได้รับรางวัลพระราชทานมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๓ ปี และเป็นสถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ๕ ด้าน ต่อไปนี้
ด้านที่ ๑ คุณภาพนักเรียน
ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ด้านที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษา
ด้านที่ ๔ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านที่ ๕ ความดีเด่นของสถานศึกษา

๓. แนวปฏิบัติในกำรประเมินและคัดเลือก
๓.๑ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินและคัดเลือก
๑) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ก. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ทาหน้าที่วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลไป
ยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
๒) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
รองประธาน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
๔) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ นั้น
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๖) นักวิชาการศึกษาที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ
ข. คณะกรรมกำรประเมิน ทาหน้าที่ประเมินสถานศึกษา โดยให้ประธานคณะกรรมการอานวยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จานวนคณะละ ๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน

๒

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ นั้น
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร

๓

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
.กรรมการและเลขานุการ

๒) ระดับจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร)
ก. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ทาหน้าทีว่ างแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผล
ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ที่ได้รับเลือก)
ประธาน
๒) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ที่เหลือ)
รองประธาน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
๔) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในจังหวัด นั้น
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๖) นักวิชาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้รับเลือกเป็นประธานที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ
ข. คณะกรรมกำรประเมิน ทาหน้าที่ประเมินสถานศึกษา โดยให้ประธานคณะกรรมการอานวยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จานวนคณะละ ๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในจังหวัด นั้น
กรรมการ
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ
หมำยเหตุ การแต่งตั้งประธานเพื่อการดาเนินการคัดเลือกระดับจังหวัดนี้ ให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) ตกลงเลือกผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คนใดคนหนึ่งเป็นประธานและ
ประกาศให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ร่วมกัน

๓

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๔

๓) ระดับกลุ่มจังหวัด
ก. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ท าหน้ า ที่ ว างแผนการประเมิ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น
กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลไปยังคณะกรรมการดาเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
๑) ผู้เชี่ยวชาญสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
ผู้อานวยการสานักที่เลขาธิการ กพฐ. มอบหมาย/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
๒) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับเลือก
ให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด
รองประธาน
๓) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในกลุ่มจังหวัดนั้น
กรรมการ
๔) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับเลือก
ให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานรางวัลพระราชทาน (จานวน ๑ คน)
กรรมการ
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จานวนไม่เกิน ๓ คน)
กรรมการ
๖) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น (หน่วยงานละ ๑ คน) กรรมการ
๗) ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ
กรรมการ
๘) นักวิชาการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
๙) ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับเลือก
เป็นรองประธาน
กรรมการและเลขานุการ
๑๐) นักวิชาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้รับเลือกเป็นรองประธานที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข. คณะกรรมกำรประเมิน
ส่วนกลำง ให้ประธานคณะกรรมการอานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จานวน
๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย
๑) ผู้ที่ประธานคณะกรรมการอานวยการเห็นสมควร
ประธาน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น
กรรมการ
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ

๔

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๕

ส่วนภูมิภำค ให้ประธานคณะกรรมการอานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จานวน
๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธาน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น
กรรมการ
๔) นักวิชาการศึกษา/ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ
หมำยเหตุ
๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาระดับจังหวัดหรือระดับกลุ่มจังหวัดก็ตาม ต้องไม่
แต่งตั้งบุ คคลที่ เ คยเป็ น กรรมการประเมิน สถานศึ ก ษาซ้ ากับ ที่ เคยประเมิน มาแล้ ว ไม่ว่า ในระดั บเขตพื้ น ที่
การศึกษาหรือระดับจังหวัด (ตัวอย่างเช่น นายยุติธรรม ใจเป็นกลาง ประเมินโรงเรียนวิทยาศึกษาในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาแล้ว หากเป็นผู้แทนประเมินในระดับจังหวัดและหรือกลุ่มจังหวัดอีก นายยุติธรรมต้องไม่เป็น
กรรมการประเมินในชุดที่มีโรงเรียนวิทยาศึกษาเข้ารับการประเมินด้วย หากโรงเรียนวิทยาศึกษาได้รับคัดเลือก
เข้ารับการประเมินในระดับจังหวัดและหรือระดับกลุ่มจังหวัด)
๒. การเสนอรายชื่อผู้ ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ผู้ ทรงคุณวุฒิ ค วรเป็นข้าราชการบานาญที่ มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาหรือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
๓. ไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียเป็นกรรมการประเมินและไม่แต่งตั้งผู้อานวยการโรงเรียนเป็นกรรมการประเมิน
๔. การออกประเมินประเภทประเภทสถานศึกษาต้องมีคณะกรรมการไปประเมิน จานวนไม่ต่ากว่า ๕ คน

๓.๒ กำรดำเนินกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ
๑) ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑.๑) ส่วนกลำง เฉพาะกรุงเทพมหานคร ให้ดาเนินการดังนี้
๑.๑.๑) สถานศึกษาระดับประถมศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งความประสงค์
ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สาหรับสถานศึกษา
ระดับ มัธ ยมศึกษาทุ กสั ง กัด ที่จั ด การศึก ษาขั้น พื้นฐาน แจ้งความประสงค์ข อสมั ครเข้ารับ การคัด เลื อ กไปยั ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือ เขต ๒ ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ
๑.๑.๒) สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากรุ ง เทพมหานครเป็ น ผู้ดาเนินการ
คัดเลื อกสถานศึกษาระดับ ประถมศึ กษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึ กษา เขต ๑ หรือเขต ๒
เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ โดยแยก
ตามสั งกั ดตามระดั บ และขนาดสถานศึ กษา ขนาดละ ๑ แห่ ง แ ล้ ว ส่ ง ใ ห้ ส า นั ก ท ด ส อ บ ท า ง การศึ ก ษา
สานั ก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการต่อไป

๕

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๖

๑.๑.๓) สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการ
ประเมินสถานศึกษาตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงลาดับสถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือก
แต่ละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมินจากลาดับ
สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่าสุด
๑.๒) ส่วนภูมิภำค ให้ดาเนินการดังนี้
๑.๒.๑) สถานศึกษาระดับประถมศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งความประสงค์
ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ สาหรับสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปยังสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ
๑.๒.๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแต่ละเขตพื้นที่ เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก
สถานศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เป็นผู้ ดาเนินการคัดเลื อก
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง แล้วส่งให้
ศูนย์
ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ดาเนินการต่อไป
๑.๒.๓) คณะกรรมการระดับ จั ง หวั ด คัด เลื อ กสถานศึ ก ษาตามระดับ การศึ ก ษาและ
ขนาดสถานศึ ก ษา ขนาดละ ๑ แห่ ง ส่ งให้ สานัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาที่เ ป็น ศูนย์ประสานงานการคัดเลือก
ระดับกลุ่มจังหวัดนั้น
๑.๒.๔) คณะกรรมการระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด ดาเนิ น การประเมิ น สถานศึ ก ษาตาม ระดับ
การศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงลาดับสถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือกแต่ละระดับการศึกษาและ
ขนาดสถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมินจากลาดับสถานศึ กษาที่ได้คะแนน
สูงสุดลงมาถึงต่าสุด คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด ส่งผลการประเมินพร้อมแนบแบบประเมินที่กรอกคะแนน
ของคณะกรรมการประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม (ประกอบด้ว ย ข้อมูลทั่วไป ผลการประเมินแต่ละด้าน
แบบสรุปคะแนน และความเห็นของกรรมการประเมินในภาพรวม) พร้อมทั้งเอกสารรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ๓ ปี การศึกษาย้ อนหลั ง และข้อมูลประกอบอื่น ๆ ส่ งไปยัง ส านักทดสอบทางการศึ กษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการดาเนินงานคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษา เพื่อรั บ รางวัล พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาตรวจสอบและเสนอผลต่ อ
คณะกรรมการอานวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการ ตามจานวนรางวัลที่กาหนดต่อไป
๒) วิธีกำรประเมินและคัดเลือก
ให้ ด าเนิ น งานตามคู่ มื อ การประเมิ น และแบบประเมิ น สถานศึ ก ษาเพื่ อ รั บ รางวั ล พระราชทาน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ส ถานศึ ก ษาเข้ า รั บ การประเมิ น ให้ ร ะบุ ใ ห้ ชั ด เจนว่ า “ไม่ มี ส ถานศึ ก ษาเข้ า รั บ
การประเมิน” และในกรณีที่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ระบุให้ชัดเจนว่า “สถานศึกษาที่
เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์”
ก่ อ นส่ ง ผลการประเมิ น และเอกสารประกอบการพิ จ ารณาไปยั ง ส านั ก ทดสอบทางการศึ ก ษา
ให้คณะกรรมการอานวยการระดับกลุ่มจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนการประเมิน ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง และข้อมูลส่วนอื่นให้ถูกต้องครบถ้วน

๖

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ในส่วนกลำง

๗

๗

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ในส่วนภูมิภำค

๘

๘

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๙

๙

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๑๐

๔. ขอบเขตกำรประเมิน
ในการประเมิ น สถานศึ ก ษาเพื่ อ รั บ รางวั ล พระราชทาน ระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษานั้ น
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 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
๒.๔ ระบบการวัดและประเมินผล
ด้ำนที่ ๓ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๓.๑ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
๓.๒ การพัฒนาองค์กร
๓.๓ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
๓.๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน
๓.๕ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ด้ำนที่ ๔ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔.๑ การออกแบบการจัดการเรียนรู้
๔.๒ การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
๔.๓ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
๔.๔ การนาผลการประเมินไปใช้
ด้ำนที่ ๕ ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ
๕.๑ โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา
น้าหนักคะแนนของแต่ละด้านมีสัดส่วนดังนี้ คือ ด้ำนที่ ๑: ด้ำนที่ ๒: ด้ำนที่ ๓: ด้ำนที่ ๔: ด้ำนที่ ๕
เท่ากับ ๓ : ๒ : ๒ : ๒ : ๑ ตามลาดับ และแต่ละรายการประเมินในแต่ละด้านมีคะแนนเท่ากับ ๔ คะแนน

๑๐

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๑๑

ตำรำงสรุปภำพรวมขอบเขตกำรประเมิน วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
ด้ำนที่
รำยกำรประเมิน
๑. คุณภาพนักเรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์

๒. การบริหาร
หลักสูตรและ
งานวิชาการ

๓. การบริหาร
และการจัด
การศึกษา

๔. การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็น
สาคัญ

๕. ความดีเด่นของ
สถานศึกษา

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑. พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ
๒. สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม
๓. สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครอง และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๑. พิจารณาจากหลักฐาน ผลงาน และร่องรอย
๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การปฏิบัติงาน
๒.๓ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ๒. สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
และแหล่งเรียนรู้
๓. สังเกตการจัดกิจกรรมในห้องเรียน
๒.๔ ระบบการวัดและประเมินผล ๔. สังเกตบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
๕. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๓.๑ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
๑. พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอย
๓.๒ การพัฒนาองค์กร
การปฏิบัติงาน
๓.๓ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อ ๒. สัมภาษณ์บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
การศึกษา
๓. สังเกตสภาพจริงที่ปรากฏ
๓.๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน ๔. สารวจร่องรอยการให้บริการ
๓.๕ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๔.๑ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ๑. พิจารณาจากหลักฐาน ผลงานและร่องรอย
๔.๒ การจัดการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน
การจัดการชั้นเรียน
๒. สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๔.๓ การวัดและประเมินผล
๓. สังเกตการณ์จัดกิจกรรมในห้องเรียน
การเรียนรู้
๔. สังเกตบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
๔.๔ การนาผลการประเมินไปใช้
และภายนอกสถานศึกษา
๕. สังเกตพฤติกรรมครูและนักเรียน
๕.๑ โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของ ๑. พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ
สถานศึกษา
๒. สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม
๓. สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๑๑

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๑๒

๕. รำยกำรประเมินและวิธีกำรประเมิน
การประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีรายการประเมิน จานวน ๕ ด้าน
แต่ละด้านมีคาอธิบาย รายการประเมิน หัวข้อพิจารณา แนวทางการให้ระดับคุณภาพ วิธีการประเมิน และ
แหล่งข้อมูล ดังนี้

ด้ำนที่ 1 คุณภำพนักเรียน
คุณภำพนักเรียน หมายถึง ความสาเร็จที่ปรากฏในตัวนักเรียนอันเป็นผลจากการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
รำยกำรประเมิน
๑.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของนักเรียน พิจารณาจากความสามารถของนักเรียนในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) รวมทั้ง
พิจารณาถึงความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติที่มี
พัฒนาการที่ดีขึ้น ความพร้อมของนักเรียนในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางานตามความเหมาะสมของ
แต่ ละระดั บชั้ น อี ก ทั้ ง พิ จ ารณาจากการที่ นั ก เรี ย นมี ค วามเป็ น เลิ ศ มี ค วามรู้ ค วามสามารถรอบด้ า น และ
ความสามารถพิเศษ
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของสถานศึกษามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี หรือ
มีค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาในปีที่ขอรับการประเมินสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ หรือ
มากกว่าร้อยละ 3.00
 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและสื่อสารได้อย่างดี และมีความสามารถ
ในการคิดคานวณในระดับดีมาก
 นักเรียนส่วนมากสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน และนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๒

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ระดับ

3

2

๑๓

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางานตามระดับชั้น
 นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน มีความสามารถพิเศษ และมีผลงานเป็นเลิศ
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของสถานศึกษามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี หรือ
มีค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาในปีที่ขอรับการประเมินสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระหว่าง
ร้อยละ 2.01 – 3.00
 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและสื่อสารได้อย่างดี รวมถึงมีความสามารถ
ในการคิดคานวณได้ในระดับดี
 นักเรียนส่วนมากสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน และนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางานตามระดับชั้น
 นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน และมีความสามารถพิเศษ
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของสถานศึกษามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี หรือ
มีค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาในปีที่ขอรับการประเมินสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระหว่าง
ร้อยละ 1.01 – 2.00
 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและสื่อสารได้ และมีความสามารถ
ในการคิดคานวณในระดับพอใช้
 นักเรียนส่วนน้อยสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน
 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้
มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางานตามระดับชั้น
 นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน หรือมีความสามารถพิเศษ

๑๓

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๑๔

ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของสถานศึกษามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี หรือ
มีค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาในปีที่ขอรับการประเมินสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระหว่าง
ร้อยละ 0.01 – 1.00
 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและและสื่อสารได้ และมีความสามารถ
ในการคิดคานวณในระดับปรับปรุง
 นักเรียนส่วนน้อยสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน และนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้และ
แก้ปัญหาได้น้อย
 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้
 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางานตามระดับชั้น
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ
2) สังเกตและสัมภาษณ์ นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย น พิ จ ารณาจากคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั ก เรี ย น
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามที่สถานศึกษากาหนด โดยเฉพาะความสานึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การยอมรับ
เหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น ความสามารถทางานเป็นทีม ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ความมั่นใจใน
ตนเอง เจตคติที่ดีต่อการเรียน และรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ความรู้สึกปลอดภัย รวมถึงความเข้าใจวิธี
ป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัย
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามที่สถานศึกษากาหนด และแสดงการกระทาที่สะท้อน
ว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปรากฏโดดเด่น เป็นแบบอย่างได้
 นักเรียนมีความตระหนักและแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน โดยมีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ ร่วมอนุรักษ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
 นักเรียนมีการยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น
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คำอธิบำยระดับคุณภำพ
นักเรียนสามารถทางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการทางาน และได้งาน
ที่
มีประสิทธิภาพ
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย สามารถอธิบาย
ยกตัวอย่าง และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีแนวทางนาภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้
นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
นักเรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้
นั กเรี ย นมีความรู้ สึกปลอดภัย เข้าใจวิธีป้องกันตนเองและผู้ อื่นให้ปลอดภัยจากสารเสพติด
ปัญหาทางเพศ และอบายมุขทุกชนิดในทุกสถานการณ์
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามที่สถานศึกษากาหนด และแสดงการกระทาที่สะท้อน
ว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปรากฏโดดเด่น
นักเรียนมีความตระหนักและแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน โดยมีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ ส่วนมากดาเนินการเฉพาะ
ภายในสถานศึกษา
นักเรียนมีการยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น
นักเรียนสามารถทางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการทางาน จนได้งานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
นักเรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้
นักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัย และเข้าใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากสารเสพติด
ปัญหาทางเพศ และอบายมุขทุกชนิด
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามที่สถานศึกษากาหนด และแสดงการกระทาที่
สะท้อนว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
นักเรียนมีการยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น
นักเรียนสามารถทางานเป็นทีมได้
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
นักเรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้
นักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัย และเข้าใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากสารเสพติด
ปัญหาทางเพศ และอบายมุข
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ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
1  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามที่สถานศึกษากาหนด และแสดงการกระทาที่
สะท้อนว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
 นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
 นักเรียนมีการยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น
 นักเรียนสามารถทางานเป็นทีมได้
 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
 นักเรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้
 นักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัย และเข้าใจวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสารเสพติด
ปัญหาทางเพศ และอบายมุข
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
1) พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ
2) สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร
กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร หมายถึง การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยการวิเคราะห์และกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ออกแบบ
จัดทา นาไปใช้ เก็บข้อมูลสารสนเทศ ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง มีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและสอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการผลิต ให้บริการ นาไปใช้ บารุงรักษา
อย่างเป็นระบบ ให้ความสาคัญกับชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนเพื่อให้เกิ ดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาจน
บรรลุตามเป้าหมายทีส่ ถานศึกษากาหนด ตลอดทั้งมีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ
รำยกำรประเมิน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.3 สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
2.4 ระบบการวัดและประเมินผล
2.1 กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ พิจารณาจากสถานศึกษามีการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น
ของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และท้องถิ่น ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนามาออกแบบและวางแผนพัฒนา
หลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมายและวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษา การนาหลักสูตรไปวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๖

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๑๗

การนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร และนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4  วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา ร่วมกับชุมชน สังคม ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ครอบคลุมทุกประเด็น
 นาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
 นาหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอนตามที่กาหนด
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
 จัดทาแผนและดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
 สรุปผลการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมิน นาผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนานาไปสู่ความยั่งยืนและเป็นแบบอย่างในวงกว้างได้
3  วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา ร่วมกับชุมชน สังคม และท้องถิ่น แต่ไม่ครบทุก
ฝ่ายหรือขาดประเด็นสาคัญบางประเด็น
 นาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
 นาหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอนตามที่กาหนด
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
 จัดทาแผนและดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
 สรุปผลการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมิน นาผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา
2  วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา ร่วมกับชุมชน สังคม และท้องถิ่น โดย
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมน้อยหรือวิเคราะห์เพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
 นาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
 นาหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน แต่ไม่
ครอบคลุมตามผลที่วิเคราะห์ได้
 จัดทาแผนและดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตร
 สรุปผลการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมิน นาผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
1  วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาโดยทีช่ ุมชน สังคม และท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วม
 นาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
 นาหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอน แต่ไม่เป็นขั้นตอน

๑๗

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๑๘

ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 ไม่ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตร
 ไม่สรุปผลการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม และไม่ประเมินการใช้หลักสูตร
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
1) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงานที่ปรากฏ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการและกิจกรรมตามแผน บันทึกการดาเนินงาน
บั น ทึกการประชุม รายงานประจ าปี แผนการจัด การเรียนรู้ รายงานผลการประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา
เป็นต้น
2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2.2 กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พิจารณาจากสถานศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและ
ความคิ ด เห็ น ของผู้ ป กครอง ชุ ม ชน น ามาออกแบบกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร โดยก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่านการเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคานวณ ทักษะการจัดการ ทักษะอาชีพ และจัดกิจกรรมตามแนวทางที่กาหนด โดยใช้กิจกรรมที่มีความ
ท้าทายทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม มุ่งเน้นให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมในการเรียนรู้ตามความต้องการ
และความสนใจ มีผลงาน เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนเกิดขึ้นหลากหลาย
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4  นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความคิดเห็นของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน
มากาหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจ
ของนักเรียน เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน และสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น ชุมชน
 กาหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นการพัฒนารอบด้าน ทั้งการ
อ่านเขียน การสื่อสาร การคิดที่หลากหลาย ทักษะการจัดการ และงานอาชีพ
 มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ท้าทาย สร้างสรรค์ น่าสนใจ ทั้งกิจกรรมรายบุคคล และ
กิจกรรมกลุ่ม
 นักเรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข
 นักเรียนมีผลงานเชิงสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และหรือมีการพัฒนาต่อยอดที่ชัดเจน
3  นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความคิดเห็นของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน
มากาหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้เหมาะสมสอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจของ
นักเรียน และสอดรับกับความต้องการของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน

๑๘

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๑๙

ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 กาหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเน้นการพัฒนารอบด้าน
ทั้งการอ่านเขียน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ ทักษะการจัดการ และงานอาชีพ
 จัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย น่าสนใจ ทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม
 นักเรียนส่วนมากในทุกกลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข
 นักเรียนมีผลงานที่แปลกใหม่และหรือมีการพัฒนาต่อยอดที่ชดั เจน
2  นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความคิดเห็นของผู้ปกครอง ชุมชน มากาหนด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้เหมาะสมสอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจของนักเรียน และ
ความต้องการของผู้ปกครอง
 กาหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งพัฒนานักเรียนเพียงบางด้าน
 จัดกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ ทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม
 นักเรียนบางกลุ่มเป้าหมายได้ทากิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความต้องการและความสนใจ
 ผลงานของนักเรียนยังไม่หลากหลายและหรือเน้นพัฒนาการนักเรียนเป็นบางด้าน
1
 ไม่มีการนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความคิดเห็นของผู้ปกครอง ชุมชน
มากาหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 กาหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ขาดความชัดเจน
 จัดกิจกรรมที่ขาดความท้าทาย และไม่ครบทั้งกิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมกลุ่ม
 นักเรียนร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร แต่การพัฒนานักเรียนยังไม่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้
ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
1) พิจารณาจากหลักฐาน ผลงานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3) สังเกตการจัดกิจกรรมในห้องเรียน
4) สังเกตบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5) สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2.3 สื่อ เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
สื่อ เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ พิจารณาจากการบริหารและการจัดการสื่อ
เทคโนโลยี เพื่อการเรี ย นรู้ และแหล่ งเรี ยนรู้ โดยสถานศึกษาได้ ทาการศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมายของ
หลักสูตร มีการเลือก และมีกระบวนการออกแบบ วางแผนและดาเนินการผลิต การบริการ การนาไปใช้ และ
บารุงรักษา โดย ครู นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และการจัดการ รวมทั้งมีการเผยแพร่อย่างเป็นระบบ

๑๙

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๒๐

ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ความต้องการใช้ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ สรุปผล เพื่อใช้
ในการออกแบบ วางแผน และดาเนินการจัดหาและผลิต
 ออกแบบ วางแผน และดาเนินการจัดหาและผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และ
แหล่งเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จนผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้ดี
 จัดบริการและบารุงรักษาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ทั้งที่มีในสถานศึกษา
ในท้องถิ่นและชุมชน ครูทุกคนนาสื่อไปใช้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมาย สาระการเรียนรู้
วิธีการจัดการเรียนรู้และวัยของนักเรียน
 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับ
เป็นนวัตกรรม สู่แวดวงวิชาการผ่านรูปแบบและวิธีการที่มีความหลากหลาย
3  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ความต้องการใช้ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ สรุปผล เพื่อใช้
ในการออกแบบ วางแผน และดาเนินการจัดหาและผลิต
 ออกแบบ วางแผน และดาเนินการจัดหาและผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และ
แหล่งเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีการผลิตสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างน้อย 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 จัดบริการและบารุงรักษาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ทั้งที่มีในสถานศึกษา
ในท้องถิ่นและชุมชน ครูส่วนใหญ่นาสื่อไปใช้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมาย สาระการเรียนรู้
วิธีการจัดการเรียนรู้และวัยของนักเรียน
 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับ
เป็นนวัตกรรม ผ่านรูปแบบและวิธีการที่มีความหลากหลาย
2  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู และนักเรียนเกี่ยวกับความต้องการใช้ สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ สรุปผล เพื่อใช้ในการออกแบบ วางแผน
และดาเนินการจัดหาและผลิต
 วางแผน และดาเนินการจัดหาและผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
ทีส่ อดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีการผลิตสื่อ เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้อย่างน้อย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 จัดบริการและบารุงรักษาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
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ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ทั้งที่มีในสถานศึกษา
ในท้องถิ่นและชุมชน ครูบางส่วนนาสื่อไปใช้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมาย สาระการเรียนรู้
วิธีการจัดการเรียนรู้และวัยของนักเรียน
 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับ
1  มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูเกี่ยวกับความต้องการใช้ สื่อ เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ สรุปผล เพื่อใช้ในการออกแบบ วางแผน และ
ดาเนินการจัดหาและผลิต
 ดาเนินการจัดหา และผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับ
เป้าหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีการผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
น้อยกว่า 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 จัดบริการและบารุงรักษาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ทั้งที่มีในสถานศึกษา
ในท้องถิ่นและชุมชน ครูบางส่วนนาสื่อไปใช้อย่างไม่เหมาะสมกับเป้าหมาย สาระการเรียนรู้
วิธีการจัดการเรียนรู้และวัยของนักเรียนในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
1) พิจารณาจากหลักฐาน ผลงาน และร่องรอยการปฏิบัติงาน
2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3) สังเกตการจัดกิจกรรมในห้องเรียน
4) สังเกตบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5) สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2.4 ระบบกำรวัดและประเมินผล
ระบบกำรวัดและประเมินผล พิจารณาจากการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การสร้ า งและพั ฒ นาแนวทางการออกแบบกระบวนการประเมิ น ผลเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล สารสนเทศ
ในการตัดสิน การปรับปรุง และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยกาหนดระเบียบการวัดและประเมินผล
เป็นหลักในการดาเนินงาน มีกระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่มีคุณภาพ จัดทาเอกสารประกอบการวัด
และประเมิ น ผล เพื่ อ สรุ ป รายงานเสนอผู้ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ทราบ และน าผลไปใช้ เ พื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การจัดการศึกษา
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4  สร้างและพัฒนาแนวทาง/กระบวนการประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน
ที่ถูกต้องครบถ้วน
 มีระเบียบการวัดและประเมินผลที่มคี รู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดทา
สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน
๒๑
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2
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๒๒

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ หลากหลายรูปแบบ และมีการเก็บ
รวบรวมอย่างเป็นระบบ สามารถนามาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงความต้องการ ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
 จัดทาเอกสารประกอบการวัดและประเมินผลเพื่อสรุปรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง
 นาผลไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครู และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
 สร้างและพัฒนาแนวทางการออกแบบกระบวนการประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ถูกต้องครบถ้วน
 มีระเบียบการวัดและประเมินผลที่มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดทา
สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน
 สร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ หลากหลายรูปแบบ และมีการเก็บ
รวบรวมอย่างเป็นระบบ สามารถนามาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงความต้องการ ในบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
 จัดทาเอกสารประกอบการวัดและประเมินผลเพื่อสรุปรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง
 นาผลไปใช้พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน กระบวนการจัด
การเรียนการสอนของครู และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
 สร้างและพัฒนาแนวทางการออกแบบกระบวนการประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ถูกต้องครบถ้วน
 มีระเบียบการวัดและประเมินผลที่มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดทา
สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน
 สร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ หลากหลายรูปแบบ การเก็บรวบรวมยังไม่
เป็นระบบ
 จัดทาเอกสารประกอบการวัดและประเมินผลเพื่อสรุปรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง
 นาผลไปใช้พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครู และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
 สร้างและพัฒนาแนวทางการออกแบบกระบวนการประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ถูกต้องครบถ้วน
 มีระเบียบการวัดและประเมินผลที่มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดทา
สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน
 สร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล ขาดความชัดเจนในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
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๒๓

ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 จัดทาเอกสารประกอบการวัดและประเมินผลเพื่อสรุปรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัด
 นาผลไปใช้พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน กระบวนการจัด
การเรียนการสอนของครู หรือกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
1) พิจารณาจากหลักฐาน ผลงาน และร่องรอยการปฏิบัติงาน
2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3) สังเกตการบันทึกการจัดกิจกรรมในห้องเรียน

ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
กำรบริ ห ำรและกำรจั ด กำรศึ ก ษำ หมายถึ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาแสดงภาวะผู้ น าในการพั ฒ นา
สถานศึกษาให้ บ รรลุ เป้ าหมาย โดยยึ ดหลั กการบริห ารแบบมีส่ ว นร่ว ม สร้างผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของบุคลากรในสถานศึกษาให้มุ่งพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ดาเนินการจัดหาและ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่า ด้วยระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
รำยกำรประเมิน
๓.๑ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
๓.๒ การพัฒนาองค์กร
๓.๓ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
๓.๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน
๓.๕ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
3.1 ภำวะผู้นำของผู้บริหำร
ภำวะผู้ น ำของผู้ บ ริ ห ำร พิ จ ารณาจากผู้ บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ยึ ด หลั ก การบริ ห าร
แบบมี ส่ ว นร่ ว ม มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และอุ ทิ ศ ตนในการปฏิ บั ติ ง าน วางแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา
ของสถานศึ ก ษา จั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย มี ค วามเป็ น
ประชาธิปไตย สามารถบริหารและจัดการ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัด สร้างขวัญกาลังใจแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีความพึงพอใจจากการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างได้
 ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับ
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ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถบริหารและจัดการสถานศึกษาให้มีผลงานโดดเด่น
เป็นที่ประจักษ์ชัด
 ผู้บริหารสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บุคลากรมีความพึงพอใจ
3  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัติงาน
 ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถบริหารและจัดการสถานศึกษาให้มีผลงานโดดเด่น
 ผู้บริหารสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บุคลากรมีความพึงพอใจ
2  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัติงาน
 ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียน
บางกลุ่มเป้าหมาย
 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้ตามบทบาทหน้าที่
 ผู้บริหารสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ แต่ขาดการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัติงาน
 ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยไม่ดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
 ผู้บริหารดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามความคิดของตน
 ผู้บริหารเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ทั่วถึง
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
1) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
3) สังเกตสภาพจริงที่ปรากฏ

3.2 กำรพัฒนำองค์กร
กำรพัฒนำองค์กร พิจารณาจากการสร้างระบบและจัดทาแผนเพื่อใช้พัฒนาการเปลี่ยนแปลง
องค์กรให้เกิดประสิทธิผลสู่ความเป็นเลิศ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม การพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแล
ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามที่ ชั ด เจนเป็ น รู ป ธรรม มี ก ารจั ด
สภาพแวดล้อมสวยงาม อาคารสถานที่ทุกแห่งมีความสะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์
และสิ่งอานวยความสะดวกประจาอาคารมีปริมาณเพียงพอ มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนักเรี ยนกับ
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นักเรียน นักเรียนกับครู ครูกับผู้ปกครอง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่ วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4  สถานศึกษามีระบบพัฒนาองค์กรและจัดทาแผนเพื่อใช้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เกิด
ประสิทธิผลสู่ความเป็นเลิศ โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดและร่วมดาเนินการอย่างชัดเจน
 สถานศึกษาพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และดาเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดูแลนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม เพื่อพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน เป็นรูปธรรมชัดเจน
 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมสวยงาม อาคารสถานที่ทุกแห่งมีความสะอาด และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์และ
สิ่งอานวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอพร้อมใช้
 สถานศึกษามีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ครูกับนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายพึงพอใจ
3  สถานศึกษามีระบบพัฒนาองค์กรและจัดทาแผนเพื่อใช้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เกิด
ประสิทธิผล โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็น นาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
 สถานศึกษาพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด ดูแลนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีผู้รับผิดชอบชัดเจน
 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม เพื่อพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมสวยงาม อาคารสถานที่ทุกแห่งมีความสะอาด และมีระบบรักษาความ
ปลอดภัย
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์และ
สิ่งอานวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอ
 สถานศึกษามีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างนักเรียนกับนักเรียน ครูกับนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายพึงพอใจ
2  สถานศึกษามีระบบพัฒนาองค์กรและจัดทาแผนเพื่อใช้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เกิด
ประสิทธิผล
 สถานศึกษาพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดูแลนักเรียนไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย และดาเนินงานได้บางส่วน
 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน แต่ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมหรืออาคารสถานที่ค่อนข้างสะอาดและปลอดภัย
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ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์และ
สิ่งอานวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอ
 สถานศึกษามีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้เกี่ยวข้องค่อนข้างพอใจ
1
 สถานศึกษามีระบบพัฒนาองค์กรและจัดทาแผนเพื่อใช้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กร แต่การ
ดาเนินงานไม่เป็นรูปธรรม
 สถานศึกษาพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แต่ดาเนินงานได้ไม่ทั่วถึง
นักเรียนทุกกลุ่ม
 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน
 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม หรืออาคารสถานที่ไม่สะอาด บางแห่งค่อนข้างไม่ปลอดภัย
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการไม่ถูกสุขลักษณะ หรือไม่มั่นคงแข็งแรง
 สถานศึกษาไม่มีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
1) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3) สังเกตสภาพจริงที่ปรากฏ
4) สารวจร่องรอยการให้บริการ

3.3 เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ พิจารณาจากผู้บริหารสถานศึกษาดาเนินการจัดหาและ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการบริหารและการจัดการ วางแผนและ
กาหนดแนวทางการใช้ ตลอดจนกากับติดตาม ประเมินผลการใช้ และนาผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4  สถานศึกษาดาเนินการจัดหาและหรือผลิตเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อการบริหารและการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่กาหนด ครบทุกกลุ่มงาน
 สถานศึกษาจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอนรวมทั้งการบริหาร
และการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 สถานศึกษากากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒๖

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๒๗

ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 สถานศึกษามีระบบการดูแลบารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา และดาเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
3  สถานศึกษาดาเนินการจัดหาและหรือผลิตเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อการบริหารและการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
กาหนดได้เพียงพอ
 สถานศึกษาจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอนและเพื่อการบริหาร
และจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดได้ทั่วถึง
 สถานศึกษากากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างเป็นระบบ
ค่อนข้างต่อเนื่อง
 สถานศึกษามีระบบการดูแลบารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารและดาเนินการให้ใช้งานได้เสมอ
2  สถานศึกษาดาเนินการจัดหาและหรือผลิตเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน และ
เพื่อการบริหารและจัดการ ไม่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กาหนด
 สถานศึกษาจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน และเพื่อการบริหาร
และการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กาหนด ได้บางกลุ่มงาน
 สถานศึกษากากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร อย่างเป็นระบบ
แต่ไม่ต่อเนื่อง
 สถานศึกษามีการดูแลบารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสาร และดาเนินการให้ใช้งานได้
1  สถานศึกษาไม่มกี ารจัดหาและหรือผลิตเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอนและ
เพื่อการบริหารและการจัดการตามแผนงาน/โครงการที่กาหนด หรือจัดหาแต่ไม่เพียงพอ
 สถานศึกษาจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอนและเพื่อการบริหาร
และการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กาหนด เฉพาะกลุ่มงานที่จาเป็น
 สถานศึกษาขาดการกากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารเพื่อการศึกษา
 สถานศึกษาไม่เอาใจใส่หรือไม่มีการดูแลบารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
1) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงาน
2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3) สังเกตสภาพจริงที่ปรากฏ
4) สารวจร่องรอยการให้บริการ

3.4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน พิจารณาจากสถานศึกษาจัดระบบการดาเนินงาน/กิจกรรม/
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยยึดหลักการ
มีส่วนร่วม ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสู่การปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง มีการนิเทศ กากับ ติดตาม
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ

๒๗

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๒๘

ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
4

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโดยรวม มีขั้นตอน
และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีรูปแบบที่ชัดเจนโดดเด่น เป็นต้นแบบให้สถานศึกษาแห่งอื่นที่มี
บริบทใกล้เคียงกันนาไปปรับใช้ได้
 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
3
 สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโดยรวม มีขั้นตอน
การปฏิบัติเหมาะสม มีรูปแบบที่คาดว่าน่าจะเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอื่นนาไปปรับใช้ได้
 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
2
 สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎ/ระเบียบที่กาหนด ส่งผลต่อคุณภาพ
นักเรียนโดยรวม
 ผู้เกี่ยวข้องบางกลุ่มให้ความร่วมมือในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้าง
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
1  สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนได้ไม่ทั่วถึง
ขาดความเป็นระบบหรือดาเนินการไม่ต่อเนื่อง
 ผู้เกี่ยวข้องส่วนน้อยให้ความร่วมมือในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ค่อยมั่นใจ
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการ เอกสารต่างๆ เป็นต้น
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นาชุมชน/ท้องถิ่น
ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนหน่วยงาน/ร้านค้ารอบ ๆ สถานศึกษา เป็นต้น
3) สังเกตสภาพการดาเนินงานที่ปรากฏ
3.5 ระบบข้อมูลและสำรสนเทศ
ระบบข้อมูลและสำรสนเทศ พิจารณาจากสถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูล และสารสนเทศ
พื้นฐานของสถานศึกษาครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ระบบการใช้งานมีประสิทธิภาพ ง่าย และสะดวก
รวดเร็วต่อการสืบค้นและการให้บริการ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและทันสมัย พัฒนาต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน
มีการนาไปใช้ในการบริหารและจัดการงานของสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมในสถานศึกษาที่ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาหลากหลายวิธี
และน่าสนใจ

๒๘
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๒๙

ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4  จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานไว้ครบถ้วน ครอบคลุมการใช้งาน และสารสนเทศที่
จัดเก็บไว้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
 จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการใช้งาน มีการพัฒนาต่อเนื่อง
และมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยู่เสมอ
 นาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการงานของสถานศึกษา และพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและน่าสนใจ
และมีผลงานปรากฏชัด ทุกฝ่ายพึงพอใจ
3  จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานไว้ครบถ้วน ครอบคลุมการใช้งาน และสารสนเทศ
ที่จดั เก็บไว้มีความถูกต้องและสมบูรณ์
 จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการใช้งาน
 นาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการงานของสถานศึกษา และพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์
 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและน่าสนใจ
และมีผลงานชัดเจน
2  จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานไว้ครอบคลุมการใช้งาน
 จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
 นาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการงานของสถานศึกษา และพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย
 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
1  จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมการใช้งาน ขาดความถูกต้อง สมบูรณ์
และไม่เป็นปัจจุบัน
 จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการใช้งาน
 มีการนาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการงาน และพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนไม่คุ้มค่า
 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมในสถานศึกษาไม่หลากหลายและไม่น่าสนใจ
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการ เอกสารต่างๆ เป็นต้น
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู ผู้ปกครอง ประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้บริการสารสนเทศ เป็นต้น
3) สังเกตสภาพการดาเนินงานที่ปรากฏจริง
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ด้ำนที่ 4 กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ พิจารณาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของครูที่มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนัก เรียน มีการกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็น องค์ความรู้
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรและจุดเน้น
ของสถานศึกษา มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับเป้าหมาย ระบุแนวทางการวัดผลประเมินผล
และการใช้สื่ อ ไว้ชั ดเจน ดาเนิ น การจั ด การเรีย นรู้ ที่เ น้น ให้ นั กเรีย นมีโ อกาสได้ ฝึ กฝน ปฏิบัติ ทางานกลุ่ ม
มีการอภิปราย นาเสนอผลงานด้ วยวิธีการที่เหมาะสม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการสื่อสาร นักเรียนได้คิด
แก้ปัญหา สะท้อนความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ได้เรียนรู้ นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน สร้างปฏิสัมพันธ์
เชิ ง บวก ยอมรั บ ความแตกต่ า งระหว่า งบุค คล นั ก เรี ย นได้ รั บ การกระตุ้ น และพั ฒ นาวิธี ก ารเรีย นรู้ มี ก าร
ตรวจสอบและประเมินการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งความรู้ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การ
ประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์เป็นระยะ จัดให้นักเรียนประเมินตนเอง และใช้วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย รายงานข้อมูลความก้าวหน้าแก่ นักเรียน และเสนอแนะผู้ปกครอง รวมทั้งใช้ข้อมูลการ
ประเมินนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รำยกำรประเมิน
4.1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
4.2 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
4.4 การนาผลการประเมินไปใช้
4.1 กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ พิจารณาจากการใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรรวมทั้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งข้อมูลผลการ
วิเคราะห์นักเรียน ความเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ มีการมอบหมายงานที่หลากหลายและ
สร้างสรรค์ ทั้งงานรายบุคคล และงานกลุ่ม มีการกาหนดแนวทางการวัด และประเมินผลรวมถึงการใช้สื่ อได้
สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นทีส่ ถานศึกษากาหนด
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4
 ครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจนักเรียนรายบุคคล
เน้นความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ อย่างชัดเจน
 ครูกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร และเพิ่มเติมเป้าหมาย
ตามความต้องการจาเป็นของนักเรียน มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
ทีห่ ลากหลาย มีความท้าทาย สร้างสรรค์ ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่มได้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและจุดเน้นทีส่ ถานศึกษากาหนด
 ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วน และมีคุณภาพ
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คำอธิบำยระดับคุณภำพ
ครูวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ผู้ปกครอง เพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา
ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ทหี่ ลากหลาย และสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
ตามธรรมชาติวิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจนักเรียนรายบุคคล
เน้นความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ อย่างชัดเจน
ครูกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลุมด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ
ทีพ่ ึงประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และจุดเน้นของหลักสูตร มีการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้และการมอบหมายงานที่หลากหลาย มีความท้าทาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่มอย่าง
สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นที่สถานศึกษากาหนด
ครูส่วนใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วน และมีคุณภาพ
ครูวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน เพื่อใช้
พัฒนาการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา
ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ตามธรรมชาติ
วิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจนักเรียนรายบุคคล
เน้นความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ
ครูส่วนใหญ่กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลุมด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร มีการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้และการมอบหมายงานที่สอดคล้องตัวชี้วัด ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
ครูส่วนใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วน
ครูวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้
เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา
ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ตามธรรมชาติ
วิชา
ครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจนักเรียนรายบุคคล
ครูกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลุมด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ
ทีพ่ ึงประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
และการมอบหมายงาน ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม ที่ไม่ท้าทายหรือกระตุ้นความสามารถ
ของนักเรียน
ครูส่วนใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้เท่านั้น
ครูวัดและประเมินผลตามระเบียบของสถานศึกษาเท่านั้น
ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
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วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล แผนการจัด การเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา สื่อและอุปกรณ์การสอน ผลงานของนักเรียน เป็นต้น
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น
๓) สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
4.2 กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน
กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัด กำรชั้นเรียน พิจารณาจากครูมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาที่
สอน และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้ มีการให้เวลานักเรียนได้
ฝึ กปฏิบั ติ ทางานเป็ น กลุ่ ม อภิป ราย น าเสนองานด้ว ยวิธีการที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา ให้เวลานักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ได้สะท้อนความรู้ความเข้าใจในวิชา
ที่เรียน นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน กระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองและ
ใส่ใจ ใฝ่เรียนรู้ อดทนต่อการแสวงหาคาตอบ สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและการยอมรับความแตกต่างทั้งด้าน
ความคิดและด้านอื่นๆ บูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชาอื่นๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดการสอนซ่อมเสริมให้แก่
นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย น เพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพนั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ และมี
การจัดการชั้นเรียนที่ดี
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4  ครูมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้
 ครูให้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ทางานเป็นกลุ่ม อภิปราย และนาเสนองานด้วยวิธีการที่
เหมาะสม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างเปิดกว้าง
 ครูให้เวลานักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ได้สะท้อนความรู้ความเข้าใจในวิชาที่
เรียน ได้นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 ครูกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองและใส่ใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา แสวงหาความรู้หรือสิ่งที่ต้องการทราบด้วยความอดทน
 ครูจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับความแตกต่าง
ของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ
 ครูบูรณาการการเรียนรู้วิชาที่ตนสอนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้อย่าง
กลมกลืน โดยใช้เวลาเรียนน้อยกว่าเดิมแต่นักเรียนเรียนรู้ได้มากขึ้น
 ครูจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน เพิ่มพูนศักยภาพ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดูแลให้นักเรียนเรียนรู้ตามศักยภาพได้ทั่วถึง
 ครูจัดการชั้นเรียนที่ช่วยให้นักเรียนสนใจเรียน เห็นประโยชน์ของการเรียน ตั้งใจเรียนเต็มที่
และเรียนอย่างมีความสุข
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ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
3  ครูมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้
 ครูให้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ทางานเป็นกลุ่ม อภิปราย และนาเสนองานด้วยวิธีการที่
เหมาะสม และใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอผลงาน
 ครูให้เวลานักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ได้สะท้อนความรู้ความเข้าใจในวิชาที่
เรียน โดยเชื่อมโยงความรู้กับชีวิตประจาวันของนักเรียน
 ครูกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองและใส่ใจใฝ่เรียนรู้
แสวงหาสิ่งที่อยากรู้ด้วยความมุ่งมั่น
 ครูจัดกิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับความแตกต่างของ
ผู้อื่นด้วยความเข้าใจ
 ครูบูรณาการการเรียนรู้วิชาที่ตนสอนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น
 ครูจัดการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน เพิ่มพูนศักยภาพ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
 ครูจัดการชั้นเรียนที่ช่วยให้นักเรียนตั้งใจเรียนเต็มที่ และเรียนอย่างมีความสุข
2  ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการสอนที่
ออกแบบไว้
 ครูมีการให้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ทางานเป็นกลุ่ม อภิปราย และนาเสนองานด้วยวิธีการที่
เหมาะสม
 ครูให้เวลานักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาเป็นบางโอกาส
 ครูมีการกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองเป็นบางครั้ง
 ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสื่อสารให้นักเรียนยอมรับความแตกต่าง
ของผู้อื่น
 ครูบูรณาการการเรียนรู้วิชาที่ตนสอนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือบูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
 ครูจัดการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนหรือเพิ่มพูนศักยภาพ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
 ครูจัดการชั้นเรียนที่ช่วยให้นักเรียนตั้งใจเรียนเต็มที่
1  ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน
 ครูมีการให้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ทางานเป็นกลุ่ม และนาเสนองานด้วยวิธีการที่เหมาะสม
 ครูให้เวลานักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาบ้าง
 ครูมีการกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองน้อยมาก
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ระดับ

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสื่อสารให้นักเรียนยอมรับความแตกต่าง
ของผู้อื่น
 ครูบูรณาการการเรียนรู้วิชาที่ตนสอนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือบูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นได้บ้าง
 ครูจัดการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน
 ครูจัดการชั้นเรียนที่ช่วยให้นักเรียนตั้งใจเรียนได้
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
1) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ ผลงานนักเรียน เอกสารที่เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้
๒) สังเกตการณ์การจัดการเรียนรู้ขณะครูสอน เช่น การตั้งคาถามของครู การให้เวลานักเรียนคิด ฯลฯ
๓) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะเรียน เช่น การตอบคาถาม การตั้งคาถาม การมีปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อน การโต้แย้งตามประเด็นอภิปราย เป็นต้น
๔) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เป็นต้น
4.3 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
กำรวั ด และประเมิ น ผลกำรเรี ย นรู้ พิ จ ารณาจากกระบวนการตรวจสอบผลการเรี ย นรู้
ของนั ก เรี ย นระหว่ า งเรี ย น โดยใช้ วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่ ห ลากหลาย มี ก ารประเมิ น ครอบคลุ ม ทั้ ง
ด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจ การประยุ ก ต์ ใ ช้ การวิ เ คราะห์ การประเมิ น ค่ า และการคิ ด สร้ า งสรรค์ ทั ก ษะ
กระบวนการ และเจตคติ กาหนดระยะเวลาประเมินให้นักเรียนทราบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที หลัง
การประเมินเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้นักเรียนมีโอกาสประเมินตนเอง ตลอดทั้งมีวิธีการตัดสินผลการเรียน
ที่มาจากแหล่ งข้อมูล หลายแหล่ง และนามาเป็นข้อมูล ในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒ นาการเรียนรู้ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4  ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยเน้นการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นหลักในระหว่าง
เรียน และให้นักเรียนมีการประเมินตนเอง
 ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย
เช่น การถามตอบขณะสอน การทดสอบย่อย การให้ทารายงาน การนาเสนองาน การทา
โครงงาน การผลิตชิ้นงาน เป็นต้น สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาที่สอน
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
 ครูตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนเริ่มหน่วย/บทเรียนใหม่ และประเมินเมื่อจบ
หน่วย/บทเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและปรับปรุงแก้ไขทันที มีการตรวจสอบ
นักเรียนเป็นระยะ ๆ ว่านักเรียนทุกคนเข้าใจสิ่งที่ครูสอน
 ครูนาข้อมูลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการสอนของครู และแก้ไขพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
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 ครูตัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามระเบียบที่สถานศึกษากาหนด ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง
หรือหลายชิ้นงานที่สะท้อนพัฒนาการของนักเรียน มีเกณฑ์อธิบายระดับผลการเรียนที่ชัดเจน
มีการปรับเกณฑ์ที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน
3  ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยเน้นการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นหลักในระหว่าง
เรียน และให้นักเรียนมีการประเมินตนเอง
 ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย
เช่น การถามตอบขณะสอน การทดสอบย่อย การให้ทารายงาน การนาเสนองาน การทา
โครงงาน การผลิตชิ้นงาน เป็นต้น สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาที่สอน
 ครูตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนเริ่มหน่วย/บทเรียนใหม่ และประเมินเมื่อจบ
หน่วย/บทเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและปรับปรุงแก้ไขทันที มีการตรวจสอบ
ว่านักเรียนเข้าใจสิ่งที่ครูสอน
 ครูนาข้อมูลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการสอนของครู และแก้ไขพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
 ครูตัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามระเบียบที่สถานศึกษากาหนด ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง
หรือหลายชิ้นงานที่สะท้อนพัฒนาการของนักเรียน มีเกณฑ์อธิบายระดับผลการเรียนที่ชัดเจน
๒  ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นหลัก
 ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือประเมินทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
รายวิชาที่สอน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
 ครูตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนเริ่มหน่วย/บทเรียนใหม่ และประเมินเมื่อจบ
หน่วย/บทเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนภายหลัง
 ครูนาข้อมูลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการสอนของครู และแก้ไขพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นบางครั้ง
 ครูตัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามระเบียบที่สถานศึกษากาหนด
1  ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน
 ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบเป็นส่วนใหญ่
 ครูตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนเริ่มหน่วย/บทเรียนใหม่ และประเมินเมื่อจบ
หน่วย/บทเรียน ไม่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
 ครูนาข้อมูลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนบ้าง
 ครูตัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามระเบียบที่สถานศึกษากาหนด
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากร่ องรอยและหลั กฐานที่ปรากฏ เช่น ระเบี ย บการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ที่
สถานศึกษากาหนด แบบทดสอบ แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน เอกสารการประเมินผลต่าง ๆ คู่มือ/แนวทาง
การตัดสินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน ผลงานของนักเรียน สมุดการบ้าน รายงาน เป็นต้น
๓๕
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๓๖

๒) สังเกตการตั้งคาถามของครูขณะสอน การตอบคาถามของนักเรียน การเอาใจใส่นักเรียนว่านักเรียน
เข้าใจบทเรียนหรือไม่
๓) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นต้น
4.4 กำรนำผลกำรประเมินไปใช้
กำรน ำผลกำรประเมิ น ไปใช้ พิ จ ารณาจากการประยุก ต์ ใ ช้ ผ ลการวัด และการประเมิน เพื่อ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาหรับครู ปรับปรุงวิธีการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน และการนาเสนอผลการเรียนและ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองรับทราบ
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4
 ครูวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของนักเรียนเป็นรายคน และวิเคราะห์เป็นรายกลุ่มเป้าหมาย
แสดงแนวโน้มพัฒนาการของนักเรียน
 ครูนาผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
เพิ่มขึ้น เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน รูปแบบการสอนซ่อมเสริม สื่อ
การเรียนรู้ วิธีการประเมินแนวใหม่ที่ครูค้นพบ เป็นต้น
 ครูแจ้งผลการประเมินของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนใช้ข้อมูลนั้นปรับปรุงการเรียนรู้
ของตนเองได้เต็มศักยภาพ
 ครูรายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนักเรียน
3
 ครูวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของนักเรียนเป็นรายคน หรือวิเคราะห์เป็นรายกลุ่มเป้าหมาย
แสดงแนวโน้มพัฒนาการของนักเรียน
 ครูนาผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
เพิ่มขึ้น มีแนวโน้มว่าจะเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานักเรียน
 ครูแจ้งผลการประเมินของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนใช้ข้อมูลนั้นปรับปรุงการเรียนรู้
ของตนเองได้
 ครูรายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนักเรียน
2
 ครูวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของนักเรียนเป็นรายคน และหรือวิเคราะห์เป็นรายกลุ่ม
เป้าหมาย แต่แนวโน้มพัฒนาการของนักเรียนยังไม่ชัดเจน
 ครูนาผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้เป็นบางประเด็น ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
เพิ่มขึ้น
 ครูแจ้งผลการประเมินของนักเรียนตามระเบียบที่สถานศึกษากาหนด นักเรียนใช้ข้อมูลนั้น
ปรับปรุงการเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่
 ครูรายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนักเรียน

๓๖
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๓๗

ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
1
 ครูวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของนักเรียนเฉพาะบางคนหรือบางกลุ่ม
 ครูนาผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้บ้าง ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น
 ครูแจ้งผลการประเมินของนักเรียนตามระเบียบที่สถานศึกษากาหนด
 ครูรายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนักเรียน
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/กิ จ กรรมดี เ ด่ น ของสถำนศึ ก ษำ พิ จ ารณาจากโครงการ/กิ จ กรรมที่
สถานศึกษาดาเนิน การจนบรรลุผ ลสาเร็จ เกิดความภาคภูมิใจ โครงการ/กิจกรรมดีเด่นนั้น มีอย่างน้อย 1
โครงการที่เป็นโครงการตามพระแนวราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ หรือรัชกาลปัจจุบัน
และโครงการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ส่งผล
กระทบถึงคุณภาพนักเรียน ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เน้นการทางานที่เป็นระบบ เกิดประโยชน์
ในวงกว้าง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความเต็ม ใจ ยึดเป้าหมายความสาเร็จของงานร่วมกัน ผลงานจาก
การดาเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา เกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการของนักเรียนรอบด้าน นักเรียน
ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ ผลงานได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและชุมชน มีการเผยแพร่ประชาสั ม พันธ์
ผลงานอย่างแพร่หลาย
ระดับคุณภำพและคำอธิบำย
ระดับ
คำอธิบำยระดับคุณภำพ
4  โครงการ/กิจกรรมดีเด่น ทั้ง 3 โครงการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย
เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เกิดจากการรับรู้ เข้าใจปัญหาและความ
ต้องการร่วมกันของทุกฝ่าย ทุกงานในสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิด วางแผน และลงมือ
ปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่
 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วยความเต็มใจ ทุกคนรับรู้ เข้าใจเป้าหมาย
และมุ่งดาเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้านโดยรวม
อย่างเด่นชัด และส่งผลด้านใดด้านหนึ่งอย่างโดดเด่น
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลายและสร้างสรรค์ น่าสนใจครบถ้วน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๓๗
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๓๘

ระดับ
3

คำอธิบำยระดับคุณภำพ
 โครงการ/กิจกรรมดีเด่นอย่างน้อย 2 โครงการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
นโยบาย เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เกิดจากการรับรู้ เข้าใจ
ปัญหาและความต้องการร่วมกันของทุกฝ่าย ทุกงานในสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิด
วางแผน และลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่
 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วยความเต็มใจ ทุกคนรับรู้ เข้าใจเป้าหมาย
และมุ่งดาเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้านโดยรวม
อย่างเด่นชัด
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลายครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2  โครงการ/กิจกรรมดีเด่นอย่างน้อย 1 โครงการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
นโยบาย เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิด
วางแผน และลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่
 ผู้เกี่ยวข้องบางฝ่าย บางคนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนบางด้าน
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่ง ครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1  โครงการ/กิจกรรมดีเด่นอย่างน้อย 1 โครงการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
นโยบาย เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา นักเรียนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์จากการดาเนินงาน
 ผู้เกี่ยวข้องบางฝ่าย บางคนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนบางด้าน
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งในบางกลุ่มเป้าหมาย
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล
๑) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โครงการ บันทึกการดาเนินงาน
รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง

๖. ขั้นตอนกำรจัดทำคะแนนและเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก
๖.๑ ขั้นตอนกำรจัดทำคะแนน
เมื่อคณะกรรมการประเมินแต่ละคนให้คะแนนตามรายการในแบบประเมินของตนและรวมคะแนน
แต่ละด้านไว้แล้ว ให้ประธานและคณะกรรมการประเมินอภิปรายร่วมกันให้ได้ข้อยุติ และสรุปผลการประเมินใน
แบบสรุปผลทีอ่ ยู่แผ่นหลังสุดของแบบประเมิน โดยมีขั้นตอนการจัดทาดังนี้
๑. ตรวจสอบผลรวมของคะแนนแต่ละด้านของกรรมการแต่ละคน
๓๘
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๓๙

๒. หาผลรวมของคะแนนแต่ละด้านของกรรมการทั้งชุด
๓. หาค่าเฉลี่ยของแต่ละด้าน เพื่อประเมินการผ่านเกณฑ์ที่ ๑ โดยการนาผลรวมจาก ข้อ ๒ ตัง้ หารด้วย
ผลคูณของจานวนกรรมการทั้งหมดกับจานวนรายการประเมินของด้านนั้น ๆ ใช้ทศนิยม ๓ ตาแหน่ง ไม่ปัดเศษ
๔. นาค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน (ผลจากข้อ ๓) คูณสัดส่วนน้าหนักคะแนน
๕. หาผลรวมของผลคูณตามข้อ ๔ ได้เป็นคะแนนรวม
๖. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมทุกด้าน โดยนาผลรวมของสัดส่วนน้าหนักทั้งหมด (ในที่นี้คือ ๑๐) ไป
หารคะแนนรวมในข้อ ๕
จากนั้น นาผลการประเมินมาพิจารณาและอภิปรายเพื่อตัดสินว่าสมควรเสนอให้สถานศึกษาใด เข้ารับ
รางวัลพระราชทานหรือได้รับรางวัลชมเชย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องสรุปความคิดเห็น ในภาพรวมว่าเหตุใด
สถานศึกษาจึงสมควรได้รับรางวัลพระราชทานหรือรางวัลชมเชย
ให้เขียนชื่อคณะกรรมการประเมินพร้อมตาแหน่ง และสั งกัดในแผ่นสรุปผลการประเมิน ของแบบ
ประเมินสถานศึกษานั้นๆ
ตัวอย่ำงสรุปผลกำรประเมินสถำนศึกษำ ก. จำกคณะกรรมกำร (จำนวน ๕ คน)
(ข้อ ๑ )
(ข้อ ๒ ) (ข้อ ๓ )
(ข้อ ๔ )
กรรมกำรคนที่
ด้ำนที่ประเมิน
(จำนวน
๑
รำยกำร)
ด้ำนที่ ๑
(2 ข้อ)
ด้ำนที่ ๒
(4 ข้อ)
ด้ำนที่ ๓
(5 ข้อ)
ด้ำนที่ ๔
(4 ข้อ)
ด้ำนที่ ๕
(1 ข้อ)

๒

๓

๔

๕

6

ผลรวมของ
คะแนน
7 แต่ละด้ำน

ผลคูณของ
ค่ำเฉลี่ยแต่
ค่ำเฉลี่ย น้ำหนัก
ละด้ำนกับ
แต่ละ
คะแนน
หมำยเหตุ
น้ำหนัก
ด้ำน แต่ละด้ำน
คะแนน
แต่ละด้ำน

8 7 7 7 8 7 6

50

3.571

๓

10.714

13 12 14 12 13 12 12

88

3.142

๒

6.284

16 15 15 16 16 15 16

109

3.114

๒

6.228

14 12 13 13 14 12 12

90

3.214

๒

6.428

3 3 3 4 3 3 3

22

3.142

๑

3.142

๑๐

32.796
3.279

(ข้อ ๕)
(ข้อ ๖)

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

๓๙

คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๔๐

ดังนั้น สถานศึกษา ก. ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทาน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลชมเชย (หากได้คะแนน
รองลงมาเป็นลาดับที่ ๒ หรือ ๓)
๖.๒ เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัล
1) สถำนศึกษำที่มีสิทธิ์รับรำงวัลพระรำชทำน จะต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
๑.1) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษาตามแบบประเมินสถานศึกษาแต่ล ะด้านไม่ต่ากว่า
๒.๐๐๐
1.๒) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาตามรายการในแบบประเมินสถานศึกษาทุกด้านไม่
ต่ากว่า ๓.๕๐๐ (โดยสัดส่วนของด้านที่ ๑ -๕ เป็น ๓ : ๒ : ๒ : ๒ : ๑)
1.๓) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านสูงสุด และได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดจาก
กรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่ทาการประเมิน
2) สถำนศึกษำที่มีสิทธิ์รับรำงวัลชมเชย
สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลาดับที่ ๒ และ ๓ จะได้รับรางวัลชมเชย (มี ๒ รางวัล) ซึ่งต้องผ่าน
การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้
2.๑) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษาตามรายการในแบบประเมินสถานศึกษา แต่ละด้านไม่ต่า
กว่า ๒.๐๐๐
๒.2) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามรายการในแบบประเมินสถานศึกษาไม่
ต่ากว่า ๓.๐๐๐
ผลการประเมินสถานศึกษาจะถูกส่งไปตามขั้นตอนการคัดเลือกตามแผนภูมิหน้า 7 และหน้า 8 จนถึง
คณะกรรมการอานวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ข้อมูลที่ส่งถึง
คณะกรรมการแต่ ล ะขั้ น ตอนต้ อ งตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง และสรุ ป ภาพรวมของสถานศึ ก ษาชั ด เจน
คณะกรรมการอานวยการฯ จะเป็นผู้ตัดสินขั้นตอนสุดท้าย แล้วนาเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาลง
นามและประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป


๔๐

