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 คูมือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานคูมือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษา  

 
 

๑. บทนําและความเปนมา 

 ๑.๑  บทนํา 
 คุณภาพการศึกษาเปนคําที่มีความหมายกวาง ขึ้นอยูกับมุมมองของนักการศึกษาวาจะมองใน
มิติใด แตสวนใหญมักมองใน ๓ มิติ คือ ๑) คุณภาพของทรัพยากรที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๒) คุณภาพดานการจัดการเรียนการสอน         
และ ๓) คุณภาพของผลผลิต นอกจากนี้ยังอาจหมายรวมถึงความคาดหวังของชุมชนที่เห็นไดจากการ
ที่มีการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษารวมกันและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูเรียน  
 การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องกระทําไดหลายทาง การยกยอง 
เชิดชู ใหขวัญกําลังใจ และประกาศใหสาธารณชนรับทราบอยางแพรหลาย ก็เปนอีกแนวทางหนึ่ง   
ที่ไมมีวันลาสมัย ดังจะเห็นไดจากการดําเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา         
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

 ๑.๒  ความเปนมา 
 งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ เกิดขึ้นจาก     
น้ําพระทัยอันเปยมดวยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน  ที่ทรงมีพระราช
ปรารภแด ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปน มาลากุล) ในป ๒๕๐๖ เมื่อคร้ัง
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๐๖ และ
พระราชทานรางวัลแกโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเดน ใจความของพระ
ราชปรารภมีวา มีนักเรียนจํานวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเลาเรียน
ไดผลดี รวมท้ังมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนไดรับผลการเรียนดีเปนสวนรวม นักเรียน
และโรงเรียนท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว สมควรจะไดรับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะ
พระราชทานรางวัลให กระทรวงศึกษาธิการ (โดยกรมวิชาการซึ่งเปนหนวยงานในขณะนั้น)ไดนอม
นําพระราชปรารภมาพิจารณาดําเนินการดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน และถือ
เปนภารกิจสําคัญที่ปฏิบัติสืบตอมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะนอกจากจะเปนโอกาสอันดีในการทํากิจกรรม
ที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลว รางวัลพระราชทานยังเปนเครื่องกระตุน
ใหเกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติใหดียิ่งขึ้นดวย จึงเปนที่ตระหนักชัดวา
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้นทรงมีวิสัยทัศนกวางไกล ทรงเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริม
การศึกษาของชาติ พระราชทานขวัญกําลังใจแกนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียน
ดี ตลอดถึงผูบริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาไดมาตรฐานดีเยี่ยม ดวยการพระราชทานรางวัลให 
ซึ่งในระยะแรกทรงพระราชทานดวยพระองคเอง  จวบจนบัดนี้เปนเวลากวา  ๔๗  ปแลว 
กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการและพัฒนางานมาโดยตลอด จนถึงปจจุบันมีนักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ไดรับรางวัลพระราชทานไปแลวกวา ๓,๐๐๐ คน มีสถานศึกษาที่เปนผูนําทางวิชาการ 
เปนแบบอยางใหสถานศึกษาอื่นๆ ศึกษาดูงานได ประมาณ ๒,๔๐๐ กวาแหง 
 ในการคัดเลือกนั้น แตเดิมกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกนักเรียนจากกลุมนักเรียน         
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. ๕) ที่สอบไดลําดับที่ ๑ - ๕๐ ของประเทศ และใหรางวัลแก
โรงเรียนที่มีนักเรียนไดรับรางวัลพระราชทานมากที่สุด ตอมามีการพิจารณาเพิ่มประเภทรางวัลและ
จํานวนรางวัลมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา โดยเนน
การพิจารณาอยางรอบดาน สําหรับสถานศึกษานั้นกําหนดสิ่งที่จะประเมินครอบคลุมการบริหารงาน
ทั้งองคกร รวมถึงเพิ่มการประเมินความโดดเดนของสถานศึกษาที่จะตองแสดงอยางเดนชัดวา
สมควรตอการไดรับรางวัลพระราชทาน 
 ปจจุบันมีกระแสการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุงเนนคุณภาพที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอยางแทจริง  แมสาระสําคัญที่นํามาประเมิน
สถานศึกษาที่ใชอยูในปจจุบันจะครอบคลุมทุกดานแลวก็ตาม แตเพื่อใหเหมาะสมตอการ
เปลี่ยนแปลง สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ อีกทั้งนําหลักวิธีการประเมินผลที่
ทันสมัยมาใชในการประเมินและคัดเลือก จึงไดมีการปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินและคูมือ
ประเมินขึ้น โดยเริ่มใชเมื่อปการศึกษา ๒๕๔๖ ตอมาไดปรับปรุงอีกครั้งเมื่อปการศึกษา ๒๕๕๐ 
และครั้งลาสุดปการศึกษา ๒๕๕๓  
 งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ เปนงานที่      
มีเกียรติ เปนสิริมงคล สมควรที่ผูเกี่ยวของทุกฝายจะตองดําเนินการดวยความรอบคอบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการประเมินและคัดเลือก คณะกรรมการตองกระทําอยางมีหลักเกณฑ บริสุทธิ์ ยุติธรรม     
ใชความสามารถและดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินอยางถูกตองตามหลักการ มีใจเปนกลาง ไมโนมเอียง
ไปฝายใดฝายหนึ่ง เพื่อใหไดบุคคลหรือสถานศึกษาที่สมควรไดรับรางวัลพระราชทานอยางแทจริง 
  นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ผานการตัดสินตองมีส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงความ        
ยอดเยี่ยมอยางโดดเดนไดอยางชัดเจนและดีจริง ทุกคนตองตระหนักไวเสมอวา รางวัลพระราชทาน
เปนสิ่งที่ทรงคุณคาและเปนเกียรติประวัติตอผูรับอยางสูงสุด คุณความดีจะถูกประกาศและเผยแพร
ไปยังสาธารณชนทั่วไป สมควรที่ผูเกี่ยวของทุกฝายตองกระทําอยางรอบคอบ และผูที่ไดรับรางวัล
ไปแลวจะตองดํารงรักษาคุณความดีนั้นใหยาวนานสืบไป 
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    ๒. คุณสมบัติของสถานศึกษา 

 คุณสมบัติของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีสิทธิ์เขารับการประเมิน
และคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ไดแก โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่จัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบันทั้งของรัฐและเอกชนที่สามารถจัดการศึกษา       
ไดมาตรฐานและมีคุณภาพในดานตอไปนี้  
 ดานที ่ ๑ คุณภาพนักเรยีน 
 ดานที ่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ดานที ่ ๓ การบริหารการจัดการ 
 ดานที ่ ๔ ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน 
 ดานที ่ ๕ บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
 ดานที ่ ๖   ความดีเดนของสถานศึกษา 
  ทั้งนี้ สถานศึกษาดังกลาวตองไมเคยไดรับรางวัลพระราชทาน หรือเคยไดรับรางวลั
พระราชทานมาแลวไมนอยกวา ๓ ป จึงจะมีสิทธิ์สงเขารับการประเมิน ซ่ึงเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยรางวัลพระราชทานแกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ขอ ๑๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดในแตละป 
 
๓.  การดําเนินการคัดเลือก 
   
 ในการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน มีรายละเอียดการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ 

๓.๑  การแตงตัง้คณะกรรมการประเมินและคัดเลือก 
 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 ก. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย  

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประธาน 
๒)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาทีไ่ดรับมอบหมาย รองประธาน 
๓)  ผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
 

กรรมการ 
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๔)  ผูแทนหนวยงานตางๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงอยูในเขตพื้นที่ฯนั้น 

 
กรรมการ 

๕)  นักวิชาการศึกษา / ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   กรรมการ 
๖)   นักวิชาการ ที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการอํานวยการชุดนี้ทําหนาที่ วางแผนการประเมิน กล่ันกรองผลการประเมิน 
และเสนอผลไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด 

  ข. คณะกรรมการประเมิน  ใหประธานคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จํานวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบดวย 

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา / รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
ประธาน 

๒)  ผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
กรรมการ 

๓)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงอยูในเขตพื้นที่ฯ นั้น 

 
กรรมการ 

๔)  นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก ที่รับผิดชอบ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
กรรมการ 

๕)  นักวิชาการศึกษา /ผูที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

 ระดับจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 
 ก. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย  

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ที่ไดรับเลือก) ประธาน 
๒)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ที่เหลือ)     รองประธาน 
๓)  ผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา      

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 

กรรมการ 
๔)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา      

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงอยูในจังหวัดนั้น 
 

กรรมการ 
๕)  นักวิชาการศึกษา / ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ 
๖)   นักวิชาการศึกษาในเขตพื้นทีฯ่ที่ผูอํานวยการ กรรมการและเลขานุการ 
 สํานักงานเขตพื้นที่ไดรับเลือกเปนประธานที่ประธานเห็นสมควร  

  คณะกรรมการอํานวยการชุดนี้ทําหนาที่ วางแผนการประเมิน กล่ันกรองผลการประเมิน
และเสนอผลไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                                สํานักทดสอบทางการศึกษา                            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๕

   ๕ 

  ข. คณะกรรมการประเมิน ใหประธานคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินสถานศึกษา จํานวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบดวย 

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา / รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
ประธาน 

๒)  ผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
กรรมการ 

๓)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงอยูในจังหวัดนั้น 

 
กรรมการ 

๔)  นักวิชาการศึกษา / ศึกษานิเทศก ที่รับผิดชอบ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
กรรมการ 

๕)  นักวิชาการศึกษา /ผูที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 
 หมายเหตุ การแตงตั้งประธานเพื่อการดําเนินการคัดเลือกระดับจังหวัดนี้ ใหเขตพื้นที่
การศึกษา ทุกเขต (กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) ตกลงเลือกผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
คนใดคนหนึ่งเปนประธาน และประกาศใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับรูรวมกัน  
 ระดับกลุมจังหวัด  
  ก. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย  

๑) ผูเช่ียวชาญสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธาน 
๒)   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับเลือกใหเปนศูนย

ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 
 

รองประธาน 
๓)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในกลุมจังหวัดนั้น          กรรมการ 
๔) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับเลือกใหเปนศูนย 

ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 
ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานรางวัลพระราชทาน(จํานวน ๑ คน) 

 
 

กรรมการ 
๕)   ผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กรรมการ 
๖)   ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา     ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยูในกลุมจังหวัดนั้น 
 

กรรมการ 
๗)   ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ   กรรมการ 
๘) นักวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรรมการ 
๙) ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ฯ 

ที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา       
 
 

 ไดรับเลือกเปนรองประธาน   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐)  นักวิชาการศึกษาในเขตพื้นที่ฯ ที่ผูอํานวยการ 

ไดรับเลือกเปนรองประธาน ที่ประธานเห็นสมควร      
 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  คณะกรรมการอํานวยการชุดนี้ทําหนาที่ วางแผนการประเมิน แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน กล่ันกรองผลการประเมิน และเสนอผลไปยังคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกนักเรียน 
และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                                สํานักทดสอบทางการศึกษา                            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๖

   ๖ 

 ข. คณะกรรมการประเมิน  
 สวนกลาง ใหประธานคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
สถานศึกษา จํานวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบดวย 

๑) ผูที่ประธานคณะกรรมการอํานวยการเหน็สมควร ประธาน 
๒)  ผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

กรรมการ 
๓)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงอยูในกลุมจังหวัดนั้น 
 

กรรมการ 
๔)  นักวิชาการศึกษา / ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

กรรมการ 
๕)  นักวิชาการศึกษา /ผูที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

สวนภูมิภาค ใหประธานคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
สถานศึกษา จํานวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบดวย 

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา / รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประธาน 

๒)  ผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญดานการจดัการศึกษา   
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
กรรมการ 

๓)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึง่อยูในกลุมจังหวัดนั้น 

 
กรรมการ 

๔)  นักวิชาการศึกษา / ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
กรรมการ 

๕)  นักวิชาการศึกษา /ผูที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 
 หมายเหตุ  
 การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาระดับจังหวัด หรือระดับกลุมจังหวัดก็ตาม ตองไม
แตงตั้งบุคคลที่เคยเปนกรรมการประเมินสถานศึกษาซ้ํากับที่เคยประเมินมาแลวไมวาในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาหรือระดับจังหวัด  (ตัวอยางเชน นายยุติธรรม ใจเปนกลาง ประเมินโรงเรียนวิทยาศึกษาในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาแลว หากเปนผูแทนประเมินในระดับจังหวัดและหรือกลุมจังหวัดอีก นายยุติธรรมตองไมเปน
กรรมการประเมินในชุดท่ีมีโรงเรียนวิทยาศึกษาเขารับการประเมินดวย  หากโรงเรียนวิทยาศึกษาไดรับคัดเลือก
เขารับการประเมินในระดับจังหวัดและหรือระดับกลุมจังหวัด) 
 ๓.๒  ขั้นตอนการคัดเลือกสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ทุกขนาด      
ทุกสังกัด) ดําเนินการดังนี้ 
 สวนกลาง (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) ดําเนนิการดังนี ้
  (๑) สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงความประสงคขอเขา
รับการประเมินและคัดเลือกไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขตที่สถานศึกษาตั้งอยู 
  (๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร แตละเขตพื้นที่ประเมินและคัดเลือก
สถานศึกษาตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แหง สงใหสํานักทดสอบทาง
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                                สํานักทดสอบทางการศึกษา                            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๗

   ๗ 

 (๓) สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดําเนินการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงลําดับ
สถานศึกษาที่เขารับการคัดเลือกแตละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกแหง ตามผลคะแนน
การประเมินจากลําดับสถานศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ําสุด  
 สวนภูมิภาค ดาํเนินการดังนี ้
 (๑) สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงความประสงคขอเขารับ
การประเมินและคัดเลือกไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่สถานศึกษาตั้งอยู 
 (๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตพื้นที่ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับ
การศึกษาและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ  ๑ แหง สงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดที่
ผูอํานวยการไดรับเลือกเปนประธานการคัดเลือกระดับจังหวัด (กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต)  
 (๓) คณะกรรมการระดับจังหวัดประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับการศึกษาและ
ขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แหง สงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนศูนยประสานงานการ
คัดเลือกระดับกลุมจังหวัด นั้น  
  (๔) คณะกรรมการระดับกลุมจังหวัดดําเนินการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตาม
ระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงลําดับสถานศึกษาที่เขารับการประเมินและคัดเลือก  
แตละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกแหง ตามผลคะแนนการประเมินจากลําดับสถานศึกษา
ที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ําสุด คณะกรรมการระดับกลุมจังหวัด สงผลการประเมิน พรอมแนบแบบ
ประเมินท่ีกรอกคะแนนของคณะกรรมการประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม (ประกอบดวย ขอมูล
ทั่วไป ผลการประเมินแตละดาน แบบสรุปคะแนน และความเห็นของกรรมการประเมิน ในภาพรวม) 
พรอมท้ังเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๓ ปการศึกษายอนหลัง และขอมูล
ประกอบอื่นๆ  สงไปยังสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาตรวจสอบและเสนอผลตอคณะกรรมการอํานวยการระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามจํานวนรางวัลที่กําหนดตอไป 
 วิธีการประเมินและคัดเลือก ใหดําเนินการตามแบบประเมินและคูมือการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางเครงครัดทุกขั้นตอน 
 หมายเหตุ 
 ๑) ในกรณีที่ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน หรือมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน 
แตไมผานเกณฑ ใหระบุใหชัดเจนวา “ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน” หรือ “สถานศึกษาที่     
เขารับการประเมินไมผานเกณฑ” 
 ๒) กอนสงผลการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังสํานักทดสอบ
ทางการศึกษา ใหคณะกรรมการอํานวยการระดับกลุมจังหวัด ตรวจสอบความถูกตองของคะแนน
การประเมิน ช่ือสถานศึกษา ที่ตั้ง และขอมูลสวนอื่นใหถูกตองครบถวน  
 
 
 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                                สํานักทดสอบทางการศึกษา                            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๘

   ๘ 

                แผนภูมิแผนภูมิแสดงแสดงขัน้ตอนการคัดเลือกขัน้ตอนการคัดเลือกสถานศึกษาสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานเพื่อรับรางวัลพระราชทาน    
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  (สวนกลาง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 

   ประกาศผลการคัดเลือกฯ   
   เตรียมการเขาเฝาฯ  

 พิจารณาตัดสินผลการประเมินสถานศึกษาที่ผานการ   
      ตรวจสอบจากคณะกรรมการดําเนินงานระดับการศึกษา 
      ข้ันพื้นฐาน 

 เสนอผลตอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณา 
 

   ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินจาก 
        ระดับกลุมกรุงเทพมหานคร 

  เสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการอํานวยการฯ 

สถานศึกษา 
  แจงความประสงคขอเขารบัการประเมินและคัดเลอืก 

        ตอสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู  

   ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่ผานเกณฑจากระดับ 
        เขตพื้นที่การศึกษา ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา 

ขนาดละ ๓ แหง เรียงลําดับที่ ๑, ๒, ๓,... 
  เสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการดําเนินงานระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

คณะกรรมการอํานวยการ 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

คณะกรรมการ 
ระดับกลุมกรุงเทพมหานคร 

   ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับและขนาดของ    
        สถานศึกษา ขนาดละ ๑ แหง 

  เสนอผลการคัดเลือกใหเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับเลือกให  
        เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมกรุงเทพมหานคร 

 

 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                                สํานักทดสอบทางการศึกษา                            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๙

   ๙ 

 
        แผนภูมิ        แผนภูมิแสดงแสดงขัน้ตอนการขัน้ตอนการคัดเลือกคัดเลือกสถานศึกษาสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานเพื่อรับรางวัลพระราชทาน    

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  (สวนภูมิภาค)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 
  ประกาศผลการคัดเลือกฯ   
  เตรียมการเขาเฝาฯ  

พิจารณาตัดสินผลการประเมินสถานศึกษาที่ผานการ 
ตรวจสอบจากคณะกรรมการดําเนินงานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เสนอผลตอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณา

   ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินจาก 
      ระดับกลุมจังหวัด ท่ี ๑ -๑๒ 

  เสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการอํานวยการฯ 

  แจงความประสงคขอเขารบัการประเมินและคัดเลอืก 
        ตอสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู  

   ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่ผานเกณฑจาก 
        ระดับจังหวัด ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา      
        ขนาดละ ๓ แหง เรียงลําดับที่ ๑, ๒, ๓,... 

   เสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการดําเนินงาน 
         ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

คณะกรรมการอํานวยการ 
 

 ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับและขนาดของ
สถานศึกษา ขนาดละ ๑ แหง 

  เสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการระดับจังหวัด  

 

สถานศึกษา 
 

คณะกรรมการ 
ระดับจังหวัด 

คณะกรรมการดําเนินงานระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการ 
ระดับกลุมจังหวัด ท่ี ๑ -๑๒ 

 

 ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่ผานเกณฑจากระดับ      
เขตพื้นที่การศึกษา ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา         
ขนาดละ ๑ แหง 

  เสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการระดับกลุมจังหวดั 

 

 

 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                                สํานักทดสอบทางการศึกษา                            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๑๐

   ๑๐ 

 

๔.  ขอบเขตการประเมิน 
 

 ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้น     
สถานศึกษาจะไดรับการประเมินดานปจจัย กระบวนการ และผลผลิต รวม ๖ ดาน รายละเอียด      
แตละดานมีดังนี้ 
  ดานที่ ๑   คุณภาพนักเรียน 
       ๑.๑   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
       ๑.๒  นักเรียนมีความรูความสามารถทางวิชาการ 
       ๑.๓  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจมใส มีสุนทรียภาพ     

   ดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป และกฬีา/นนัทนาการ 
  ดานที่ ๒  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
       ๒.๑  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
       ๒.๒  การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 
       ๒.๓  การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
       ๒.๔  การผลิต การใช การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 
       ๒.๕  การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
       ๒.๖  การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
  ดานที่ ๓  การบริหารการจัดการ 
       ๓.๑  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 
       ๓.๒  การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

    ๓.๓  การบริหารงบประมาณและการบริการ 
       ๓.๔  การบริหารงานอาคารสถานที่ 
  ดานที่ ๔  ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน 
       ๔.๑  การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนตอการจัดการศึกษา 
 ๔.๒  การมีสวนรวมของสถานศึกษาตอการพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 
                 ดานที่ ๕   บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
      ๕.๑  คุณลักษณะของผูบริหาร 
 ๕.๒  คุณลักษณะของครู 
 ๕.๓  คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน 
 ๕.๔  การบริหารงานบุคลากร 
 
 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                                สํานักทดสอบทางการศึกษา                            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๑๑

   ๑๑ 

ดานที่ ๖  ความดีเดนของสถานศึกษา 
       ๖.๑  โครงการ/กิจกรรมดีเดนของสถานศึกษา  
 ๖.๒  ผลงานจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมดีเดน 
 

                 น้ําหนักคะแนนของแตละดานมีสัดสวนดังนี้ คือ 
                                       ดานที่  ๑  :  ดานที่ ๒  :  ดานที่ ๓  :  ดานที่ ๔  :  ดานที่ ๕  :  ดานที่ ๖ เทากับ  ๓  :  ๒  :  ๒  :  ๒  :  ๑  :  ๒  
ตามลําดับ และแตละรายการประเมิน ในแตละดานมีคะแนนเทากับ ๔ คะแนน 
 

                    สรุปภาพรวมการประเมิน พรอมวิธีการประเมินและแหลงขอมูล 

ดานที ่ รายการประเมิน 
วิธีการประเมินและ

แหลงขอมูล 
๑.คุณภาพนกัเรียน 

 

๑.๑  นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม  
      และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑.๒ นักเรียนมีความรูความสามารถทางวิชาการ 
๑.๓ นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจมใส  

มีสุนทรียภาพ ดานศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป และกีฬา/นันทนาการ 

๑. พิจารณาจากหลักฐาน 
    และผลงานที่ปรากฏ 
๒. สังเกตและสัมภาษณ    
       นักเรยีนเปนรายบุคคล    
       และรายกลุม 
๓. สัมภาษณครู      
         ผูปกครอง        
       และบุคลากรที่เกี่ยวของ 

๒. การบริหาร    
     หลักสูตรและ    
     งานวิชาการ 

๒.๑  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๒ การจัดกระบวนการเรยีนรูที่เนนนักเรียน   
         เปนสําคัญ 
๒.๓ การพัฒนาระบบการวดัและประเมินผล 
         การเรียน 
๒.๔ การผลิต  การใช  การพฒันาสื่อ และ   
         เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 
๒.๕  การจดักจิกรรมพัฒนานักเรียน 
๒.๕  การพัฒนาแหลงการเรยีนรู 
 

๑. พิจารณาจากหลักฐาน      
      ผลงานและรองรอย   
      การปฏิบัติงาน 
๒. สัมภาษณบคุลากรที่เกี่ยวของ 
๓.  สังเกตการณจัดกิจกรรม     
       ในหองเรียน 
๔. สังเกตบรรยากาศ 
      และสิ่งแวดลอมทั้งภายใน 
    และภายนอกสถานศึกษา
๕. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 
 
 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                                สํานักทดสอบทางการศึกษา                            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๑๒

   ๑๒ 

ดานที ่ รายการประเมิน 
วิธีการประเมินและ

แหลงขอมูล 
๓. การบริหาร   
      การจัดการ 

๓.๑ การพัฒนาระบบขอมูล 
      และสารสนเทศ 
๓.๒ การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
๓.๓ การบริหารงบประมาณ 
      และการบริการ 
๓.๔ การบริหารงานอาคารสถานที่ 

๑. พิจารณาจากหลักฐาน 
    และรองรอยการปฏิบัตงิาน
๒. สัมภาษณบุคลากร         
       ที่เกี่ยวของ      
๓. สังเกตสภาพจริงที่ปรากฏ 
๔. สํารวจรองรอยการใหบริการ

๔. ความสัมพนัธ   
      ระหวาง 
      สถานศึกษากับ 
    ผูปกครองและ   
      ชุมชน 

 

๔.๑ การมีสวนรวมของผูปกครอง 
      และชุมชนที่มีตอการจัดการศึกษา 
๔.๒ การมีสวนรวมของสถานศึกษา 
      ตอการพฒันาทองถ่ินและชุมชน 

๑. พิจารณาจากหลักฐาน   
       เอกสารและรองรอย          
       การปฏิบัติ 
๒. สํารวจสภาพจริงที่ปรากฏ 
๓. สัมภาษณบุคลากรที่   
       เกี่ยวของ 

๕. บุคลากรและ     
      การบริหารงาน  
      บุคลากร 
 
 

๕.๑ คุณลักษณะของผูบริหาร 
๕.๒ คุณลักษณะของคร ู
๕.๓ คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน 
๕.๔ การบริหารงานบุคลากร 

๑.  พิจารณาจากหลักฐาน 
    และผลงานที่ปรากฏ 
๒. สังเกตพฤติกรรมของ 
       บุคลากร 
๓. สัมภาษณบุคลากรที่   
       เกี่ยวของ 

๖. ความดีเดนของ 
    สถานศึกษา 
 

๖.๑  โครงการ/กิจกรรมดีเดนของ 
       สถานศึกษา 
๖.๒  ผลงานจากการดําเนิน 
      โครงการ/กิจกรรมดีเดน 

๑. พิจารณาจากหลักฐาน 
    และผลงานที่ปรากฏ 
๒. สังเกตและสัมภาษณ 
       นักเรียนเปนรายบุคคล  
       และรายกลุม 
๓. สัมภาษณบุคลากรที่

เกี่ยวของ 
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๑๓

   ๑๓ 

 
๕. รายการประเมินและวิธีการประเมิน 
 

 การประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีรายการ
ประเมิน ๖ ดาน แตละดานมีคําอธิบาย หัวขอพิจารณา แนวทางการใหระดับคุณภาพ วิธีการ
ประเมินและแหลงขอมูล ดังนี้ 

ดานที่ ๑  คุณภาพนักเรียน 
 ๑.๑  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
    คําอธิบาย นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง การ
ที่นักเรียนเปนคนดี มีจิตใจงาม แสดงออกทั้งดานจิตใจและพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่กําหนดไวใน
หลักสูตรสถานศึกษา ทั้งดานความรักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย ซ่ือสัตยสุจริต  มีวินัย ใฝ
เรียนรู อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ มีความมุงมั่นในการทํางานและทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางเปนกัลยาณมิตร ตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาไทยโดยเฉพาะทองถ่ินของตน รวมทั้งมี
จิตสํานึกและมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม  

หัวขอพิจารณา 
๑)   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๒)  นักเรยีนมคีวามมุงมั่นในการทํางานและทํางานรวมกบัผูอ่ืนได 
๓)  นักเรียนตระหนกัในคณุคาของภูมิปญญาไทยและภมูิใจในความเปนไทย 
๔)  นักเรียนมีจติสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ มีนักเรียนรอยละ ๘๕ ขึ้นไป มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๓ มีนักเรียนรอยละ ๗๕–๘๔ ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๒ มีนักเรียนรอยละ ๖๕–๗๔ ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๑ มีนักเรียนนอยกวารอยละ ๖๕ ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
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๑๔

   ๑๔ 

๒)  นักเรียนมคีวามมุงมัน่ในการทํางานและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีนักเรียนรอยละ ๙๐ ขึ้นไป ที่มุงมั่นในการทํางานและทาํงานรวมกับผูอ่ืนได 
๓ มีนักเรียนรอยละ ๘๐-๘๙ ที่มุงมั่นในการทํางานและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
๒ มีนักเรียนรอยละ ๖๙-๗๙ ที่มุงมั่นในการทํางานและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
๑ มีนักเรียนนอยกวารอยละ ๖๙ ที่มุงมั่นในการทํางานและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

๓)  นักเรียนตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาไทยและภมิูใจในความเปนไทย 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ นักเรียนรอยละ ๗๕ รู เขาใจ และเห็นคณุคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย สามารถอธิบาย 

ยกตวัอยางและมีแนวทางนําภมูิปญญาที่มีในทองถ่ินของตนไปใชในชวีิตประจําวนัได 
๓ นักเรียนรอยละ ๗๕รู เขาใจ และเหน็คุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย สามารถอธิบาย  

ยกตวัอยางภูมปิญญาที่มีในทองถ่ินของตนได 
๒ นักเรียนรอยละ ๗๕รู เขาใจ และเหน็คุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย มีความรูเกี่ยวกับ  

ภูมิปญญาในทองถ่ินของตนบาง 
๑ นักเรียนรอยละ ๗๕ไมรูและไมเขาใจในภูมปิญญาไทย และไมรับรูวามภีมูิปญญาใน

ทองถ่ินของตน 

๔) นักเรียนมจิีตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ นักเรียนรอยละ ๘๕ มีจิตสํานึกและมีสวนรวมรักษาทรัพยสมบัตแิละพฒันา

ส่ิงแวดลอมภายในสถานศกึษา  รวมกันดแูลบํารุงรักษาทั้งภายในและภายนอกบริเวณ
สถานศึกษา โดยรวมกับสถานศึกษาวางแผนพัฒนาอยางเปนระบบ      

๓ นักเรียนรอยละ ๗๕-๘๔ รักษาทรัพยสมบตัิและพัฒนาสิง่แวดลอมภายใน
สถานศึกษา และรวมกันดูแล  บํารุงรักษาทั้งภายใน และภายนอกบริเวณสถานศึกษา

๒ นักเรียนรอยละ ๖๕-๗๔ รักษาทรัพยสมบตัิและพัฒนาสิง่แวดลอมภายใน
สถานศึกษา   ดูแล บํารุงรักษาทรัพยสมบตัิตาง ๆ ตามระเบียบที่สถานศึกษากําหนด 

๑ นักเรียนนอยกวารอยละ ๖๕ รักษาทรัพยสมบัติและพัฒนาสิ่งแวดลอมภายใน
สถานศึกษา 
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๑๕

   ๑๕ 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
    ๑)  สัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม รวมทั้งสัมภาษณครู 
 ๒)  สังเกตสภาพการใชทรัพยากรภายในสถานศึกษา เชน การประหยัดน้ํา -ไฟ        

  การใชส่ิงของเครื่องใชตางๆ การดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมบริเวณรอบ  ๆสถานศึกษา 
 ๓)  สํารวจขอมูลการดําเนินงานจากแผนงาน/โครงการ ผลงาน ภาพถายกิจกรรม          

โล รางวัล เกียรติบัตร วุฒิบัตร ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

 ๑.๒  นักเรียนมีความรูความสามารถทางวชิาการ 
คําอธิบาย นักเรียนมีความรูความสามารถทางวิชาการ หมายถึง นักเรียนเปนผูมีความรู

ความสามารถรอบดาน หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทางตามศักยภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยรวมสูงกวาเกณฑเฉลี ่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับประเทศ นักเรียนมี
ความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบ และแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล สามารถใช
ภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพและใชภาษาอังกฤษสื ่อสารในชีวิตประจําวันได  รวมทั้งมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถประยุกตใชความรู และนําเทคโนโลยีไปใชประโยชนในชีวิตไดอยาง
เหมาะสม 

หัวขอพิจารณา 
๑)  นักเรียนมีความรูความสามารถรอบดาน  หรือมีความสามารถพิเศษ   

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของสถานศึกษาสูงกวาเกณฑเฉลี่ยระดับเขต    
 พื้นที่การศึกษา/ระดับประเทศ  

 ๒)  นักเรยีนมคีวามสามารถในการคิดอยางเปนระบบ และแกปญหาไดอยาง 
    สมเหตุสมผล  
 ๓)   นักเรยีนสามารถใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔)   นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวันได   
 ๕)  นักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถนําความรู และเทคโนโลยี        
  ไปประยุกตใชในชีวิตไดอยางเหมาะสม 
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๑๖

   ๑๖ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) นักเรียนมีความรูความสามารถรอบดานหรือมีความสามารถพิเศษ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
     โดยรวมของสถานศึกษาสงูกวาคาเฉลี่ยรอยละระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับประเทศ  

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีนักเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไปไดระดับผลการเรียน ๓ ถึง ๔ ผลสัมฤทธ์ิ        

ทางการเรียนโดยรวมของสถานศึกษาสูงกวาคาเฉลี่ยรอยละของเขตพื้นที่การศึกษา
หรือของประเทศ มีนักเรยีนที่มีความสามารถรอบดานหรือมีความสามารถพิเศษ
ไดรับรางวัลจากการแขงขันในโอกาสตาง ๆ จํานวนมาก หลากหลายประเภท 

๓ มีนักเรียนรอยละ ๗๐–๗๙ ไดระดับผลการเรียน ๓ ถึง ๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยรวมของสถานศึกษาสูงหรือใกลเคียงคาเฉลี่ยรอยละของเขตพื้นทีก่ารศึกษาหรือ
ของประเทศ มีนักเรียนที่มคีวามสามารถรอบดานหรือมีความสามารถพิเศษไดรับ
รางวัลจากการแขงขันในโอกาสตางๆ หลายประเภท 

๒ มีนักเรียนรอยละ ๕๐–๖๙ ไดระดับผลการเรียน ๓ ถึง ๔ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยรวมของสถานศึกษาใกลเคียงหรือต่ํากวาคาเฉลี่ยรอยละของเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
หรือของประเทศเล็กนอย  มีนักเรียนที่มีความสามารถรอบดาน หรือมีความสามารถ
พิเศษไดรับรางวัลจากแขงขันในโอกาสตางๆ นอยประเภท 

๑ มีนักเรียนนอยกวารอยละ ๕๐ ไดระดับผลการเรียน ๓ ถึง ๔ ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนโดยรวมของสถานศึกษาต่ํากวาคาเฉล่ียรอยละของเขตพื้นที่การศึกษา
หรือของประเทศ มีนักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันในโอกาสตาง ๆ นอยมาก

๒)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดเปนระบบ และแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ นักเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป สามารถเลือกและใชขอมูลในการตัดสินใจแกปญหา 

ระบุผลดีผลเสีย เชื่อมโยงความสัมพันธของเหตุและผล  สรุปผล คาดการณผลที่
อาจเกิดขึ้น เสนอแนวทางแกปญหา และอธิบายไดอยางเปนขั้นเปนตอน 

๓ นักเรียนรอยละ ๗๐–๗๙ สามารถเลือกและใชขอมูลในการตัดสินใจแกปญหา   
ระบุผลดีผลเสีย เชื่อมโยงความสัมพันธของเหตุและผล  สรุปผล คาดการณผลที่
อาจเกิดขึ้น เสนอแนวทางแกปญหา และอธิบายไดอยางเปนขั้นเปนตอน       

๒ นักเรียนรอยละ ๖๐–๖๙ สามารถเลือกและใชขอมลูในการตัดสนิใจแกปญหา  ระบผุลดีผลเสีย  
เชื่อมโยงความสัมพันธของเหตุและผล สรุปผล คาดการณผลที่อาจเกดิขึ้น       
เสนอแนวทางแกปญหาและอธิบายไดอยางเปนขั้นเปนตอน 
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๑๗

   ๑๗ 

ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 

๑ นักเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ สามารถเลือกและใชขอมูลในการตัดสินใจแกปญหา 
ระบุผลดีผลเสีย เชื่อมโยงความสัมพันธของเหตุและผล สรุปผล คาดการณผลที่อาจ
เกิดขึ้น เสนอแนวทางแกปญหา และอธิบายไดอยางเปนขั้นเปนตอน 

๓)  นักเรียนสามารถใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ นักเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป สามารถใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓ นักเรียนรอยละ ๗๐–๗๙ สามารถใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒ นักเรียนรอยละ ๖๐–๖๙ สามารถใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๑ นักเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ สามารถใชภาษาไทยไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

๔)  นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวันได   
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ นักเรียนรอยละ ๕๐ ขึ้นไป สามารถใชภาษาองักฤษสื่อสารในชีวิตประจําวนัได 
๓ นักเรียนรอยละ ๔๐–๔๙ สามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวนัได 
๒ นักเรียนรอยละ ๓๐–๓๙ สามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวนัได 
๑ นักเรียนนอยกวารอยละ ๓๐ สามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจาํวันได 

๕) นักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถนําความรูและเทคโนโลยีไปประยุกตใชในชีวิต 
      ไดอยางเหมาะสม          

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ นักเรียนรอยละ ๗๐ ขึ้นไป ใชความรูและประสบการณเดมิรวมกับความรูใหม 

ที่ไดจากการศกึษาคนควาจากสื่อหลายประเภทมาสรางสรรคความรูใหมหรือ 
สรางสิ่งประดิษฐที่เปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน และมีการพัฒนาอยูเสมอ         

๓ นักเรียนรอยละ ๗๐ ขึ้นไป มีการศึกษาคนควาหาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ 
อยูเสมอ  สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดมีการเลียนแบบสิ่งประดิษฐ  
แตยังขาดการพัฒนาใหดียิ่ง ๆ  ขึ้น 

๒ นักเรียนรอยละ ๕๐ ขึ้นไป สนใจศึกษาคนควาหาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ 
๑ นักเรียนนอยกวารอยละ ๕๐ สนใจศกึษาคนควาหาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ 
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๑๘

   ๑๘ 

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)   สัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม รวมทัง้ครูและผูเกี่ยวของ 
๒)  สํารวจขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  เทียบกับเกณฑของกลุม 
      โรงเรียนหรือของประเทศ จํานวนนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวด/ 
      แขงขันในโอกาสตาง ๆ 
๓)  ตรวจสอบผลงานการประดิษฐ หรือโครงงานของนักเรียน 
๔)  พิจารณาจากแบบทดสอบ แบบประเมนิชนิดตาง ๆ 

๑.๓  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจมใส และมีสุนทรยีภาพดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศลิป
และกีฬา/นนัทนาการ 

 คําอธิบาย นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจมใส และมีสุนทรียภาพดานศิลปะ  
ดนตรี/นาฏศิลป และกีฬา/นันทนาการ หมายถึง นักเรียนเปนผูที่มีสุขภาพกายและจิตดี มีน้ําหนัก 
สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน (รายละเอียดตามภาคผนวก) แสดงออกชัดเจน
จากการแตงกายสะอาดเรียบรอย  ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธดี ไมมีปญหา
การปรับตัว ไมกอเหตุทะเลาะวิวาท หางไกลสารเสพติด ปญหาทางเพศ และอบายมุขทั้งปวง       
มีสวนรวมในกิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป และกีฬา/นันทนาการ ดวยความเต็มใจและสรางสรรค 

หัวขอพิจารณา 
๑)  นักเรียนมนี้ําหนกั สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

    แตงกายสะอาด ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
๒)  นักเรยีนมมีนุษยสัมพนัธที่ดี ปรับตัวได และอยูรวมกนัอยางสงบสุข 
๓)  นักเรียนเปนผูหางไกลจากสารเสพติด ปญหาทางเพศ และอบายมุขทั้งปวง 
๔)  นักเรยีนมสีวนรวมในกจิกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป และกีฬา/นันทนาการ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) นักเรียนมนี้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน แตงกายสะอาด 
     ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ นักเรียนรอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีน้ําหนกัและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 

แตงกายสะอาด ออกกําลังกายสม่ําเสมอ  
๓ นักเรียนรอยละ ๘๐–๘๙ มีน้าํหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 

 แตงกายสะอาด ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
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๑๙

   ๑๙ 

ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๒ นักเรียนรอยละ ๗๐–๗๙ มีน้าํหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 

แตงกายสะอาด ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
๑ นักเรียนนอยวารอยละ ๗๐ มีน้ําหนกัและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 

แตงกายสะอาด ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
๒) นักเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ปรับตัวได และอยูรวมกันอยางสงบสขุ 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ นักเรียนรอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีมนุษยสัมพันธดี มีเหตุผล สามารถปรับตัวเขากับ

กลุมเพื่อนเรียน เพื่อนรวมกจิกรรมทั้งกลุมเล็ก กลุมใหญ (ไมมีเหตุทะเลาะววิาท
รุนแรงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา) 

๓ นักเรียนรอยละ ๘๐–๘๙ มีมนุษยสัมพันธด ีรับฟงเหตุซ่ึงผลกันและกัน มีนักเรยีนที่มีปญหา
การปรับตัวบางแตไมมาก (อาจมีเหตุทะเลาะเบาะแวงภายในสถานศึกษาบางแตไมรุนแรง)           

๒ นักเรียนรอยละ ๗๐–๗๙  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  มีนักเรียนบางกลุมที่มีปญหาการ
ปรับตัวดานการเรียนหรือการปรับสภาพจติใจ (และหรือมีเหตุทะเลาะเบาะแวง 
ภายในและภายนอกสถานศกึษา)                

๑ นักเรียนนอยกวารอยละ ๗๐ มีมนุษยสัมพนัธที่ดี มีนักเรยีนที่มีปญหาการปรับตัว
จํานวนมาก (หรือมีเหตุทะเลาะวิวาทบอยคร้ังทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา) 

๓)  นักเรียนเปนผูหางไกลจากสารเสพติด ปญหาทางเพศ และอบายมุขท้ังปวง 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ นักเรียนทุกคนเปนผูหางไกลจากสารเสพติด ปญหาทางเพศ และอบายมุขทุกชนิด         
๓ มีนักเรียนนอยกวารอยละ ๖ มีแนวโนมอยูในกลุมเสีย่งทีจ่ะเกีย่วของกับสารเสพติด 

ปญหาทางเพศหรืออบายมุขบางชนิด และอยูในความดแูลของครูอยางใกลชิด           
๒ มีนักเรียนรอยละ ๖ -๑๐ เกี่ยวของกับสารเสพติด ปญหาทางเพศ หรืออบายมุขบาง

ชนิด   มีครูติดตามดูแล และแกไขพฤติกรรมอยางใกลชิด        
๑ มีนักเรียนมากกวารอยละ ๑๐ เกี่ยวของกับสารเสพติด ปญหาทางเพศ หรืออบายมุข

บางชนิด  มีครูติดตามดูแล เอาใจใสแกไขพฤติกรรม     
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๒๐

   ๒๐ 

๔) นักเรียนมสีวนรวมในกจิกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป และกีฬา/นันทนาการ 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ นักเรียนทุกคนรวมกจิกรรมดานศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป และกีฬา/นันทนาการ อยาง

มีอิสระ เต็มใจ และมีความสุข มีการสรางสรรคผลงานอยางหลากหลายทั้งเปน
กลุม เปนรายบุคคล สรางชื่อเสียงใหแกสถานศึกษา 

๓ นักเรียนทุกคนรวมกจิกรรมดานศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป และกีฬา/นันทนาการ มีการ
สรางสรรคผลงานอยางหลากหลาย ทั้งเปนกลุม เปนรายบุคคล ภายในสถานศึกษา    

๒ นักเรียนสวนใหญไดเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตร ี/นาฏศิลป และกีฬา/
นันทนาการ ตามความสมัครใจมีการสรางสรรคผลงานหลากหลาย แตเปนเฉพาะ
กลุม เฉพาะคน 

๑ นักเรียนสวนใหญไดเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตร ี/นาฏศิลป และกีฬา/
นันทนาการ โดยไมมีโอกาสเลือก มีการสรางสรรคผลงานไมมากนกั หรือไมคอย
มีผลงานปรากฏ 

   วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
                    ๑)   สํารวจหลักฐานเอกสารผลงานของนักเรียน เชน โครงการ รายงานผล ภาพการ 
                           เขารวมกิจกรรม เกียรติบัตร รางวัลตาง ๆ ฯลฯ 

        ๒)   สัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม รวมทั้งครู ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ 
        ๓)   สถิติการเจ็บปวยของนักเรียน บันทึกการชั่งน้ําหนักวัดสวนสูง ตรวจสุขภาพ                 
               สถิติการทะเลาะวิวาท 

ดานที ่๒  การบริหารหลักสูตรและงานวชิาการ 
    ๒.๑  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 คําอธิบาย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษามีการวิเคราะห 
และวางแผนพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนสาระการเรียนรูที่สอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา มี
การกํากับ ติดตาม ประเมินการใชหลักสูตร นําผลการประเมินไปใชปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียนจนไดหลักสูตรที่มีความยืดหยุน มีสาระและกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายเหมาะสม
กับบริบทและสภาพของชุมชน สังคม และทองถ่ิน 
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๒๑

   ๒๑ 

หัวขอการพิจารณา 
๑) การวิเคราะหความตองการจําเปนของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และทองถ่ิน และมี

การนําผลมาวางแผนพัฒนาหลักสูตร    
 ๒)  หลักสูตรมีความยืดหยุนสอดคลองกับเปาหมายการจัดการศึกษาและผูมีสวน 

       เกี่ยวของรวมกําหนดเปาหมาย 
๓)  การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมนิการใชหลักสูตร 
๔)  การนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร   

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)   การวิเคราะหความตองการจําเปนของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และทองถ่ิน และมีการนําผลมา 
      วางแผนพฒันาหลักสูตร    

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการวิเคราะหความตองการจําเปนของสถานศึกษา ชุมชน  สังคม และทองถ่ิน 

ระบุจุดเดน-จุดควรพัฒนา ใชผลการวิเคราะหมาวางแผนปรับหลักสูตร มีการจัดทํา
รายงานชัดเจน                                                                                                    

๓ มีการวิเคราะหความตองการจําเปนของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และทองถ่ิน   
ระบุจุดเดน-จุดควรพัฒนา ใชผลการวิเคราะหมาวางแผนปรับหลักสูตร มีรองรอย
หลักฐานไวชัดเจน  แตไมไดจัดทํารายงาน         

๒ มีการวิเคราะหความตองการจําเปนของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และทองถ่ิน 
ระบุจุดเดน หรือจุดควรพัฒนาของสถานศึกษา มีรองรอยหลักฐานใหเห็นบาง 

๑ มีการวิเคราะหความตองการจําเปนของสถานศึกษา ชุมชน สังคม และทองถ่ิน     
นอยมากหรือไมมีเลย 

๒)  หลักสูตรมีความยืดหยุนสอดคลองกับเปาหมายการจัดการศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของ   
       รวมกําหนดเปาหมาย 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ หลักสูตรมีความยืดหยุนสอดคลองกับเปาหมายและวิสัยทัศนของสถานศึกษา 

ผูเกี่ยวของทกุฝายมีสวนรวมกําหนดเปาหมาย และมีการจดัโปรแกรมการเรียนรู
หลากหลาย สนองตามศักยภาพและความตองการของนักเรียน  

๓ หลักสูตรมีความยืดหยุนสอดคลองกับเปาหมายและวิสัยทัศนของสถานศึกษา 
ผูเกี่ยวของรวมกําหนดเปาหมายเปนบางสวน และมีการจัดโปรแกรมการเรียนรู
สนองตามศักยภาพและตามความตองการของนักเรียนไดบาง      
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๒๒

   ๒๒ 

ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๒ หลักสูตรไมมีความยืดหยุน กําหนดโดยสถานศึกษา สอดคลองกับเปาหมายและ

วิสัยทัศนของสถานศึกษา ผูมีสวนเกีย่วของรวมกันกําหนดเปาหมาย  
๑ หลักสูตรไมมีความยืดหยุน กําหนดโดยสถานศึกษา ผูบริหารหรือบุคลากรกลุม

เล็ก ๆ ในสถานศึกษาเปนผูกาํหนด 

๓)   การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินการใชหลักสตูร 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีคณะทํางานรับผิดชอบ มีแผนการดําเนนิงานตอเนื่อง สาระสําคัญของการนิเทศ

กํากับติดตามชัดเจน ดําเนินการไดตามแผน รวมทั้งมีการสรุปผลการติดตามและ
ประเมินไวครบถวน     

๓ มีคณะทํางานรับผิดชอบ มีแผนการดําเนนิงานตอเนื่อง สาระสําคัญของการนิเทศ
กํากับติดตามชัดเจน แตมีบางสวนทําไมไดตามแผน มีการสรุปผลการติดตามและ
ประเมินไวคอนขางครบถวน     

๒ มีคณะทํางานรับผิดชอบ แผนหรือสาระสําคัญของการนิเทศกํากับติดตาม มีการ
สรุปผลการติดตามและประเมินบางไมคอยชัดเจน 

๑ มีคณะทาํงานรับผิดชอบ แผนหรือสาระสําคัญของการนิเทศกํากับติดตาม       
ไมชัดเจน ไมมีการสรุปผลการติดตามและประเมิน      

๔)   การนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีผลการกํากับติดตามและประเมินคณุภาพของสถานศึกษา มีการสํารวจความ

คิดเห็น/ความพึงพอใจจากทกุฝายที่เกีย่วของ และมหีลักฐานวาไดนําผลเหลานั้น     
มาพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง         

๓ มีการนําผลการกํากับติดตามและประเมนิคุณภาพสถานศกึษา รวมทั้งมหีลักฐานวา
ไดนําผลมาพฒันาหลักสูตรอยางตอเนื่อง      

๒ มีผลการกํากบัติดตามและประเมนิคณุภาพสถานศกึษาแตยังไมไดนําผลมาใชพัฒนา
หลักสูตร 

๑ สถานศึกษาไมมีผลการกํากับติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษา และไมมีการ
พัฒนาหลักสูตร          
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๒๓

   ๒๓ 

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)  พิจารณาจากหลักฐาน เชน แผนกํากับตดิตามการพัฒนาหลักสูตร โครงการอื่น ๆ  

 ที่เกีย่วของ เอกสารหลักสูตร และรายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ 
๒)  สัมภาษณผูบริหาร คณะทํางานที่รับผิดชอบ ครู นักเรียน และผูเกี่ยวของ 

 ๒.๒  การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนนกัเรียนเปนสําคัญ 
คําอธิบาย การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ หมายถงึ การทีส่ถานศกึษามี

การศึกษาวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล โดยใชขอมูลอยางหลากหลายและเปนจริง นําผล
การศึกษามาพัฒนานักเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห และ
ลงมือปฏิบัติจริง โดยใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย มีการบูรณาการการเรียนรูกับกลุมวิชาอื่นๆ และ
หรือภูมิปญญาทองถ่ินตามสภาพแวดลอม  รวมทั้งมีการจัดสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนที่มี
ขอบกพรองทางการเรียนและเพิ่มพูนศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

หัวขอการพิจารณา 
๑)   การศึกษาวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคลและนําผลมาพัฒนานักเรียน 
๒)  การจัดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติจริง  

                          โดยใชกระบวนการกลุมและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
๓)   การบูรณาการการเรียนรูกับกลุมวิชาอืน่ ๆ และหรือภูมิปญญาทองถ่ิน 
๔)  การจัดสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนและเพิ่มพูน                   
      ศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  การศึกษาวเิคราะหนักเรียนเปนรายบุคคลและนําผลมาพัฒนานักเรียน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครูรอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีการศึกษาวเิคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล มีการติดตาม         

และพัฒนาศกัยภาพนักเรยีนไดครบถวนทกุคนและสม่ําเสมอ 
๓ ครูรอยละ ๘๐-๘๙ มีการศึกษาวิเคราะหนกัเรียนเปนรายบุคคล มีการติดตาม 

และพัฒนาศกัยภาพนักเรยีนไดเปนสวนใหญและกระทาํอยางตอเนื่อง 
๒ ครูรอยละ ๗๐-๗๙ มีการศกึษาวิเคราะหนกัเรียนเปนรายบคุคล มีการติดตาม 

และพัฒนาศกัยภาพนกัเรยีนบาง 
๑ ครูนอยกวารอยละ ๗๐ มีการศึกษาวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคลและติดตาม

พัฒนาศักยภาพนักเรียนบาง 
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๒๔

   ๒๔ 

๒)  การจัดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติจริง  
    โดยใชกระบวนการกลุมและแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการจัดการเรยีนการสอนทีใ่หนกัเรียนไดคิดวิเคราะหและไดลงมือปฏิบัติจริง

ไดมาก มีการใชกระบวนการกลุมและแหลงการเรียนรูทีห่ลากหลายในการสอน  
ไดคอนขางมาก จัดไดสอดคลองกับแผนการเรียนรู ครอบคลุมทุกกลุมสาระ          
การเรียนรู  ดําเนินการไดสอดรับกันทัว่ทัง้สถานศกึษา 

๓ มีการจัดการเรยีนการสอนทีใ่หนกัเรียนไดคิดวิเคราะหและไดลงมือปฏิบัติจริง 
ไดพอสมควร มีการใชกระบวนการกลุมและแหลงการเรียนรูที่หลากหลายได
พอสมควร จัดไดครอบคลุมหลายกลุมสาระการเรียนรู 

๒ มีการจัดการเรยีนการสอนทีใ่หนกัเรียนไดคิดวิเคราะหและไดลงมือปฏิบัติจริง    
ไดบาง มีการใชกระบวนการกลุมและแหลงการเรียนรูทีห่ลากหลายไดบาง 

๑ มีการจัดการเรยีนการสอนทีใ่หนกัเรียนไดคิดวิเคราะหและไดลงมือปฏิบัติจริง    
ไดนอยมาก มีการใชกระบวนการกลุมและแหลงการเรียนรูที่หลากหลายไดนอยมาก 

๓)   การบูรณาการการเรียนรูกับกลุมวิชาอื่น ๆ และหรือภูมิปญญาทองถิ่น 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการนําภูมิปญญา หรือสภาพแวดลอมของทองถ่ินมาบูรณาการในการเรียนการสอน  

แตละกลุมสาระฯ หรือมีการบูรณาการการเรียนรูขามกลุมสาระฯ อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางอยางกวางขวาง 

๓ มีการนําภูมิปญญาหรือสภาพแวดลอมของทองถ่ินมาบูรณาการในการเรียนการสอน 
แตละกลุมสาระฯ หรือมีการบูรณาการการเรียนรูขามกลุมสาระฯ อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางไดพอสมควร           

๒ มีการนําภูมิปญญาหรือสภาพแวดลอมของทองถ่ินมาบูรณาการในการเรียนการสอน 
แตละกลุมสาระฯ หรือมีการบูรณาการการเรียนรูขามกลุมสาระฯ อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางไดบาง  

๑ มีการนําภูมิปญญาหรือสภาพแวดลอมของทองถ่ินมาบูรณาการในการเรียนการสอน 
แตละกลุมสาระฯ หรือมกีารบูรณาการการเรียนรูขามกลุมสาระฯ อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางไดนอยมาก           
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๒๕

   ๒๕ 

๔)  การจัดสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนและเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนท่ีมี 
       ความสามารถพิเศษ 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีระบบการจัดสอนซอมเสริมใหแกนกัเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนและ

เพิ่มพูนศกัยภาพนักเรยีนที่มคีวามสามารถพิเศษ ดําเนินการไดทั่วถึง (จัดได
ครอบคลุมกลุมเปาหมาย ใชเทคนิคการสอนที่แตกตางจากเดิม) นักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทกุคน            

๓ มีระบบการจัดสอนซอมเสริมใหแกนกัเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนและ
เพิ่มพูนศกัยภาพนักเรยีนที่มคีวามสามารถพิเศษ ดําเนินการไดคอนขางทั่วถึง  
นักเรียนสวนใหญเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้              

๒ มีระบบการจัดสอนซอมเสริมใหแกนกัเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนและ
เพิ่มพูนศกัยภาพนักเรยีนที่มคีวามสามารถพิเศษ ดําเนินการตามแผนไดบาง               
มีนักเรียนเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึ้นพอประมาณ            

๑ มีระบบการจัดสอนซอมเสริมใหแกนกัเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนและ
เพิ่มพูนศกัยภาพนักเรยีนที่มคีวามสามารถพิเศษ แตสวนใหญไมไดดําเนินการตามแผน 
นักเรียนเปลี่ยนแปลงในทางทีด่ีขึ้นเพยีงเล็กนอย             

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐาน เชน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แผนงาน/โครงการ    

พัฒนาวิชาการ แบบฝกหัด แบบทดสอบ ผลงานของนักเรียน ฯลฯ 
๒) สัมภาษณนักเรียน ครู ผูชวยฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

 และผูที่เกี่ยวของ 
๓) สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามสภาพจริง 

๒.๓  การพฒันาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน          
 คําอธิบาย การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน หมายถึง การที่สถานศึกษามี
การใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลาย ครอบคลุมการประเมินพฤติกรรม
ของนักเรียนทุกดาน มีการกําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียนรายวิชาเปนรายป/ภาคที่ชวยยกระดับ
คุณภาพนักเรียน มีระบบการรายงานผลการเรียนตอนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน    ที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งนําผลการเรียนไปพัฒนานักเรียน การสอน และพัฒนาหลักสูตร 
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๒๖

   ๒๖ 

 หัวขอการพิจารณา 
๑)  การใชเครือ่งมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลาย 
๒) การกําหนดเกณฑการตดัสินผลการเรียนที่ชวยยกระดับคุณภาพนักเรียน   
๓)  ระบบการรายงานผลการเรียนตอนักเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน 
๔)  การนําผลการเรียนไปพฒันานักเรยีน พัฒนาการสอน และพัฒนาหลักสูตร 

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  การใชเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ทุกกลุมสาระฯ มีเครื่องมือวัดและประเมินที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

ใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย เนนคําถามเชิงวิเคราะห สังเคราะห และประเมนิคา  
และวดัครอบคลุมพฤติกรรมนักเรียนทุกดานในสัดสวนทีเ่หมาะสม             

๓ ทุกกลุมสาระฯ มีเครื่องมือวัดและประเมินที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
ใชวิธีการประเมินที่คอนขางหลากหลาย มีการใชคําถามเชิงวิเคราะห สังเคราะห  
และประเมินคาพอสมควร วัดครอบคลุมพฤติกรรมนักเรียนทุกดานในสัดสวนที่เหมาะสม    

๒ ทุกกลุมสาระฯ มีเครื่องมือวัดและประเมินที่ใชวิธีการทดสอบเปนสวนใหญ 
มีการใชคําถามเชิงวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาอยูบาง            

๑ ทุกกลุมสาระฯ มีเครื่องมือวัดและประเมินที่ใชวิธีการประเมินดวยแบบทดสอบอยางเดียว 
มีคําถามเชิงวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคานอยมาก      

๒)  การกําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรยีนท่ีชวยยกระดับคุณภาพนกัเรียน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔   มีการกาํหนดเกณฑการตดัสนิผลการเรยีนใหสูงขึ้น เพื่อทาทายความสามารถของ    

  นกัเรยีนในแตละป มฐีานทีม่าของการกําหนดเกณฑถูกตองและเหมาะสม และมี   
  รายวิชา/สาระเพิ่มเตมิที่ใหนกัเรียนไดทดสอบความสามารถระดบัสูง (Honor Course) 

๓ มีการกําหนดเกณฑการตดัสนิผลการเรยีนสูงขึ้น เพื่อทาทายความสามารถของ
นักเรียนในหลายรายวิชา กําหนดเกณฑตามความตองการของผูสอน 

๒ มีการกําหนดเกณฑการตดัสนิผลการเรยีนสูงขึ้น เพื่อทาทายความสามารถของ
นักเรียนในบางรายวิชา กําหนดเกณฑตามความตองการของผูสอน 

๑ มีการกําหนดเกณฑการตดัสนิผลการเรยีนเหมือนเดิมทกุปทุกภาคเรียน                  
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๒๗

   ๒๗ 

๓)  ระบบการรายงานผลการเรียนตอนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการกําหนดนโยบาย วิธีการ และรูปแบบการรายงานผลการเรียนเพื่อใหนักเรียน 

ผูปกครอง และชุมชนทราบ ขอมูลมีความถูกตองชัดเจนสาระครบถวน ทุกฝายเกดิความเขาใจ
รวมกัน และมั่นใจในผลการเรียนที่นําเสนอ การจัดทําเอกสารหลักฐานครบถวน 
เปนปจจุบัน มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานอยูเสมอ ผูรับบริการพึงพอใจ 

๓ มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการรายงานผลการเรียนของนักเรียนเพื่อใหนักเรียน 
ผูปกครอง และชุมชนทราบ ขอมูลมีความถูกตองชัดเจน มีการสรางความเขาใจ
รวมกัน การจัดทําเอกสารหลักฐานครบถวนเปนปจจุบนั มีการปรับปรุงและ     
พัฒนางานอยูเสมอ ผูรับบริการพึงพอใจ       

๒ มีการกําหนดรปูแบบและวิธีการรายงานผลการเรียนของนกัเรยีนใหผูปกครองทราบ 
ขอมูลมีความถูกตองชัดเจน การจัดทําเอกสารหลักฐานครบถวนเปนปจจุบัน  
มีการปรับปรุงและพัฒนางานบาง 

๑ มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการรายงานผลการเรียนของนักเรียนใหผูปกครองทราบ         
ขอมูลถูกตองชัดเจน การจัดทําเอกสารหลักฐานไมเปนปจจุบัน มีการปรับปรุง 
พัฒนางานคอนขางนอย     

๔)  การนําผลการเรียนไปพฒันานักเรียน พัฒนาการสอน และพัฒนาหลักสูตร 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการรายงานความกาวหนาของนักเรียนรายบุคคลทุกระดับชั้น/หองเรยีน แผนการ

สอนของครูผูสอนสวนมากมีการปรับปรุงโดยใชขอมูลผลการเรียนของนักเรียน  
เปนองคประกอบหนึ่ง ขอมลูผลการเรียนในภาพรวมถูกนําไปใชในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา         

๓ มีการรายงานความกาวหนาของนักเรียนรายบุคคลเกือบทุกหองเรียน ผูสอนแตละ
กลุมสาระฯ ใชขอมูลผลการเรียนของนักเรียนมาปรับปรงุแผนการสอนบาง  
ขอมูลผลการเรียนในภาพรวมถูกนําไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาบาง 

๒ มีการรายงานความกาวหนาของนักเรียนรายบุคคลบางหองเรียน ผูสอนบางกลุม
สาระฯ ใชขอมูลผลการเรียนของนักเรียนมาปรับปรุงแผนการสอน มีการนําผล   
การเรียนในภาพรวมไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาบาง   

๑ มีการรายงานความกาวหนาของนักเรียนเฉพาะบางกลุม ครูบางคนใชขอมูลการ 
เรียนของนักเรียนมาปรับปรงุแผนการสอน มีการนําผลการเรียนในภาพรวม 
ไปใชปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษานอยมาก                   
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๒๘

   ๒๘ 

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)   พิจารณาจากหลักฐาน เชน หลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนางานวิชาการ  

  แผนการสอน หลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน โครงงาน/ผลงานของนักเรียน ฯลฯ 
๒)  สัมภาษณผูบริหาร  หัวหนากลุม/หมวด  ครูแตละกลุมสาระฯ  นักเรียน ผูปกครอง 
๓)  สังเกตการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
๔)  สังเกตการปฏิบัติงานในหองทะเบียนและวัดผล 

 ๒.๔  การผลิต การใช การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู          
คําอธิบาย  การผลิต การใช และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู หมายถึง 

การที่สถานศึกษาสงเสริมการมีสวนรวมในการวางแผนจัดหาและผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู ระหวางสถานศึกษากับครูรวมท้ังผูปกครองหรือชุมชน โดยเฉพาะสื่อที่ทําจากวัสดุทองถ่ิน    
มีการใชและพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอน มีระบบการบริการการใช และบํารุงรักษาสื่อ 
รวมทั้งมีการขยายผลการใชส่ือที่มีคุณภาพและเผยแพรแกผูสนใจ 

หัวขอการพิจารณา 
๑)  การสงเสริมการมีสวนรวมในการวางแผนจัดหาและผลิตสื่อและเทคโนโลยี 

 เพื่อการเรยีนรูระหวางสถานศึกษากับครูและผูปกครองหรือชุมชน 
๒)  การใชและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
๓)   ระบบการใหบริการ การใช และการบํารุงรักษาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 
๔)  การขยายผลการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพและเผยแพรแกผูสนใจ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  การสงเสริมการมีสวนรวมในการวางแผนจัดหาและผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 
    ระหวางสถานศึกษากับครูและผูปกครองหรือชุมชน 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครูแตละกลุมสาระฯ รวมกนัวางแผนจัดหาและผลิตสื่อฯ ที่ตองการใช                     

โดยชักชวนผูรูในทองถ่ินหรือผูปกครองรวมคิดและจดัทําตามความเหมาะสม  
ไดส่ือหลากหลาย ส่ือทุกชิ้นชวยใหนกัเรียนเรียนรูไดเร็ว 

๓ ครูแตละกลุมสาระฯ รวมกันวางแผนจัดหาและผลิตสื่อฯ ที่ตองการใช ไดส่ือคอนขาง 
หลากหลาย ส่ือฯทุกชิ้นชวยใหนกัเรียนเรียนรูไดเร็ว มีรองรอยวาผูปกครอง ชุมชน 
แสดงความคิดเห็นและชวยในการจัดหา/จดัทํา 
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ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๒ ครูแตละกลุมสาระฯ วางแผนจัดหาและผลิตสื่อฯ เอง ส่ือที่ผลิตไดชวยใหนักเรยีน    

เรียนรูได มกีารนําขอคิดเห็นจากผูปกครอง ชุมชน มาผลิตสื่อฯ บางเล็กนอย 
๑ ครูสวนใหญวางแผนจัดซื้อส่ือประกอบการสอนสําเร็จรูป และไมมีการสอบถาม 

ความคิดเหน็จากผูปกครอง ชุมชน 

๒)  การใชและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครูแตละกลุมสาระฯ สวนมากมกีารผลิตและใชส่ือและเทคโนโลยีในการจดัการเรียน

การสอน ส่ือที่ใชสรางสรรค  มีการพฒันา (ศึกษาวจิยั) ส่ือฯใหมีประสิทธิภาพเหมาะ
กับกลุมนักเรยีนอยางตอเนื่อง            

๓ ครูแตละกลุมสาระฯสวนมากมีการผลิตและใชส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนแตขาดการพฒันาใหมีประสิทธิภาพเหมาะกับกลุมนกัเรยีน               

๒ ครูแตละกลุมสาระฯ เฉพาะบางคนที่คนใชส่ือและเทคโนโลยีในการจดัการเรียน
การสอน มีรองรอยการพัฒนาใหเห็นบาง 

๑ ครูสวนใหญไมใชส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

๓)   ระบบการใหบริการ การใช และการบํารุงรักษาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการวางแผนการใชและการซอมบํารุงสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรู  

จัดบริการอยางเปนระบบ สะดวกที่จะนําไปใช ทุกฝายที่เกี่ยวของรับรู 
และพึงพอใจการใหบริการ 

๓ มีการวางแผนการใชและการซอมบํารุงสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรู  
จัดบริการเปนระบบ มีขอจํากัดในการใหบริการบาง แตทุกฝายที่เกีย่วของรับรู  
และยังพึงพอใจการใหบริการ 

๒ มีการวางแผนการใชและการซอมบํารุงสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรู  
แตปฏิบัติไมไดตามแผน ผูใชบริการไมคอยพอใจ 

๑ ขาดการวางแผนการใชและการซอมบํารุงสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 
มีส่ือที่ขาดคุณภาพรอการปรบัปรุงจํานวนมาก 
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๔)  การขยายผลการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและเผยแพรแกผูสนใจ 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรูที่ผลิตเองหลายชิ้นไดรับการยอมรับและนําไปใช 

ทั้งระดับสถานศึกษา ระดับกลุมโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับจังหวดั 
หรือในวงกวาง (ตางสังกัด/ระดับประเทศ) 

๓ ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรูที่ผลิตเองหลายชิ้นไดรับการยอมรับและนําไปใช
ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับกลุมโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศกึษา 

๒ ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรูที่ผลิตเองหลายชิ้นไดรับการยอมรับและนําไปใช
ภายในสถานศกึษา และระดบักลุมโรงเรียน 

๑ มีส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูที่ผลิตใชเองนอยช้ิน และยังไมมีการเผยแพรแก
ผูสนใจ 

              วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑) สํารวจหลักฐานสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู เชน แผนการพฒันาสื่อฯ     
      โครงการผลิตสื่อฯ  ส่ือฯ ที่ผลิตได รายงานการใชและการเผยแพรส่ือ ฯลฯ 
๒) สัมภาษณครู หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู หัวหนางานโสตทัศนปูกรณ นักเรยีน 

                           ผูรูในทองถ่ิน 
๓)  สํารวจรองรายการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูที่ผลิตขึ้นเองหรือส่ืออ่ืน ๆ 

 ๒.๕ การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
คําอธิบาย การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน หมายถึง การที่สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

ที่สงเสริมและแลกเปลี่ยนการเรียนรูใหนักเรียนไดแสดงออก โดยจัดตามกลุมสาระการเรียนรู      
ตามความถนัด ความสนใจ หรือความตองการของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียน จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียนทั้งดานการใหคําปรึกษาในดาน
สุขภาพจิต การศึกษาตอ และประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดบริการและสวัสดิการตางๆ เพื่อชวยเหลือ
และแกปญหาของนักเรียน 

หัวขอการพิจารณา 
๑)   การจัดกจิกรรมสงเสริมและแลกเปลีย่นการเรียนรูใหนักเรยีนไดแสดงออกตาม 
       กลุมสาระการเรียนรู 
๒)  การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะอนัพึงประสงคของนักเรียน 
๓)  การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนานกัเรียน 
๔)  การจดับรกิารและสวัสดกิารตาง ๆ เพื่อชวยเหลือและแกปญหาของนักเรียน 
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แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  การจัดกิจกรรมสงเสริมและแลกเปล่ียนการเรียนรู ใหนักเรียนไดแสดงออกตามกลุมสาระการเรียนรู 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการสํารวจความสนใจ ความถนัด ความตองการของนักเรียน จัดชุมนุมทางวิชาการ

ใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงออกไดหลากหลายสอดคลองกับผลการ
สํารวจกิจกรรมแตละชุมนุมนาสนใจ มีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ นักเรียนรวมกิจกรรม
ดวยความสนุกสนาน มีผลงานปรากฏชัดเจน 

๓ มีการสํารวจความสนใจ ความถนัด ความตองการของนักเรียน จัดชุมนุมทางวิชาการ 
ใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงออกไดคอนขางหลากหลาย  นักเรียนพอใจ 
ในการเขารวมกิจกรรมแตละชุมนุม มีผลงานปรากฏบาง 

๒ มีการจัดชุมนุมทางวิชาการไดคอนขางจํากัด แตนักเรียนพอใจในการเขารวม 
กิจกรรมแตละชุมนุม มีผลงานปรากฏ 

๑ มีการจัดชุมนุมทางวิชาการไดคอนขางจํากัด นักเรียนไมคอยสนใจในการเขารวม 
ชุมนุม มีผลงานปรากฏนอย            

๒)  การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีนโยบายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคของสถานศึกษา

ชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศน จัดกิจกรรมนาสนใจ หลากหลายวิธี มีขอกําหนดใน
การประเมินชัดเจน นักเรียนรวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ การดําเนินกิจกรรม
บรรลุตามเปาหมาย 

๓ มีนโยบายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคของสถานศึกษา 
ที่กําหนดแนนอน จัดกิจกรรมหลาย ๆ ลักษณะ มีขอกําหนดในการประเมินชัดเจน 
นักเรียนรวมกจิกรรมดวยความพอใจ การดาํเนินกจิกรรมบรรลุตามเปาหมาย
พอสมควร 

๒ มีการกําหนดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคของนักเรียนไวคงที่  
จัดกิจกรรมในรูปแบบเดิมๆ มีขอกําหนดการประเมินที่เครงครัด นักเรยีนรวม
กิจกรรมตามขอกําหนดของสถานศึกษา 

๑ มีการกําหนดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคของนักเรียน 
ไมเดนชัด จัดกิจกรรมไมนาสนใจ ขอกําหนดการประเมินเครงครัด 
 นักเรียนรวมกิจกรรมตามขอกําหนดของสถานศึกษา 
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๓)   การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีคณะทํางานรับผิดชอบและจัดทําแผนงานแนะแนว ใหบริการดานการใหคําปรึกษา 

การแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและเพื่อการประกอบอาชีพ จัดกิจกรรมแนะแนวได 
นาสนใจ  ใหประโยชนนักเรียนครอบคลุมและทั่วถึง มีสารสนเทศเพื่อการแนะแนว 
เพียงพอ นักเรียนสวนใหญพึงพอใจการใหบริการ 

๓ มีคณะทํางานรับผิดชอบและจัดทําแผนงานแนะแนว การจัดบริการดานการให 
คําปรึกษา การแนะแนวเนนเพียงดานใดดานหนึ่ง แตยังจัดกิจกรรมไดนาสนใจ 
และใหประโยชนนักเรียนไดทั่วถึง มีสารสนเทศ เพื่อการแนะแนวพอประมาณ  
นักเรียนสวนใหญยังพึงพอใจการใหบริการ      

๒ มีคณะทํางานรับผิดชอบและจัดทําแผนงานแนะแนว มีนักเรียนเพยีงบางสวน 
ไดรับประโยชนจากบริการแนะแนวและพงึพอใจในการใหบริการ   

๑ การจัดทําแผนงานแนะแนวไมชัดเจน มีนักเรียนไดรับประโยชน 
จากบริการแนะแนวนอยมาก 

๔)   การจัดบริการและสวัสดิการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือและแกปญหาของนักเรียน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ สถานศึกษามขีอมูลของนักเรียนจําแนกรายกลุม/รายบุคคล รูสภาพปญหาของ 

นักเรียนตามความเปนจริง มีการใหทุนการศึกษาหรือทุนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
และทั่วถึง มีบริการน้ําดื่ม โทรศัพท แหลงพักผอน เครื่องสาธารณูปโภคเพียงพอ 
สะอาด สะดวก ปลอดภยั และถูกหลักอนามัย 

๓ สถานศึกษามขีอมูลของนักเรียนจําแนกตามระดับชั้น รูสภาพปญหาของนักเรียน 
ตามความเปนจริง มีการใหทุนการศึกษาหรือทุนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม แตไม 
ทั่วถึง มีบริการน้ําดื่ม โทรศัพท แหลงพักผอน เครื่องสาธารณูปโภคเพยีงพอ 

๒ สถานศึกษาใหความชวยเหลือและแกปญหาของนักเรยีนเปนรายกรณ ีมีการบริการ 
น้ําดื่ม โทรศัพท แหลงพกัผอน เครื่องสาธารณูปโภคเทาทีจ่ําเปน 

๑ สถานศึกษาจัดบริการและสวสัดิการเพื่อชวยเหลือหรือแกปญหาใหนักเรียนไดนอยราย   
การบริการน้ําดืม่ โทรศัพท แหลงพักผอน  เครื่องสาธารณูปโภคไมเพียงพอ 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)    พิจารณาจากหลักฐาน เชน แผนงาน/โครงการ บันทึกรายการที่นักเรียนไดรับ  

         ความชวยเหลือ จํานวนผูรับทุน บันทึกการประชุม ฯลฯ 
๒)  สัมภาษณผูรับผิดชอบ นักเรียน และผูเกี่ยวของ 
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๓๓

   ๓๓ 

๓)  สํารวจสภาพจริงในการจัดบริการน้ําดื่ม น้ําใช โทรศัพท แหลงพักผอน           
      และเครื่องสาธารณูปโภคตาง ๆ 

๒.๖ การพัฒนาแหลงการเรยีนรู 
คําอธิบาย การพัฒนาแหลงการเรียนรู หมายถึง การที่สถานศึกษามีหองสมุดที่มีปริมาณ

หนังสือ ส่ือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอ และจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนรักการอานและได
แลกเปลี่ยนเรียนรู มีหองปฏิบัติการตาง ๆ ครบถวน เพียงพอ และใชประโยชนคุมคา มีการจัดมุม/แหลง
สงเสริมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน รวมทั้งมีการจัดสภาพแวดลอมภายในบริเวณสถานศึกษาที่
สงเสริมการเรียนรู รมร่ืน สะอาด และปลอดภัย 

หัวขอการพิจารณา 
๑)   หองสมุดมปีริมาณหนังสือ ส่ือและเทคโนโลยีที่ทันสมยั เพยีงพอ และมกีารจัด

กิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรยีนรักการอานเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู 
                      ๒)  หองปฏิบัติการตาง ๆ ครบถวน เพียงพอ และใชประโยชนคุมคา 
                      ๓)   การจัดมมุ/แหลงสงเสริมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน 
                      ๔)   การจัดสภาพแวดลอมที่ดีภายในบริเวณสถานศึกษา 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) หองสมุดมปีริมาณหนังสอื ส่ือและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพยีงพอ และมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริม   
    ใหนกัเรยีนรักการอานเกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ หองสมุดมีปริมาณหนังสือ ส่ือและเทคโนโลยีที่ทันสมยั เพียงพอ จัดหมวดหมู 

ตามหลักสากล มีสถิติการยืมหนังสือที่เปนปจจุบัน มีความเคลื่อนไหวในกลุมผูยืม    
มีแผนการใชหองสมุดและกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนรักการอานไดผล 
นักเรียนมีสวนรวมแสดงความเห็นในการจัดกิจกรรมรักการอาน เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันและกันอยูเสมอ 

๓ หองสมุดมีปริมาณหนังสือ ส่ือและเทคโนโลยีที่ทันสมยั เพียงพอ จัดหมวดหมู
ตามหลักสากล แตสถิติการยืมมีการเคลื่อนไหวเฉพาะบางกลุมหรือบางระดับชั้น 
มีแผนการใชหองสมุด จัดกจิกรรมสงเสริมใหนกัเรียนรักการอานที่ไดผล
พอสมควร นักเรียนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม 
รักการอานบาง นักเรยีนไดรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูกันบอย ๆ 
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๓๔

   ๓๔ 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๒ หองสมุดมีปริมาณหนังสือ ส่ือและเทคโนโลยีที่ทันสมยั เพียงพอ จัดเปนหมวดหมู

ตามความตองการการใช มีความเคลื่อนไหวในการยืมนอย จัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการรักการอานไดผลนอย นักเรยีนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรยีนรูกันบาง 

๑ หองสมุดมีปริมาณหนังสือ ส่ือและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ไมพอกับความตองการ 
การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการรักการอานไมไดผลเทาที่ควร มีการเปดโอกาส  
ใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันนอยมาก 

๒)  หองปฏิบตัิการตาง ๆ ครบถวน เพียงพอ และใชประโยชนคุมคา 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีหองปฏิบัติการตาง ๆ  พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบถวน เพียงพอ มีการวางแผนที่ด ี

และใชประโยชนคุมคา 
๓ มีหองปฏิบัตกิารตาง ๆ  พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกอาจไมครบถวน แตมีการวางแผน   

การใชที่ด ีสามารถใชประโยชนไดเพยีงพอและคุมคา 
๒ มีหองปฏิบัติการตาง ๆ  พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบถวน เพยีงพอ แตใชประโยชนไมคุมคา   
๑ มีหองปฏิบัติการตาง ๆ ไมเพียงพอตอการจดักิจกรรม และไมมีการวางแผนแกไข 

๓)  การจัดมุม/แหลงสงเสริมการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการจัดมุม/แหลงสงเสริมการเรียนรูภายในและหรือภายนอกหองเรยีนหลากหลาย 

มีรูปแบบและวิธีการใชประโยชนเพื่อการเรียนรูอยางแทจริง มีแหลงใหนกัเรียน
เผยแพรความรูหรือนําความรูที่นาสนใจและทันเหตกุารณมานําเสนอ นักเรียน 
มีสวนรวมในการจัดและดําเนินการ 

๓ มีการจัดมุม/แหลงสงเสริมการเรียนรูภายในและหรือภายนอกหองเรยีนไดด ี
พอสมควร นักเรียนไดใชประโยชนเพื่อการเรียนรูเต็มที่ มีแหลงใหนักเรียน 
เผยแพรความรูตามตองการ นักเรียนมีสวนรวมในการจดัและดําเนินการ 

๒ มีการจัดมุม/แหลงสงเสริมการเรียนรูภายในและหรือภายนอกหองเรยีนบาง  
มีการใชประโยชนจากมุม/แหลงการเรียนรูบาง นักเรียนมีโอกาสเผยแพรผลงาน 
ของตนเอง และยังมีสวนรวมในการจดัและดําเนนิการบาง       

๑ มีการจัดมุม/แหลงสงเสริมการเรียนรูนอยมาก นักเรียนไมมีสวนรวมในการจัด
และดําเนินการ 
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๓๕

   ๓๕ 

๔)   การจัดสภาพแวดลอมท่ีดีภายในบริเวณสถานศึกษา 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ สภาพแวดลอมภายในบริเวณสถานศึกษาสะอาด รมร่ืน และปลอดภยั มีบริเวณ 

ใหนกัเรียนพักผอนเพียงพอ      
๓ สภาพแวดลอมภายในบริเวณสถานศึกษาคอนขางสะอาด รมร่ืน และปลอดภัย  

มีบริเวณใหนกัเรียนพักผอนพอประมาณ 
๒ สภาพแวดลอมภายในบริเวณสถานศึกษามีความปลอดภัย แตไมรมร่ืน  

หรือไมสะอาดเทาที่ควร มีบริเวณทีใ่หนกัเรียนพักผอนนอย 
๑ สภาพแวดลอมภายในบริเวณสถานศึกษาไมสะอาดและคอนขางจะไมปลอดภัย  

มีบริเวณใหนกัเรียนพักผอนนอยมาก 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
                  ๑)   พิจารณาจากหลักฐาน เชน สถิติการใชหองสมุด ส่ือและเทคโนโลยี สถิติการยืม

หนังสือ สถิติการเบิกจายรายการตาง ๆ 
     ๒)  สัมภาษณนักเรียน ผูปกครอง ผูมาติดตอราชการ ครู และผูที่เกี่ยวของ 

                ๓)  สํารวจสภาพความเปนจริง 

ดานที่ ๓ การบริหารการจัดการ 

๓.๑  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 
 คําอธิบาย การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ หมายถึง การที่สถานศึกษา         
มีการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาและชุมชนครอบคลุม ถูกตอง สมบูรณ
มีประสิทธิภาพตอการใชงาน นําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบ ทันสมัย ทันตอการใชงาน และพัฒนา
ระบบขอมูลอยางตอเนื่อง เผยแพรขอมูลขาวสาร รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมและผลการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา 
 หัวขอพิจารณา 
  ๑)    การจัดระบบขอมูลและสารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุม ถูกตอง และสมบูรณ 
  ๒) การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบ ทันสมัย ทันตอการใชงาน  
                             และพัฒนาตอเนื่อง 
  ๓)  การนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอน  
 ๔)  การเผยแพรขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกบักิจกรรมในสถานศึกษาและผลการพัฒนา   
                             คุณภาพของสถานศึกษา 
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๓๖

   ๓๖ 

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  การจัดระบบขอมูลและสารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุม ถูกตอง และสมบูรณ 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีขอมูลและสารสนเทศที่จัดระบบไวครอบคลุมการใชงาน และสารสนเทศที่จัดเก็บ

ไวถูกตอง สมบูรณ 
๓ มีขอมูลและสารสนเทศที่จัดระบบไวไดคอนขางดี และสารสนเทศที่จัดเก็บไวถูกตอง  สมบูรณ
๒ มีขอมูลและสารสนเทศที่จัดระบบไดพอประมาณ และสารสนเทศที่จัดเก็บไว   

ถูกตอง สมบูรณ 
๑ มีขอมูลและสารสนเทศที่จัดระบบไวไมครอบคลุมการใชงาน และหรือมีขอมูล

บางสวนที่เก็บไวไมทนัสมัย  

๒)  การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศเปนระบบ ทันสมัย ทันตอการใชงาน และพัฒนาตอเนื่อง 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศเปนหมวดหมู จัดเปนระเบียบ เรียกใชได 

สะดวก มีการวิเคราะหและสรุปขอมูลเปนสารสนเทศที่นําไปใชประโยชนไดทันที  
มีวิธีการจัดเกบ็หรือใชเครื่องมือทันสมัย และมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บขอมูล 
และสารสนเทศอยูเสมอ               

๓ มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศเปนหมวดหมู จัดเปนระเบียบเรียกใชงานไดดี
มีการวิเคราะหและสรุปขอมูลเปนสารสนเทศที่ใชประโยชนไดเปนสวนใหญ 
แสวงหาวิธีการจัดเก็บที่ดีอยูเสมอ             

๒ มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศยังไมเปนหมวดหมู แตยงัสามารถเรียกใชงานไดงาย 
มีการวิเคราะหและสรุปขอมูลเปนสารสนเทศที่ใชประโยชนไดเพยีงบางสวน 

๑ มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศไมเปนหมวดหมู เรียกใชงานไมสะดวก  
สวนใหญเปนขอมูลดิบ   

๓)  การนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการใชขอมูลและสารสนเทศเปนฐานขอมลูเพื่อการตัดสินใจในการบรหิาร 

จัดการและในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และเกิดประโยชนคุมคา                
๓ มีการใชขอมูลและสารสนเทศเปนฐานขอมลูเพื่อการตัดสินใจในการบรหิาร         

จัดการเปนสวนใหญ และใชเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอย      
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๓๗

   ๓๗ 

ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๒ มีการใชขอมูลและสารสนเทศเปนฐานขอมลูในการตัดสนิใจวางแผนดาํเนินการ    

ในบางเรื่อง 
๑ มีการใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อตัดสินใจวางแผนดําเนนิงานนอยมาก 

๔)  การเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมในสถานศึกษาและผลการพัฒนาคุณภาพ 
       ของสถานศึกษา   

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการวางแผนการดําเนินงาน ใชวิธีการหลากหลายและนาสนใจ การเผยแพรขอมูลและ

สารสนเทศของสถานศึกษาครอบคลุมกลุมเปาหมาย มีผลงานปรากฏชัด                   
ทุกฝายพึงพอใจ 

๓ มีการวางแผนการดําเนินงาน  ใชวิธีการเผยแพรที่เหมาะสม  ครอบคลุมกลุมเปาหมาย  
มีผลงานปรากฏ ทุกฝายพึงพอใจ 

๒ ไมมีแผนการดาํเนินงาน แตใชวิธีการเผยแพรหลายวิธี เผยแพรเฉพาะกลุม 
เปาหมายหลัก ผูรับขอมูลพึงพอใจ 

๑ ไมมีแผนการดาํเนินงาน แตมีหลักฐานวามีการเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ 
ของสถานศึกษาอยูบาง ผลงานไมชัดเจน          

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)   พจิารณาหลักฐานที่ปรากฏ เชน แผนการจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศ แผนงาน/          
       โครงการประชาสัมพนัธ บันทึกการประชุม รายงานสรปุการดําเนนิงาน ฯลฯ 
๒)   สัมภาษณผูบริหารและบคุลากรทีเ่กีย่วของ 
๓)   ตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงานจริง เชน การเรยีกขอมูลสารสนเทศที่เปน 

ปจจุบนั ฯลฯ   
๓.๒  การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

คําอธิบาย การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา หมายถึง การบริหารการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนด            
มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  รวมทั้งใชหลักการบริหารเชิงกลยุทธ หลักการมีสวนรวมของผูที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา มีรูปแบบบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีระบบและกลไกการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง และมีระบบรายงานผลการปฏิบัติตอผูมีสวน
เกี่ยวของ และสาธารณชน  
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๓๘

   ๓๘ 

หัวขอการพิจารณา 
๑)   แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับ 

                          เปาหมาย และนโยบายในการจัดการศึกษา ตลอดจนสภาพของทองถ่ินและสถานศึกษา 
๒)  การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
๓)   การบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม 
๔)  รูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีการตรวจสอบและถวงดุล 
แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบตัิการประจําป สอดคลองกับเปาหมาย และ 
     นโยบายในการจัดการศึกษา ตลอดจนสภาพของทองถิ่นและสถานศึกษา 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกับเปาหมาย 

นโยบายในการจัดการศึกษา ศักยภาพของสถานศึกษา และความตองการของทองถ่ิน  
มียุทธวิธีการพัฒนาที่ ชัดเจน จัดลําดับกิจกรรมการปฏิบัติงานเปนเหตุเปนผล  
จัดชวงเวลาที่เหมาะสม และมีผูรับผิดชอบชัดเจน และมีการดําเนินงานตามแผนอยาง
เปนระบบครบทุกกิจกรรม มีการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาอยาง
ตอเนื่องเปนไปตามแผนการนิเทศ และมีการรายงานผลการดําเนินงานใหผูปกครอง 
ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบทุกกลุมเปาหมาย 

๓ มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกับเปาหมาย 
นโยบายในการจัดการศึกษา ศักยภาพของสถานศึกษา และความตองการของทองถ่ิน  
มียุทธวิธีการพัฒนาที่ ชัดเจน จัดลําดับกิจกรรมการปฏิบัติงานเปนเหตุเปนผล  
จัดชวงเวลาที่เหมาะสม และมีผูรับผิดชอบชัดเจน และดําเนินงานไดตามแผนเปน  
สวนใหญ  มีการนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาไดตามแผนแต  
ไมครบถวน มีการรายงานผลการดําเนินงานเฉพาะบางกลุมเปาหมาย 

๒ มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกับเปาหมาย 
นโยบายในการจัดการศึกษา ศักยภาพของสถานศึกษา และความตองการของทองถ่ิน  
มียุทธวิธีการพัฒนาไมชัดเจน ดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานตามปญหาที่ เกิด  
แตมีผูรับผิดชอบชัดเจน การนิเทศ ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานไมสม่ําเสมอ  
มีการรายงานผลการดําเนินงานเฉพาะที่หนวยงานกําหนด 

๑ มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปแตไมไดคํานึงถึง
เปาหมาย นโยบายในการจัดการศึกษา ศักยภาพของสถานศึกษา และความตองการของ
ทองถ่ิน ไมมียุทธวิ ธีการพัฒนาที่ ชัดเจน ดําเนินงานไมคอยเปนไปตามแผน  
แตมีผูรับผิดชอบงาน มีการรายงานผลการดําเนินงาน แตผลการรายงานไมชัดเจน 
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๓๙

   ๓๙ 

๒)  การจัดระบบการประกนัคุณภาพภายใน          
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายใน มีการบริหารจัดการ

ระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง มีคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน มีรายงานผลการประเมินตอผูเกีย่วของและเปดเผยตอ
สาธารณชน และมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง มีรองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได 

๓ มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายใน มีการบริหารจัดการ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง มีคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพภายใน มีรายงานผลการประเมินตอผูเกีย่วของและเปดเผย 
ตอสาธารณชน และมีการพฒันาระบบอยางตอเนื่อง มีรองรอยหลักฐานปรากฏ       
แตยังขาดความชัดเจนในบางประเด็น       

๒ มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายใน มีการบริหารจัดการ
ระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง มีคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน มีรายงานผลการประเมินตอผูเกีย่วของและเปดเผยตอ
สาธารณชน มีการนําผลการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายในมาใช 
แกปญหา/พัฒนาบางสวน และยังขาดความชัดเจนทกุประเด็น                

๑ มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายใน มีการบริหารจัดการ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง มีคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพภายใน แตไมมีรายงานผลการประเมินตอผูเกี่ยวของ ไมมีการนํา 
ผลการประเมินคุณภาพภายในมาใชแกปญหา 

๓)  การบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ สถานศึกษามกีารดําเนินงาน กําหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษา (วิสัยทัศน    

พันธกิจ และเปาประสงค) กาํหนดกลยุทธการดําเนินการเพื่อบรรลุความสําเร็จ     
ตามทิศทาง มีการวัดผลและประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตามตัวช้ีวดั  
และมีระบบการคิดตนทุนผลผลิต ตนทุนกจิกรรม และตนทุนของหนวยงาน        
โดยสถานศึกษามีรองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนสามารถตรวจสอบไดครบทั้งหมด 
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๔๐

   ๔๐ 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๓ สถานศึกษามกีารดําเนินงาน  กําหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษา (วิสัยทัศน 

พันธกิจ และเปาประสงค) กาํหนดกลยุทธการดําเนินการเพื่อบรรลุความสําเร็จ
ตามทิศทาง มีการวัดผลและประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตามตัวช้ีวดั 
และมีระบบการคิดตนทุนผลผลิต ตนทุนกจิกรรม และตนทุนของหนวยงาน  
โดยสถานศึกษามีรองรอยหลักฐานปรากฏที่ยังขาดความชัดเจนในบางสวน 

๒ สถานศกึษามกีารดําเนนิงาน กําหนดทิศทางการบริหารสถานศกึษา (วิสัยทัศน  
พันธกจิ และเปาประสงค) กาํหนดกลยุทธการดําเนินการเพื่อบรรลุความสําเร็จ 
ตามทิศทาง มกีารวัดผลและประเมนิผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตามตัวช้ีวัด 
และมีระบบการคิดตนทนุผลผลิต ตนทนุกจิกรรม และตนทุนของหนวยงาน  
โดยสถานศึกษามีรองรอยหลักฐานอางอิงที่ขาดความชัดเจน แตสามารถนําผล      
การประเมินมาใชในการแกไข/พัฒนาไดบางสวน 

๑ สถานศึกษามกีารดําเนินงาน กําหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษา (วิสัยทัศน 
พันธกิจ และเปาประสงค) กาํหนดกลยุทธการดําเนินการเพื่อบรรลุความสําเร็จ 
ตามทิศทาง มีการวัดผลและประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตามตัวช้ีวดั 
และมีระบบการคิดตนทุนผลผลิต ตนทุนกจิกรรม และตนทุนของหนวยงาน  
โดยสถานศึกษาไมมีรองรอยหลักฐานอางอิง แตสามารถนําผลการประเมินมาใช 
ในการแกไข/พัฒนาบางสวน             

๔)  รูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการตรวจสอบและถวงดุล 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการกําหนดเปาหมายความสําเร็จในรอบปที่ดําเนินการ โดยใชฐานขอมูลของผลการ

ดําเนินงานในรอบปที่ผานมา โดยมีกระบวนการวิเคราะห และมีสวนรวมของ
ผูเกีย่วของ  จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรสอดคลองกับเปาหมายความสําเร็จ       
มีการควบคุมและบรหิารความเสี่ยง ตรวจสอบผลการดาํเนินการ มีการประเมนิ
ประสิทธภิาพ ประสิทธิผลการดําเนินการตามตัวช้ีวดัความสําเร็จ นําผลการ
ดําเนินการมาปรับเปาหมายความสําเรจ็ในรอบปถ ัดไป และมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูมีสวนเกี่ยวของ  
และสาธารณชน โดยมีรองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได 
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๔๑

   ๔๑ 

ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๓ มีการกําหนดเปาหมายความสําเร็จในรอบปที่ดําเนินการ โดยใชฐานขอมูลของผล 

การดําเนินงานในรอบปที่ผานมา โดยมีกระบวนการวิเคราะห และมีสวนรวมของ 
ผูเกีย่วของ  จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรสอดคลองกับเปาหมายความสําเร็จ       
มีการควบคุมและบรหิารความเสี่ยงบาง ตรวจสอบผลการดําเนินการ มกีารประเมนิ 
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลการดําเนินการตามตวัช้ีวัดความสําเร็จบาง  นําผลการดําเนินการ 
มาปรับเปาหมายความสําเร็จในรอบปถ ัดไป และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผูมีสวนเกีย่วของ และสาธารณชน  
โดยมีรองรอยหลักฐานปรากฏ 

๒ มีการกําหนดเปาหมายความสําเร็จในรอบปที่ดําเนินการ โดยใชฐานขอมูลของผล    
การดําเนินงานในรอบปที่ผานมา โดยมีกระบวนการวิเคราะห และมีสวนรวมของ
ผูเกีย่วของ  จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรสอดคลองกับเปาหมายความสําเร็จ       
แตขาดการควบคุมและบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบผลการดาํเนินการ            
ไมมีการประเมินประสิทธภิาพ ประสิทธิผลการดําเนินการตามตวัช้ีวดัความสําเรจ็   
และมีการรายงานผลการปฏิบัตงิานประจําปตอคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน        
ผูมีสวนเกีย่วของ และสาธารณชน 

๑ มีการกําหนดเปาหมายความสําเร็จในรอบปที่ดําเนินการ แตไมใชฐานขอมูลของผล
การดําเนินงานในรอบปที่ผานมา จดัสรรงบประมาณและทรพัยากรสอดคลองกับ
เปาหมายความสําเร็จ ตรวจสอบผลการดาํเนินการ มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)   พิจารณาจากหลักฐานและรองรอยที่ปรากฏ  เชน แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

 แผนปฏิบัติการประจําป โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ บันทึกการดําเนินงาน  
 บันทึกการประชุม รายงานประจําป เปนตน 

๒) สัมภาษณ สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ 

๓.๓  การบรหิารงบประมาณและการบริการ     
คําอธิบาย การบริหารงบประมาณและการบริการ หมายถึง สถานศึกษามีการบริหาร    

งบประมาณเพื่อประโยชนตอการพัฒนานักเรียนอยางเหมาะสมและเพียงพอ มุงเนนผลงานคือคุณภาพ
นักเรียนเปนสําคัญ มีแผนการติดตามควบคุมการใชงบประมาณอยางชัดเจน มีการรายงานผลการใช
งบประมาณอยางเปนระบบและตรวจสอบได รวมทั้งมีการจัดบริการและสวัสดิการตาง ๆ ใหแก
บุคลากรในสถานศึกษาตามความเหมาะสมและจัดไดทั่วถึง 
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๔๒

   ๔๒ 

หัวขอการพิจารณา 
๑)  การบริหารงบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ 
๒)  แผนการติดตาม ควบคุมการใชงบประมาณชัดเจน 
๓)  การรายงานผลการใชงบประมาณเปนระบบ โปรงใส และตรวจสอบได 
๔)  การจัดบริการตาง ๆ ใหแกบุคลากรตามความเหมาะสมและทั่วถึง 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  การบริหารงบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการระบุแหลงที่มาของงบประมาณชัดเจน มีเงินงบประมาณเพื่อการพฒันาใน 

แตละปเพยีงพอที่จะบริหารงานไดอยางตอเนื่อง กําหนดนโยบายการใชเงิน 
ในสัดสวนทีเ่หมาะสม คํานึงถึงประโยชนที่นักเรียนสวนใหญจะไดรับ 

๓ มีการระบุแหลงที่มาของงบประมาณชัดเจน มีเงินงบประมาณเพื่อการพฒันา 
เพียงพอตอการบริหารงานปตอป กําหนดนโยบายการใชเงินที่เนนการพัฒนา 
วิชาการ คํานึงถึงประโยชนที่นักเรียนสวนใหญจะไดรับ               

๒ งบประมาณที่ไดรับมีแหลงสนับสนุนไมแนนอนและไมเพียงพอ แตการบริหารเงิน 
สวนใหญเนนหนักในทางพัฒนาวิชาการ คํานึงถึงประโยชนที่นักเรียนสวนใหญ 
จะไดรับ 

๑ งบประมาณทีไ่ดรับไมเพยีงพอ ไมมีแหลงสนับสนุน ไมอาจวางแผนพฒันาได
อยางตอเนื่อง 

๒) แผนการติดตาม ควบคุมการใชงบประมาณชัดเจน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีแผนการติดตามควบคุมการใชงบประมาณ การใชงบประมาณทั้งหมด 

เปนไปตามแผน ใชอยางประหยัดและเกิดประโยชนอยางคุมคา 
๓ มีแผนการตดิตามควบคุมการใชงบประมาณ  การใชงบประมาณเปนไปตามแผน 

สวนใหญ  คํานึงถึงใชอยางประหยดัและเกิดประโยชนอยางคุมคา     
๒ ไมมีแผนการตดิตามควบคุมการใชงบประมาณ  แตใชงบประมาณอยางประหยัด    

และเกดิประโยชน 
๑ ไมมีแผนการตดิตามควบคุมการใชงบประมาณ ใชงบประมาณอยางไมประหยัด    

และไมเหมาะสม 
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๔๓

   ๔๓ 

๓) การรายงานผลการใชงบประมาณเปนระบบ โปรงใส และตรวจสอบได 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการรายงานผลการใชงบประมาณตามความเปนจริง ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได 

และเปนปจจุบนั การใชงบประมาณสอดคลองกับเปาหมายที่กาํหนด 
๓ มีการรายงานผลการใชงบประมาณตามความเปนจริง ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได 

แตยังไมเปนปจจุบัน การใชงบประมาณยังสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนด 
๒ มีการสรุปผลการใชงบประมาณตามโครงการ โดยไมคํานึงถึงเปาหมายที่กําหนด 

ผลการรายงานไมเปนปจจุบัน 
๑ มีการสรุปผลการใชงบประมาณในบางโครงการ ขอมูลการใชงบประมาณมีความ 

คลาดเคลื่อนหลายแหง การใชงบประมาณไมสอดคลองกบัเปาหมายที่กาํหนด 

๔) การจัดบริการตางๆ ใหแกบุคลากรตามความเหมาะสมและทั่วถึง 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการจัดบริการตาง ๆ เชน หองพักครู มุมพักผอน แหลงคนควา การศึกษาดูงาน  

ทุนสงเสริมการพัฒนาวิชาชพี เปนตน จัดไดหลากหลายเหมาะสมกับสภาวการณ 
และทั่วถึง บุคลากรรอยละ ๘๐ พึงพอใจ 

๓ มีการจัดบริการตาง ๆ  โดยจดัใหหลายรูปแบบ เหมาะสมกบัศกัยภาพของสถานศึกษา  
บุคลากรรอยละ ๗๐ พึงพอใจ 

๒ มีการจัดบริการตาง ๆ ใหแก บุคลากรไดพอสมควร บุคลากรรอยละ ๖๐ พึงพอใจ 
๑ มีการจัดบริการตาง ๆ ใหแก บุคลากรไดไมมากนัก บุคลากรรอยละ ๕๐ พึงพอใจ 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)  พิจารณาจากหลักฐาน เชน แผนปฏิบัติการประจําป แผนการใชเงนิ  
       รายงานสรุปผลการใชเงิน บันทึกการรบัจายเงิน รายงานการตรวจสอบการใชเงิน   
       รายงานการประชุม เปนตน 
๒)  สัมภาษณผูบริหาร ผูชวยฝายตาง ๆ เจาหนาที่การเงนิ พัสดุ ครุภัณฑและผูเกีย่วของ 
๓)  สัมภาษณบุคลากรฝายตาง ๆ ในฐานะผูรับบริการ 

                   ๔)  สังเกตสภาพทั่วไปในสถานศึกษาในสวนที่เกีย่วกับการใหบริการแกบุคลากร 

 ๓.๔ การบริหารงานอาคารสถานที่  
 คําอธิบาย  การบริหารงานอาคารสถานที่ หมายถึง การที่สถานศึกษาจัดดําเนินการ     
ใหอาคารเรียนและสถานที่ทุกแหง (เชน หองเรียน หองน้ํา หองสวม สนามเด็กเลน ฯลฯ) สะอาด     
ถูกสุขลักษณะ  ปลอดภัย อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง และจัดสถานที่ใหนักเรียนไดทํากิจกรรม
เหมาะสมทั้งเปนรายบุคคลและรายกลุม อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร                
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๔๔

   ๔๔ 

(เชน ช้ันหนังสือ โตะ เกาอี้ ปายนิเทศ อุปกรณไฟฟา ฯลฯ) รอบบริเวณ (สนามที่พัก สวนหยอม ฯลฯ) 
หรือมุมกิจกรรมตางๆ อยูในสภาพดี ปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอ มีระบบการซอมบํารุงและดูแล
รักษาอยางเหมาะสม ทันตอเหตุการณ มีระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ําประปา อยูในสภาพใช
การไดดี ปลอดภัย มีระบบการปองกันอันตรายที่เตรียมพรอมนํามาใชการไดตลอดเวลา 

หัวขอการพิจารณา  
                    ๑)  อาคารสถานที่ทุกแหง มีความสะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มั่นคงแข็งแรง  
                          เหมาะสมแกการทํากิจกรรม 
                    ๒) อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกประจาํอาคารมีปริมาณเพยีงพอ รอบบริเวณ  
                              อยูในสภาพดี สะอาดและปลอดภยั  
                    ๓)  การจัดระบบซอมบํารุงและดูแลรักษาอยางเหมาะสม ทันตอเหตกุารณ 
                    ๔)  ระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดด ีปลอดภยั และมีระบบปองกันอันตราย 
 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) อาคารสถานที่ทุกแหง มีความสะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ม่ันคงแข็งแรง เหมาะสม 
    แกการทํากิจกรรม 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ อาคารสถานที่ทุกแหง มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีการตรวจสอบและปรับปรุงประจําทุกป  

สะอาด ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมอยางชัดเจน มีระบบดูแลรักษา        
ความปลอดภัยทั้งในและรอบสถานศึกษา   

๓ อาคารสถานที่ทุกแหง มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีการตรวจสอบและปรับปรุงเปนบางครั้ง   
สะอาด  ถูกสุขลักษณะ เหมาะกับการจดักจิกรรม มีระบบดูแลรักษาความปลอดภยั    

๒ อาคารสถานที่ทุกแหง ดูมั่นคงแข็งแรงแตไมมีการตรวจสอบและปรับปรุง  
จัดพื้นที่เหมาะแกการทํากิจกรรม แตไมคอยสะอาด  มีระบบดแูลรักษาความ
ปลอดภยั แตไมไดมกีารตรวจสอบใหใชการไดเสมอ 

๑ อาคารสถานที่โดยรวมดูมัน่คงแข็งแรง แตไมคอยสะอาด บางแหงไมเหมาะแกการ 
ทํากิจกรรม ไมมีระบบการตรวจสอบหรือดแูลรักษาความปลอดภยัที่เหมาะสม 

๒) อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคารมีปริมาณเพียงพอ รอบบริเวณอยูในสภาพดี  
      สะอาดและปลอดภัย 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคารใชการไดดีและมีปริมาณ 

เพียงพอ รอบบริเวณอยูในสภาพดแีละปลอดภัย    
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๔๕

   ๔๕ 

ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๓ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคารใชการไดดีแตมีปริมาณ 

ไมเพียงพอ รอบบริเวณอยูในสภาพดีและปลอดภัย 
๒ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคารมีปริมาณไมเพยีงพอ  

มีบางสวนอยูในสภาพใชการไดไมคอยดีหรือไมคอยปลอดภัย รอบบริเวณ 
อยูในสภาพดแีละปลอดภยั      

๑ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคารมีปริมาณไมเพยีงพอ หรือ 
สวนใหญอยูในสภาพใชการไมคอยไดหรือไมปลอดภัย รอบบริเวณ  
อยูในสภาพดแีละปลอดภยั 

๓) การจัดระบบซอมบํารุงและดูแลรักษาอยางเหมาะสม ทันตอเหตุการณ 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีแผนการจัดระบบซอมบํารุง ดูแลรักษาอยางชัดเจน เหมาะสม และจดัดําเนนิการ

ไดทันตอเหตกุารณ      
๓ มีแผนการจัดระบบซอมบํารุง ดูแลรักษาอยางชัดเจน เหมาะสม สวนใหญ

สามารถดําเนินการไดทันตอเหตุการณ      
๒ มีแผนการจัดระบบซอมบํารุง ดูแลรักษาอยางชัดเจน แตสวนใหญไมสามารถ

ดําเนินการไดทันเวลาการใช 
๑ มีแผนการจัดระบบซอมบํารุง ดูแลรักษาอยางชัดเจน แตไมไดดําเนินการตามแผน 

หรือไมมีแผนดําเนินการ  แตจัดทําตามเหตุการณหรือปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา 

๔) ระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดด ีปลอดภัย และมีระบบปองกันอันตราย 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ระบบสาธารณปูโภคอยูในสภาพใชการไดด ีปลอดภยั  และมีระบบปองกันอันตราย           

และดําเนินการตรวจสอบสม่ําเสมอ 
๓ ระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดดี ปลอดภัย และมีระบบปองกันอันตราย          

แตดําเนนิการตรวจสอบเปนบางครั้งหรือนาน ๆ คร้ัง 
๒ ระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดด ีปลอดภัย  และมีระบบปองกันอันตราย             

แตไมมีการตรวจสอบเพื่อปองกันอันตราย 
๑ มีระบบสาธารณูปโภคหลายสวนที่บงบอกสภาพการใชงานที่ไมคอยปลอดภัย         

และขาดการเอาใจใสในการตรวจสอบเพื่อปองกันอันตราย 
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๔๖

   ๔๖ 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)   พิจารณาจากหลักฐานและรองรอยท่ีปรากฏ เชน แผนงาน/โครงการ เอกสารตาง  ๆ 
๒)  สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน นักเรียน ครู เจาหนาที่รับผิดชอบ ฯลฯ 
๓)  สังเกตสภาพที่ปรากฏ 

ดานที่ ๔  ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน 

๔.๑  การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนตอการจัดการศึกษา 
คําอธิบาย  การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนตอการจัดการศึกษา หมายถึง

การที ่สถานศึกษามีการสํารวจความตองการในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มีการกําหนด
วิสัยทัศนและเปาหมายการจัดการศึกษา โดยใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม สถานศึกษาสามารถ      
ชักนําสมาคม ชมรม หรือองคกรภายนอกที่มีความเขมแข็งมาใหการสนับสนุนสถานศึกษา สามารถ
ทําใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูใหแกบุตรหลาน        
มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับแหลงเรียนรู ภูมิปญญาในทองถ่ิน สถานศึกษาและชุมชนเปน
แหลงวิทยาการในการแสวงหาความรู 

หัวขอการพิจารณา 
๑)   การสํารวจความตองการของผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๒)  การกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการจัดการศึกษารวมกัน 
๓)  สมาคม ชมรม องคกรหรือภูมิปญญาทองถ่ินที่ใหการสนับสนุนสถานศึกษา 
๔)  ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) การสํารวจความตองการของผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา          
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีหลักฐานการสํารวจความตองการของผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาตามสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงครอบคลุมกลุมเปาหมายในแตละป มี
การสรุปผลชัดเจนและนําผลไปใชจริง 

๓ มีหลักฐานการสํารวจความตองการของผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาตามภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไมครอบคลุมตามกลุมเปาหมาย 
มีการสรุปผลชัดเจนและนําผลไปใชจริง 

๒ มีหลักฐานการสํารวจความตองการของผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาเปนบางครั้ง มีการสรุปผลและนําไปใชบาง 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                                สํานักทดสอบทางการศึกษา                            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๔๗

   ๔๗ 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๑ มีรองรอยวาไดมีการสํารวจความตองการของผูปกครองและชุมชน                      

แตขาดหลักฐานและขาดการสรุปผล 

๒) การกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการจัดการศึกษารวมกัน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ วิสัยทัศนและเปาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดจากการรวมคิดรวม

เสนอระหวางสถานศึกษากบักลุมผูปกครอง สถาบันที่เกี่ยวของในชุมชน วิสัยทัศน
และเปาหมายมีความชัดเจน ทุกฝายรับรูและดําเนินไปในแนวทางเดยีวกัน            
มีโอกาสประสบความสําเร็จสูง      

๓ วิสัยทัศนและเปาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดจากการรวมคิด 
รวมเสนอระหวางสถานศึกษากับกลุมผูปกครอง วิสัยทัศนและเปาหมาย                        
มีความชัดเจน ทุกฝายรับรูและดําเนนิไปในแนวทางเดยีวกัน  

๒ วิสัยทัศนและเปาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดจากการรวมคิดระหวาง 
ผูบริหารและคณะครูในสถานศึกษา แตมีการรับรูและยอมรับวิสัยทัศนในกลุม 
ผูปกครองและชุมชน 

๑ วิสัยทัศนและเปาหมายการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเกิดจากนโยบายของ 
ผูบริหารสถานศึกษา แตมีการรับรูและยอมรบัในกลุมคร ูผูปกครอง 

๓) สมาคม ชมรม องคกรหรือภูมิปญญาทองถิ่นท่ีใหการสนับสนุนสถานศึกษา 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีสมาคม ชมรม เชน สมาคมศิษยเกา องคกรหรือภูมิปญญาทองถ่ินที่เขมแข็ง      

ในชุมชนใหการสนับสนุนตอเนื่อง และมกีารเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ซ่ึงกันและกัน ตางฝายตางเปนแหลงเรยีนรูกันและกันสม่าํเสมอ        

๓ มีสมาคม ชมรม หรือองคกรหรือภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนใหการสนับสนุน  
ตามโอกาสและความจําเปน มกีารจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเปนบางครั้ง 
สถานศึกษาใชแหลงเรียนรูคอนขางมาก 

๒ มีสมาคม ชมรม องคกรหรือภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนใหการสนับสนุนเปนบางครั้ง  
สวนใหญสถานศึกษาเปนผูไปใชแหลงเรยีนรูภายนอก 

๑ มีสมาคม ชมรม องคกรหรือภูมิปญญาทองถ่ินในชมุชนใหการสนับสนนุนอยมาก 
สถานศกึษามกีารใชแหลงเรยีนรูนอย 
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                                                สํานักทดสอบทางการศึกษา                            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๔๘

   ๔๘ 

๔) ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการเชิญผูปกครอง ผูนํา/ผูแทนชุมชนรวมวางแผน ใหคําปรึกษาในการพัฒนา 

หลักสูตรและจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องกนัปละมากกวา ๔ คร้ัง  
เกิดผลด ี

๓ มีการเชิญผูปกครอง ผูนํา/ผูแทนชุมชนรวมวางแผน ใหคําปรึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการเรียนรูอยางนอยปละ ๒ คร้ัง เกิดผลดี 

๒ มีการเชิญผูปกครอง ผูนํา/ผูแทนชุมชน ใหคําปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร  
และจัดการเรียนรูเทาที่สถานศึกษาตองการ เกิดผลด ี

๑ มีการเชิญผูปกครอง ผูนํา/ผูแทนชุมชน ใหคําปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร  
และจัดการเรียนรูนอยมากหรือไมมีเลย 

               วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)   พิจารณาจากหลักฐาน เชน ผลการสํารวจความตองการของผูปกครองและชุมชน  

    วาระและรายงานการประชมุคณะกรรมการสถานศึกษา แผนงาน/โครงการ 
                          พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ฯลฯ 

๒)  สัมภาษณผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูนํา/ผูแทนชุมชน  
  ผูนําองคกรที่เกี่ยวของ 

๔.๒  การมีสวนรวมของสถานศึกษาตอการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน  
คําอธิบาย การมีสวนรวมของสถานศึกษาตอการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน หมายถึง  

การที่สถานศึกษาและชุมชนมีโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาทองถ่ินรวมกัน ผลจากการรวมกัน
พัฒนาเกิดประโยชนตอสวนรวมและสังคมชัดเจน สถานศึกษาใหการสนับสนุนชุมชนอยาง
เหมาะสมและตอเนื่อง รวมถึงสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการใหความรูและบริการแกชุมชนดวย 

หัวขอการพิจารณา 
๑)  สถานศึกษาและชุมชนมโีครงการ/กิจกรรมเพื่อการพฒันาทองถ่ินรวมกัน 
๒)  ผลการพัฒนาเกิดประโยชนตอสวนรวมและสังคม 
๓)  สถานศึกษาใหการสนบัสนุนชุมชนอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 
๔)  สถานศึกษาเปนแหลงวทิยาการในการใหความรูและบริการชุมชน 
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๔๙

   ๔๙ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) สถานศึกษาและชุมชนมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิน่รวมกัน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากความตองการการพัฒนาทองถ่ินรวมกันอยางแทจริง 

ของทั้ง ๒ ฝาย ใชการบรหิารงานแบบมีสวนรวมและดาํเนินงานไดตามแผนทุกขั้นตอน  
๓ มีโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากความตองการการพัฒนารวมกัน วางแผนงานรวมกัน 

และดําเนินงานไดตามแผนเปนสวนใหญ 
๒ มีโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากความตองการของสถานศึกษา อาศัยการประสาน 

สัมพันธที่ดีกบัผูปกครองและชุมชน ดําเนินงานไดตามแผนบางสวน 
๑ มีโครงการ/กิจกรรมที่ระบุวาตองการการพฒันารวมกนั แตไมมีการดําเนินงาน 

ตอเนื่องหรือมกีารดําเนินงานไมชัดเจน   

๒) ผลการพัฒนาเกิดประโยชนตอสวนรวมและสังคม 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ การดําเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุผลสําเร็จ เกิดประโยชนตอนักเรยีน   

สถานศึกษา และชุมชนในทองถ่ิน 
๓ การดําเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุผลสําเร็จ  เกิดประโยชนตอนักเรียน และสถานศึกษา  
๒ การดําเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุผลสําเร็จ เกิดประโยชนตอนักเรยีนเฉพาะกลุม 
๑ การดําเนินโครงการ/กิจกรรมไมบรรลุผลสําเร็จเทาที่ควร 

๓) สถานศึกษาใหการสนับสนุนชุมชนอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ สถานศึกษามีแผนงานใหการสนับสนุนชุมชน และดําเนินการไดอยางเหมาะสม 

และตอเนื่อง 
๓ สถานศึกษามแีผนงานใหการสนับสนุนชุมชน แตดําเนนิงานไดไมครบถวน 
๒ สถานศึกษามแีผนงานใหการสนับสนุนชุมชนไดบางในบางโอกาส 
๑ สถานศกึษามแีผนงานใหการสนับสนนุชุมชนไดนอยมาก 
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๕๐

   ๕๐ 

๔) สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการใหความรูและบริการชุมชน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อใหความรูและบริการในสิ่งที่เปนประโยชน 

ตามความตองการของชุมชน เกิดผลดีเยี่ยม ชุมชนยอมรับและพึงพอใจ 
๓ มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อใหความรูและบริการชมุชนตามที่สถานศึกษา 

กําหนด เกิดผลดี และชุมชนยอมรับ 
๒ มีการดําเนินการใหความรูและบริการแกชุมชนตามจังหวะหรือโอกาสอํานวย 
๑ มีการใหความรูและบริการแกชุมชนหรือทองถ่ินนอยมาก 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)   พิจารณาจากหลักฐาน เชน แผนงาน/โครงการ ผลการสํารวจความตองการ 

    ของชุมชน บันทึกการประชุม รายงานผลการดําเนินงาน ภาพถายกิจกรรม ฯลฯ  
๒)  สัมภาษณผูนํา/ผูแทนชุมชน ผูปกครอง ผูประกอบการ คณะกรรมการ  

    สถานศึกษา ผูแทนองคกรที่เกี่ยวของ 

ดานที่ ๕  บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
๕.๑  คุณลักษณะของผูบริหาร 

คําอธิบาย คุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารตองเปนบุคคลที่มีความรู
ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศนและความเปนผูนํา มีความเปน
ประชาธิปไตย  ยึดหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม และมีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

หัวขอการพิจารณา 
๑)   ผูบริหารมีความรูความสามารถในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา 
๒)  ผูบริหารมีวิสัยทัศนและมีความเปนผูนํา 
๓)   ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตยและยดึหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม 
๔)   ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และประพฤตปิฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ด ีเปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษา 
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๕๑

   ๕๑ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) ผูบริหารมคีวามรูความสามารถในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ผูบริหารมีความสามารถทั้งงานวิชาการและงานบริหารจัดการโดดเดน ผลการพัฒนา 

ประจักษชัด  
๓ ผูบริหารมีความสามารถในงานวิชาการและงานบริหารจดัการโดดเดนอยางใด 

อยางหนึ่ง  มีผลการพัฒนาที่เห็นได 
๒ ผูบริหารมีความสามารถในงานวิชาการและงานบริหารจดัการในระดับที่สามารถ 

บริหารสถานศึกษาไดตามปกติ 
๑ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการสถานศกึษาไดแตขาดความรูทางวชิาการทีจ่ะชวยแนะนํา 

บุคลากร 

๒) ผูบริหารมีวิสัยทัศนและมีความเปนผูนํา 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ผูบริหารมีวิสัยทัศนเนนการพัฒนาที่ทันสมัยและสอดคลองกับบริบท กระตุน 

และพัฒนาภาวะผูนําของบุคลากรโดยเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความสามารถ 
เต็มที่ มีความรับผิดชอบและแสดงจดุยนืในการพัฒนาสถานศึกษาชัดเจน  
มีการวางแผนติดตามงานอยางเปนระบบ นําชุมชนเขามามีสวนรวมในการ 
วางแผนพัฒนาสถานศึกษาและสนับสนุนปจจยัตาง ๆ อยางเต็มที ่ชุมชนใหการ 
ยอมรับดวยความศรัทธาอยางจริงใจ 

๓ ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการพัฒนาการศึกษา กระตุนและพัฒนาภาวะ 
ผูนําของบุคลากรโดยเลือกกลุมที่มีความรูความสามารถ มีความรับผิดชอบและ 
แสดงจุดยืนในการพัฒนาสถานศึกษา เปนที่รับรูเฉพาะกลุมผูรวมงาน               
มีการติดตามประเมินงานตามเวลาที่กําหนด นําชุมชนมาชวยวางแผนพัฒนา 
สถานศึกษาบางโอกาส ไดรับการสนับสนุนปจจัยตาง ๆ  เพียงพอ  ชุมชนใหการยอมรับ  

๒ ผูบริหารเรียนรูการพัฒนาการศึกษาอยูเสมอ เปดโอกาสหรือสนับสนุนการ 
พัฒนาความสามารถของบุคลากรเฉพาะกลุมที่ตนไววางใจ มีการกํากับติดตาม 
งานอยางไมเปนทางการ นําชุมชนมารวมพัฒนาสถานศึกษาไดบางตามโอกาส  
ชุมชนใหการยอมรับ              

๑ ผูบริหารบริหารจัดการในสถานศึกษาไดตามปกติ มีการกาํกับติดตามงาน 
เทาที่จําเปน 
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๕๒

   ๕๒ 

๓) ผูบริหารมคีวามเปนประชาธิปไตยและยึดหลักการบริหารงานแบบมสีวนรวม 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ผูบริหารรับฟงความคิดเหน็ของผูปฏิบัติงานและผูเกีย่วของทุกฝาย รวมถึง 

ผูปกครองและชุมชนใหความสําคัญกับขอคิดเห็นเหลานั้น มีการกําหนด 
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการปรับปรุงและพัฒนางานที่เปนระบบ  
สม่ําเสมอ มุงผลประโยชนที่นักเรียนเปนสําคัญ สามารถประสานสัมพันธไดดี 
กับเพื่อนครูในสถานศึกษา ผูปกครอง คณะกรรมการ และองคกรตาง ๆ ในชุมชน 

๓ ผูบริหารรับฟงความคิดเหน็ของผูปฏิบัติงานและผูเกีย่วของภายในสถานศกึษา      
และผูเกีย่วของจากภายนอกสถานศึกษาบางกลุม นําขอมูลความคิดเหน็เหลานั้น 
มาพิจารณาทบทวน ปรับปรุง  และพัฒนาขั้นตอนและนโยบายการบริหารงาน
ตามความเหมาะสม สามารถประสานสัมพันธไดดกีับเพื่อนครูในสถานศึกษา  
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒ ผูบริหารรับฟงความคิดเหน็ของผูปฏิบัติงานและผูเกีย่วของภายในสถานศกึษา           
มีการปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนนโยบายเทาที่จําเปน  
มีการประสานงานเฉพาะกับกลุมบุคคลที่ไววางใจ บุคลากรในสถานศึกษาใหการยอมรับ 

๑ ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นเฉพาะกลุมผูปฏิบัติงาน ปรับเปล่ียนนโยบายและ 
ขั้นตอนการดําเนินงานเทาทีจ่ําเปน 

๔) ผูบริหารมคีุณธรรม  จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวชิาชพี และประพฤติปฏิบัตตินเปนแบบอยางที่ด ี   
       เปนท่ียอมรับของผูท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกสถานศึกษา 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ผูบริหารประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา       

ที่ตนนับถือ เปนแบบอยางที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่
ประจักษเดนชัด จนไดรับการยกยองจากกลุมบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครอง และ
ชุมชน หรือองคกรตางๆ ที่เกีย่วของ 

๓ ผูบริหารประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา     
ที่ตนนับถือ และมีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนแบบอยางที่ดี
ไดรับการยกยองจากกลุมบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน   

๒ ผูบริหารประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา     
ที่ตนนับถือ บุคลากรในสถานศึกษาใหความเคารพ     

๑ ผูบริหารประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา      
ที่ตนนับถือ 
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๕๓

   ๕๓ 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)   พิจารณาหลักฐาน เชน แฟมสะสมงาน ภาพถายกจิกรรม เกยีรติบตัร ฯลฯ 
๒)  สัมภาษณผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร ครู บุคลากรที่เกี่ยวของ ผูปกครอง ชุมชม  
       บุคลากรที่เกี่ยวของ 

๕.๒  คุณลักษณะของคร ู
คําอธิบาย คุณลักษณะของครู หมายถึง ครูตองเปนบุคคลที่มีความรู ความเขาใจ

หลักสูตร จิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียน สามารถนําความรูความเขาใจมาสงเสริมและพัฒนา
นักเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนนักเรียน          
เปนสําคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรูตามความสนใจของนักเรียน มีความสามารถในการจัดชั้นเรียน                    
มีปฏิสัมพันธที่ดีตอนักเรียนและผูที่เกี่ยวของ มุงมั่นในการปฏิบัติงาน อุทิศตนในการพัฒนานักเรียน     
มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนแบบอยางที่ดี มีการพัฒนาตนเอง และมีการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูโดยมุงคุณภาพของผูเรียนเปนเปาหมาย 

หัวขอการพิจารณา 
๑)   ครูมีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษา หลักสูตร จิตวิทยาและ   

             พัฒนาการของนักเรียน สามารถนํามาใชในการสงเสริมและพัฒนานักเรียน    
            เปนรายบุคคล 
 ๒)  ครูมีทักษะและจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนนักเรียน 

    เปนสําคัญ 
    ๓)  ครูมุงมั่นในการปฏิบัติงาน อุทิศตนในการพัฒนานักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม  

          ตามจรรยาบรรณวิชาชพี และเปนแบบอยางที่ดี 
๔) ครูมีการพัฒนาตนเองสม่ําเสมอและใชการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  ครูมีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษา หลักสูตร จิตวิทยาและพัฒนาการของ     
      นักเรียน สามารถนํามาใชในการสงเสริมและพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครูรอยละ ๘๐ ขึ้นไป เขาใจและมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สามารถ 

เชื่อมโยงเปาหมายการจัดการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนํามาใชในการสงเสริม 
และพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล 
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๕๔

   ๕๔ 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๓ ครูรอยละ ๗๐ - ๗๙ เขาใจและมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สามารถ 

เชื่อมโยงเปาหมายการจัดการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนํามาใชในการสงเสริมและพัฒนา 
นักเรียนเปนรายบุคคล 

๒ ครูรอยละ ๖๐ - ๖๙ เขาใจและมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สามารถ 
เชื่อมโยงเปาหมายการจัดการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนํามาใชในการสงเสริมและพัฒนา 
นักเรียนเปนรายบุคคล   

๑ ครูนอยกวารอยละ ๖๐ เขาใจและมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  
สามารถเชื่อมโยงเปาหมายการจัดการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนํามาใชในการสงเสริม 
และพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล 

๒)  ครูมีทักษะและจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนนักเรียนเปนสําคัญ 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครูรอยละ ๘๐ ขึ้นไป มีการวเิคราะหศกัยภาพนกัเรยีนและเขาใจนกัเรยีนเปน 

รายบคุคล จดัการเรยีนการสอนที่เนนนักเรยีนเปนสําคัญ ใชเทคโนโลยีในการ 
พัฒนาการเรยีนรูของตนเองและนกัเรยีน มกีารประเมนิผลการเรียนการสอนที ่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหนกัเรียนโดยอิงพัฒนาการของนกัเรียน และ    
นําผลการประเมินมาพัฒนานกัเรยีนใหเตม็ตามศักยภาพ 

๓ ครูรอยละ ๗๐ - ๗๙ มีการวิเคราะหศกัยภาพนักเรียนและเขาใจนกัเรยีนเปน 
รายบคุคล จดัการเรยีนการสอนที่เนนนักเรยีนเปนสําคัญ ใชเทคโนโลยีในการ 
พัฒนาการเรยีนรูของตนเองและนกัเรยีน มกีารประเมนิผลการเรียนการสอนที ่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหนกัเรียนโดยอิงพัฒนาการของนกัเรียน  
และนําผลการประเมนิมาพัฒนานกัเรียนใหเต็มตามศกัยภาพ 

๒ ครูรอยละ ๖๐ - ๖๙ มีการวิเคราะหศกัยภาพนักเรียนและเขาใจนกัเรยีนเปนรายบุคคล  
จัดการเรียนการสอนทีเ่นนนกัเรยีนเปนสําคญั ใชเทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู 
ของตนเองและนักเรียน มกีารประเมนิผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพ 
การเรียนรูที่จดัใหนักเรียนโดยอิงพฒันาการของนกัเรยีน และนาํผลการประเมิน 
มาพัฒนานักเรยีนใหเตม็ตามศักยภาพ 
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๕๕

   ๕๕ 

ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๑ ครูนอยกวารอยละ ๖๐ มีการวิเคราะหศกัยภาพนกัเรียนและเขาใจนกัเรียนเปน 

รายบคุคล จดัการเรยีนการสอนที่เนนนักเรยีนเปนสําคัญ ใชเทคโนโลยีในการ 
พัฒนาการเรยีนรูของตนเองและนกัเรยีน มกีารประเมนิผลการเรียนการสอน               
ที่สอดคลองกบัสภาพการเรยีนรูที่จัดใหนกัเรียนโดยอิงพัฒนาการของนกัเรียน        
และนําผลการประเมนิมาพัฒนานกัเรียนใหเต็มตามศกัยภาพ 

๓)  ครูมุงมั่นในการปฏิบัติงาน อุทิศตนในการพัฒนานักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
       ตามจรรยาบรรณวิชาชพี และเปนแบบอยางที่ดี 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครูรอยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความตั้งใจ ทุมเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัตหินาที่และ

รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนานักเรยีน ปองกัน แกไขปญหา 
นักเรียนเปนรายบุคคลที่เหมาะสมตามศักยภาพ เพื่อใหนกัเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์และ
คุณลักษณะตามนโยบายทางการศึกษา และครูปฏิบัติตนมีคุณธรรม จริยธรรม   
เปนแบบอยางที่ดี ยึดมัน่ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสัมพันธที่ดี    
กับนักเรยีน ผูปกครอง  และชุมชน 

๓ ครูรอยละ ๗๐ - ๗๙ มีความตั้งใจ ทุมเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหนาที่และ
รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนานักเรยีน ปองกัน แกไขปญหา
นักเรียนเปนรายบุคคลที่เหมาะสมตามศักยภาพ เพื่อใหนกัเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์และ
คุณลักษณะตามนโยบายทางการศึกษา และครูปฏิบัติตน มีคุณธรรม จริยธรรม 
เปนแบบอยางที่ดี ยึดมัน่ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสัมพันธที่ดี    
กับนักเรยีน  ผูปกครอง  และชุมชน 

๒ ครูรอยละ ๖๐ - ๖๙ มีความตัง้ใจ ทุมเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหนาที่และ 
รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนานักเรยีน ปองกัน แกไขปญหา
นักเรียนเปนรายบุคคลที่เหมาะสมตามศักยภาพ เพื่อใหนกัเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์และ 
คุณลักษณะตามนโยบายทางการศึกษา และครูปฏิบัติตน มีคุณธรรม จริยธรรม 
เปนแบบอยางที่ดี ยึดมัน่ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสัมพันธที่ดี
กับนักเรยีน  ผูปกครอง  และชุมชน 
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๕๖

   ๕๖ 

ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๑ ครูนอยกวารอยละ ๖๐ มีความตั้งใจ ทุมเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหนาที่และ 

รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนานักเรียน ปองกัน แกไขปญหา 
นักเรียนเปนรายบุคคลที่เหมาะสมตามศักยภาพ เพื่อใหนักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์และ 
คุณลักษณะตามนโยบายทางการศึกษา และครูปฏิบัติตน มีคุณธรรม จริยธรรม  
เปนแบบอยางที่ดี ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสัมพันธที่ดี
กับนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

๔) ครูมีการพฒันาตนเองสม่ําเสมอและใชการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ครูรอยละ ๘๐ ขึ้นไป วางแผนและดําเนินการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน      

วิชาชีพครูอยางตอเนื่อง โดยเนนวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน     
ใหเต็มตามศักยภาพ 

๓ ครูรอยละ ๗๐ - ๗๙ วางแผนและดําเนินการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน 
วิชาชีพครูอยางตอเนื่อง โดยเนนวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน  
ใหเต็มตามศักยภาพ     

๒ ครูรอยละ ๖๐ - ๖๙ วางแผนและดําเนินการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน 
วิชาชีพครูอยางตอเนื่อง โดยเนนวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 
ใหเต็มตามศักยภาพ 

๑ ครูนอยกวารอยละ ๖๐ วางแผนและดําเนินการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน 
วิชาชีพครูอยางตอเนื่อง โดยเนนวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 
ใหเต็มตามศักยภาพ        

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)  พิจารณาจากหลักฐาน เชน ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู แฟมสะสมงาน    
       แผนการสอน โครงการ/กิจกรรม  พัฒนาบุคลากร วุฒิบัตร/เกียรติบัตร ฯลฯ 
๒)  สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ 
๓)  สังเกตพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียน 
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๕๗

   ๕๗ 

๕.๓  คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน 
คําอธิบาย คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน หมายถึง บุคลากรอื่นนอกเหนือจาก

ผูบริหารและครู เชน เจาหนาที่สนับสนุนการสอน นักการภารโรง พอคาแมคาในสถานศึกษา 
ผูปกครอง กรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนตน ตองเปนบุคคลที่เขาใจบทบาทหนาที่
ของตน และปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหความรวมมือกับสถานศึกษา 
ตระหนักและประพฤติปฏิบัติตนในการเปนแบบอยางที่ดี มีความรูความเขาใจแนวทางการจัดการศึกษา  

หัวขอการพิจารณา 
๑)   บุคลากรสนับสนุนเขาใจบทบาทหนาที่และปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 
๒)  บุคลากรสนับสนุนมีมนุษยสัมพนัธที่ดีและใหความรวมมือกับสถานศึกษา 
๓)  บุคลากรสนับสนุนตระหนักและประพฤติปฏิบัติตนในการเปนแบบอยางที่ด ี
๔)  บุคลากรสนับสนุนมีความรูความเขาใจแนวทางการจัดการศึกษา  

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) บุคลากรสนับสนุนเขาใจบทบาทหนาท่ีและปฏิบัตงิานดวยความรบัผิดชอบ 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ บุคลากรสนับสนุนที่เกี่ยวของทุกฝายเขาใจบทบาทหนาที่และปฏิบัติงานตามที่

กําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงานหรือแนวทางปฏิบัติงานไดผลสําเร็จตามเปาหมาย 
มีผลงานเชิงประจักษชัดเจนและเปนรูปธรรมครอบคลุมทุกฝาย 

๓ บุคลากรสนับสนุนที่เกี่ยวของทุกฝายเขาใจบทบาทหนาที่และปฏิบัติงานตามที่ 
กําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงานหรือแนวทางปฏิบัติงานไดผลสําเร็จตามเปาหมาย  
มีผลงานเชิงประจักษชัดเจนและเปนรูปธรรมครอบคลุมบางฝาย 

๒ บุคลากรสนับสนุนที่เกี่ยวของบางฝายเขาใจบทบาทหนาที่และปฏิบัติงานตามที่
กําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงานหรือแนวทางการปฏิบัติ มีผลงานปรากฏไมเปนรูปธรรม     

๑ บุคลากรสนับสนุนที่เกี่ยวของบางฝายเขาใจบทบาทหนาที่และปฏิบัติงานตาม 
ความเคยชิน มีผลปรากฏแตตรวจสอบไมได 

๒) บุคลากรสนับสนุนมีมนษุยสัมพันธท่ีดีและใหความรวมมือกับสถานศึกษา 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ บุคลากรสนับสนุนทุกฝายรอยละ ๘๐ ขึ้นไปเปนบุคคลที่มีน้ําใจยิ้มแยมแจมใส   

ใชคําพูดที่ดี เชิงสรางสรรค ไมมุงรายบุคคลอื่น และเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน
ดวยความเต็มใจ 
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๕๘

   ๕๘ 

ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๓ บุคลากรสนับสนุนรอยละ ๗๐ - ๗๙ เปนบุคคลที่มีน้ําใจยิ้มแยมแจมใส ใชคําพูดที่ดี 

เชิงสรางสรรค ไมมุงรายบุคคลอื่น และเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนดวยความเต็มใจ 
๒ บุคลากรสนับสนุนรอยละ ๖๐ - ๖๙ เปนบุคคลที่มีน้ําใจยิ้มแยมแจมใส ใชคําพูดที่ดี    

เชิงสรางสรรค ไมมุงรายบุคคลอื่นและเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนดวยความเต็มใจ 
๑ บุคลากรสนับสนุนนอยกวารอยละ ๖๐ เปนบุคคลที่มีน้ําใจยิ้มแยมแจมใส ใชคําพูด 

ที่ดีเชิงสรางสรรค ไมมุงรายบคุคลอื่นและเขารวมกิจกรรมของโรงเรยีน 
ดวยความเต็มใจ  

๓) บุคลากรสนับสนุนตระหนักและประพฤติปฏิบตัิตนในการเปนแบบอยางที่ด ี
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ บุคลากรสนับสนุนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป มีสวนรวมในการกาํหนดบทบาทหนาที่       

ที่เกี่ยวของกับตนเอง ยอมรบัใหความสําคญัและมุงมั่นทีจ่ะประพฤติปฏิบัติตน 
ตามขอตกลงอยางตอเนื่อง 

๓ บุคลากรสนับสนุนรอยละ ๗๐ - ๗๙ มีสวนรวมในการกําหนดบทบาทหนาที่        
ที่เกี่ยวของกับตนเอง ยอมรบัใหความสําคญัและมุงมั่นทีจ่ะประพฤติปฏิบัติตน
ตามขอตกลงอยางตอเนื่อง 

๒ บุคลากรสนับสนุนรอยละ ๖๐ - ๖๙ มีสวนรวมในการกําหนดบทบาทหนาที่           
ที่เกี่ยวของกับตนเอง ยอมรบัใหความสําคญัและมุงมั่นทีจ่ะประพฤติปฏิบัติตน 
ตามขอตกลงอยางตอเนื่อง 

๑ บุคลากรสนับสนุนนอยกวารอยละ ๖๐ มีสวนรวมในการกําหนดบทบาทหนาที่      
ที่เกี่ยวของกับตนเอง ยอมรบัใหความสําคญัและมุงมั่นทีจ่ะประพฤติปฏิบัติตน 
ตามขอตกลงอยางตอเนื่อง                           

๔) บุคลากรสนับสนุนมีความรูความเขาใจแนวทางการจดัการศึกษา 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ บุคลากรสนับสนุนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป รับรู ติดตาม และใหขอมูลเกี่ยวกับทิศทาง  

จุดเนนและแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได 
๓ บุคลากรสนับสนุนรอยละ ๗๐ - ๗๙ รับรู ติดตาม และใหขอมูลเกี่ยวกับทิศทาง 

จุดเนน และแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได 
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๕๙

   ๕๙ 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๒ บุคลากรสนับสนุนรอยละ ๖๐ - ๖๙ รับรู ติดตาม และใหขอมูลเกี่ยวกับทิศทาง 

จุดเนนและแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได   
๑ บุคลากรสนับสนุนนอยกวารอยละ ๖๐ รับรู ติดตาม และใหขอมูลเกี่ยวกับทิศทาง 

จุดเนน และแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได     

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)  พิจารณาหลักฐาน เชน แผนการพัฒนาบุคลากร แฟมสะสมงาน รายงานผล 

 การดําเนินงาน คูมือการดําเนินงาน ฯลฯ 
๒)  สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ 
๓)  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

๕.๔  การบริหารงานบคุลากร             
คําอธิบาย การบริหารงานบุคลากร หมายถึง การที่สถานศึกษาจัดโครงสราง 

และกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรอยางชัดเจน จัดระบบนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และ
พัฒนางานอยางสม่ําเสมอ เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรทุกฝาย และพัฒนาบุคลากร
อยางเปนระบบ ตอเนื่อง และทั่วถึง 

หัวขอการพิจารณา 
๑)  โครงสรางการบริหารงานและบทบาทหนาที่ของบุคลากรกําหนดไวชัดเจน 
๒)  การจัดระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน และพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ 
๓)  การเสริมสรางขวัญและกําลังใจจดัใหแกบุคลากรทกุฝายอยางเหมาะสม 
๔)  การพัฒนาบุคลากรดําเนินอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และทั่วถึง 
แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) โครงสรางการบริหารงานและบทบาทหนาท่ีของบุคลากรกําหนดไวชัดเจน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการจัดทําโครงสรางการบริหาร ระบุกลุม/ฝาย/งานชัดเจน สายการบริหารงาน 

เหมาะสม กําหนดคุณสมบัติบทบาทหนาที่ของบุคลากรไดชัดเจนถึง 
รายบุคคล มีคูมือนโยบาย คูมือการบริหาร หรือคูมือดําเนินการที่เปนมาตรฐาน 

๓ มีการจัดทําโครงสรางการบริหาร ระบุกลุม/ฝาย/งานชัดเจน กําหนดคณุสมบัติและ 
บทบาทหนาทีต่ามลักษณะกลุม/ฝาย/งาน มีคูมือนโยบาย คูมือการบริหาร หรือคูมือ 
ดําเนินการใหตรวจสอบได 

 
 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                                สํานักทดสอบทางการศึกษา                            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๖๐

   ๖๐ 

ระดับ คําอธิบายระดบัคุณภาพ 
๒ มีการจัดทําโครงสรางการบริหาร ระบุกลุม/ฝาย/งานชัดเจน กําหนดคณุสมบัติและ 

บทบาทหนาที่เฉพาะกลุม/ฝาย/งาน ที่เกิดปญหาการปฏิบัติงานบอย ๆ             
มีหลักฐานใหตรวจสอบได 

๑ มีการจัดทําโครงสรางการบริหารตามกลุม/ฝาย/งาน 
๒) การจัดระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน และพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ 

ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีแผนการนิเทศภายในและแผนการกํากับตดิตามงานที่วางระบบไดด ีกําหนด 

ผูรับผิดชอบ  ชวงระยะเวลาชัดเจน ดําเนินงานไดตามแผนและบรรลุเปาหมาย  
มีการจัดทํารายงานและขยายผลใหผูเกีย่วของทราบ 

๓ มีแผนการนิเทศภายในและแผนการกํากับติดตามงานที่ดี กําหนดผูรับผิดชอบ    
ชวงระยะเวลาชัดเจน ดําเนินงานไดตามแผนและบรรลุเปาหมาย 

๒ มีแผนการนเิทศภายใน และแผนการกาํกับตดิตามงาน มีผูรับผิดชอบ แตชวงระยะเวลา
ดําเนินการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ ดําเนนิงานไดบรรลุเปาหมายพอสมควร 

๑ มีแผนการนิเทศภายในและแผนการกํากับตดิตามงาน มีผูรับผิดชอบ และ 
กําหนดเวลาไวคราว ๆ ดําเนินงานบรรลุเปาหมายไดนอย 

๓) การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ จัดใหแกบุคลากรทุกฝายอยางเหมาะสม 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีระบบการสรางขวญักําลังใจ/การพจิารณาความดีความชอบที่เปนธรรมแกทุกฝาย  

มีขอตกลง/กติกาชัดเจนเหมาะสม ดําเนินการตามขอตกลง ทุกฝายไดรับทั่วถึง 
และเกิดความพึงพอใจ 

๓ มีระบบการสรางขวัญกําลังใจ/การพิจารณาความดีความชอบ มีขอตกลง/กติกา 
เปดเผยเปนที่ยอมรับ บุคลากรสวนใหญพงึพอใจตอส่ิงทีไ่ดรับ 

๒ มีการเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การพิจารณาความดีความชอบตามขอตกลงของ 
ผูบริหารระดับกลุม/ฝาย บุคลากรสวนใหญพึงพอใจตอส่ิงที่ไดรับ 

๑ มีการเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การพิจารณาความดีความชอบที่ไดรับการ 
พิจารณาจากผูบริหารแตเพยีงผูเดียว 
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                                                สํานักทดสอบทางการศึกษา                            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๖๑

   ๖๑ 

๔) การพัฒนาบุคลากรดําเนนิอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และทั่วถึง 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรวมกันจากกลุม/ฝายที่เกีย่วของ กําหนดเปนแผน   

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคลองกับความตองการจําเปนตามวิสัยทัศนและ 
เปาหมาย  ดําเนินการไดตามเปาหมาย บุคลากรไดรับการฝกอบรมสัมมนาคนละ 
ไมนอยกวา ๒ คร้ังตอป 

๓ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยผูบริหารและหัวหนากลุม/ฝาย/งาน มีแผน 
ระยะสั้นและระยะยาว สอดคลองกับความตองการจําเปนของสถานศึกษา ดําเนินการ 
ไดบรรลุตามเปาหมาย  บุคลากรสวนใหญไดรับการฝกอบรมสัมมนาคนละ    
ไมนอยกวา ๑ คร้ังตอป 

๒ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยผูบริหารดําเนินการตามความจําเปนและโอกาส 
ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย บุคลากรเฉพาะบางกลุมไดรับการอบรมสัมมนา 

๑ มีการอบรมสัมมนาบุคลากรในบางโอกาส ผลการดําเนนิงานบรรลุเปาหมาย 
ตามสมควร 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)  พิจารณาหลักฐาน เชน แผนการพัฒนาบุคลากร รายงานผลการพัฒนา  

  ผลการอบรม  สัมมนา แฟมสะสมงาน ภาพถายการเขารวมกิจกรรม ฯลฯ 
๒)  สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ 

ดานที่  ๖  ความดีเดนของสถานศึกษา 
๖.๑  โครงการ/กิจกรรมดีเดนของสถานศึกษา 

                  คําอธิบาย  โครงการ /กิจกรรมดีเดนของสถานศึกษา   เปนโครงการ/กิจกรรมที่
สถานศึกษา ดําเนินการจนบรรจุผลสําเร็จ เกิดความภาคภูมิใจ โครงการ/กิจกรรมดีเดนนั้นตอง
สอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สงผลกระทบถึง
คุณภาพนัก เรียน  ใชหลักการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  เนนการทํางานเปนระบบ               
เกิดประโยชนในวงกวาง ทุกฝายที่เกี่ยวของปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ยึดเปาหมายความสําเร็จ  
ของงานรวมกัน 
 
 
 
 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                                สํานักทดสอบทางการศึกษา                            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๖๒

   ๖๒ 

              หัวขอพิจารณา 
 ๑)  โครงการ/กิจกรรมดีเดนสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายการพัฒนา  
                         คุณภาพสถานศึกษา 
                  ๒)  การดําเนินโครงการ/กิจกรรมใชหลักการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
    ๓)  การดําเนินโครงการเนนการทํางานเปนระบบและเกิดประโยชนในวงกวาง 
                  ๔)  ผูเกี่ยวของทุกฝายปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและยึดเปาหมายความสําเร็จของงาน 
                             รวมกัน 
 

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) โครงการ/กิจกรรมดีเดนสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายการพัฒนาคุณภาพ 
     สถานศึกษา 

   ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ วัตถุประสงคในโครงการ/กิจกรรมดีเดนทกุโครงการชัดเจนสอดคลองกับวิสัยทัศน 

นโยบาย และเปาหมายการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
๓ วัตถุประสงคในโครงการ/กิจกรรมดีเดน สวนใหญสอดคลองกับวิสัยทศัน 

นโยบาย และเปาหมายการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
๒ วัตถุประสงคในโครงการ/กิจกรรมดีเดน บางสวนสอดคลองกับวิสัยทศัน นโยบาย  

และเปาหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๑ วัตถุประสงคในโครงการ/กิจกรรมดีเดน ไมสอดคลองตามวิสัยทัศน  นโยบาย         

และเปาหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๒) การดําเนินโครงการ/กิจกรรมใชหลักการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ โครงการ/กิจกรรมเกิดจากความเขาใจในปญหาและความตองการรวมกันทุกฝาย/งาน

ในสถานศกึษารับรู รวมคิด และลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหนาที ่
รวมทั้งมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี 

๓ โครงการ/กิจกรรมเกิดจากความเขาใจในปญหาและความตองการรวมกนัทุกฝาย/งาน
รวมรับรูแสดงความคิดเห็น และปฏิบัติตามแผนที่กําหนดสวนการคิดวางแผนงาน
เปนบทบาทของฝายบริหารของสถานศึกษา 

๒ มีบางฝายหรือบางกลุมงานที่รับผิดชอบวางแผนและดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
แตยังรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน 

๑ มีบุคลากรเพียงบางคนที่วางแผนดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
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๖๓

   ๖๓ 

๓)  การดําเนินโครงการเนนการทํางานเปนระบบและเกิดประโยชนในวงกวาง 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการวางแผนและกําหนดขัน้ตอนการทํางานชัดเจน ปฏิบัติไดครบตามแผน 

นักเรียนสวนใหญไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ  
๓ มีการวางแผนและกําหนดขั้นตอนการดาํเนินงานชัดเจน การปฏิบัติงาน      

สวนใหญทําไดตามแผน นักเรียนสวนใหญไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ      
๒ มีการวางแผนและกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไวคราว ๆ  แกปญหาเฉพาะหนา             

ที่เกิดขึ้น นักเรียนสวนใหญหรือบางกลุมไดรับประโยชนจากการดําเนนิโครงการ 
๑ มีการวางแผนและกําหนดขั้นตอนการดาํเนินงานไวคราว ๆ เกิดปญหาจาก   

การปฏิบัติหลายประการ           

๔)  ผูเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและยึดเปาหมายความสําเร็จของงานรวมกัน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ผูเกี่ยวของทกุฝายทุกคนที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและมัน่ใจ ทุกคน

รับรูเปาหมาย และมุงดําเนินการไปสูเปาหมายรวมกนั 
๓ บุคลากรที่รับผิดชอบงานสวนใหญพอใจในการปฏิบัติงานและรับรูภาระงาน      

และเปาหมายความสําเร็จรวมกัน 
๒ บุคลากรที่รับผิดชอบงานสวนใหญเห็นดวยกับเปาหมายความสําเร็จของงาน      

ที่กําหนด และใหความรวมมอืดําเนินการตามขั้นตอน      
๑ บุคลากรสวนใหญใหความรวมมือในการดาํเนินการตามขั้นตอน 

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
 ๑)  พิจารณาจากหลักฐาน เชน แผนพัฒนาคุณภาพ โครงการ บันทึกการดําเนินโครงการ  
                        สรุปผลการดําเนินโครงการ ภาพถายกิจกรรม ฯลฯ 
 ๒) สัมภาษณผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร ผูรับผิดชอบโครงการ ครู นักเรียน  
                        ผูปกครอง และผูเกี่ยวของทุกฝาย 
 
 
 
 
 
 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                                สํานักทดสอบทางการศึกษา                            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๖๔

   ๖๔ 

๖.๒  ผลงานจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมดีเดน 
              คําอธิบาย ผลงานจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมดีเดนของสถานศึกษา เกิดประโยชนตอ
พัฒนาการนักเรียนรอบดาน นักเรียนสวนใหญไดรับประโยชน ผลงานไดรับการยอมรับจาก
ผูเกี่ยวของ และชุมชน มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานอยางแพรหลาย 
             หัวขอพิจารณา 
 ๑)   ผลงานเกิดประโยชนตอพัฒนาการของนักเรียนรอบดาน 
 ๒)  ผลงานเกิดประโยชนตอนักเรียนครอบคลุมทั้งสถานศึกษา 
 ๓)  ผลงานไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของและชุมชน 
 ๔)  มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานอยางแพรหลาย 

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) ผลงานเกิดประโยชนตอพัฒนาการของนักเรียนรอบดาน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เกิดประโยชนตอการพัฒนานักเรียนทั้งดานรางกาย 

อารมณ  สังคม สติปญญา อยางเดนชัด หรือสงผลดานใดดานหนึ่งอยางโดดเดน 
๓ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เกิดประโยชนตอการพฒันานักเรยีน ทั้งดานรางกาย

อารมณ สังคม สติปญญา หรือสงผลดานใดดานหนึง่พอประมาณ 
๒ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เกิดประโยชนตอนกัเรียนเพียงเล็กนอยไมเดนชัด 
๑ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมไมบรรลุวัตถุประสงค 

๒) ผลงานเกิดประโยชนตอนักเรียนครอบคลุมท้ังสถานศึกษา 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ นักเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป ไดรับประโยชนจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม  

และเกดิความพึงพอใจ 
๓ นักเรียนรอยละ ๗๐–๗๙ ไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

และเกดิความพึงพอใจ 
๒ นักเรียนรอยละ ๖๐–๖๙ ไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

และเกดิความพึงพอใจ 
๑ นักเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ ไดรับประโยชนจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 

และเกดิความพึงพอใจ 
 

 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                                สํานักทดสอบทางการศึกษา                            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๖๕

   ๖๕ 

๓) ผลงานไดรับการยอมรับจากผูเก่ียวของและชุมชน 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ นักเรียน ผูปกครอง และชุมขน รับรูและพึงพอใจในผลการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 
๓ นักเรียน ผูปกครอง รับรูและพึงพอใจในผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
๒ นักเรียน ผูปกครองบางกลุม รับรูและพึงพอใจในผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
๑ นักเรียน ผูปกครองจํานวนนอยมาก รับรูและพึงพอใจในผลการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

๔) มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานอยางแพรหลาย 
ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ 
๔ มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานดวยวิธีการที่หลากหลายและสรางสรรค นาสนใจ 

ครบถวนทุกกลุมเปาหมาย เชน นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ  
องคกรตาง ๆ 

๓ มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานดวยวิธีที่นาสนใจ แตไมหลากหลาย และเนน
ประชาสัมพันธเฉพาะกลุมเปาหมายหลัก คือ นักเรียน และผูปกครอง 

๒ มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานแบบเดิมซ้ํา ๆ และเนนประชาสัมพันธ
เฉพาะกลุมเปาหมายหลัก 

๑ มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานนอยมาก 

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
 ๑)  พจิารณาจากหลักฐาน เชน แผนพฒันาคุณภาพ โครงการ บันทึกการดําเนินงาน  

               สรุปผลการดําเนนิงาน ภาพถายกจิกรรม ผลงาน ฯลฯ 
 ๒) สัมภาษณผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร ผูรับผิดชอบโครงการ ครู นักเรียน นักเรียน  
                         ผูปกครอง และทุกฝายทีเ่กี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                                สํานักทดสอบทางการศึกษา                            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

๖๖

   ๖๖ 

 

 ๖.  ขั้นตอนการจัดทําคะแนนและเกณฑการพิจารณาคัดเลือก  
 
 ๖.๑  ขั้นตอนการจัดทําคะแนน 

เมื่อคณะกรรมการประเมินแตละคนใหคะแนนตามรายการในแบบประเมินของตนและ
รวมคะแนนแตละดานไว แลวใหประธานและคณะกรรมการประเมินอภิปรายรวมกันใหไดขอยุติ 
และสรุปผลการประเมินในแบบสรุปผล (อยูแผนหลังสุดของแบบประเมิน) ดังนี้  

๑.  ตรวจสอบผลรวมของคะแนนแตละดานของกรรมการแตละคน 
๒. ผลรวมของคะแนนแตละดานของกรรมการทั้งชุด 
๓. หาคาเฉลี่ยของแตละดาน (เพื่อประเมินการผานเกณฑที่ ๑) โดยการนําผลรวมจาก     

ขอ ๒ ตั้งหารดวยผลคูณของจํานวนกรรมการทั้งหมดกับจํานวนรายการประเมินของดานนั้น ๆ         
(ใชทศนิยม ๓ ตําแหนง ไมปดเศษ)   ตัวอยาง  ๒๑๓ ÷ ( ๕ × ๑๓ ) = ๓.๒๗๖ 

๔. นําคาเฉลี่ยแตละดาน (ผลจากขอ ๓) คูณสัดสวนน้ําหนักคะแนน 
 ๕. หาผลรวมของผลคูณตามขอ ๔ ไดเปนคะแนนรวม 
 ๖. หาคาเฉลี่ยของคะแนนรวมทุกดาน โดยนําผลรวมของสัดสวนน้ําหนักทั้งหมด (ในที่นี้
คือ ๑๓) ไปหารคะแนนรวมในขอ ๕ 
 จากนั้น นําผลการประเมินมาพิจารณาและอภิปรายเพื่อตัดสินวาสมควรเสนอใหสถานศึกษาใด   
เขารับรางวัลพระราชทานหรือไดรับรางวัลชมเชย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะตองสรุปความคิดเห็น        
ในภาพรวมวาเหตุใดสถานศึกษาจึงสมควรไดรับรางวัลพระราชทานหรือรางวัลชมเชย 

 หมายเหตุ ใหเขียนชื่อคณะกรรมการประเมินพรอมตําแหนงและสังกัดในแผนสรุปผลการ
ประเมินฯ ของแบบประเมินสถานศึกษานั้นๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
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๖๗

   ๖๗ 

ตัวอยางสรุปผลการประเมินสถานศึกษา ก. จากคณะกรรมการ  (จํานวน ๕ คน) 
                                       (ขอ ๑ )            (ขอ ๒ )       (ขอ ๓ )                              (ขอ ๔ ) 

 
ดานตางๆ ท่ีจะ

ประเมิน 
(จํานวนรายการ) 

  

กรรมการคนที่ 

  
ผลรวมของ
คะแนน 
แตละดาน 

 
  คาเฉลี่ย    
แตละดาน  

 
น้ําหนัก
คะแนน 
แตละดาน 

 
ผลคูณของคาเฉล่ีย

กับคะแนน 
แตละดาน 

 
หมายเหต ุ

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕      
ดานที ่๑ 
( ๑๓ ขอ) ๔๕ ๔๔ ๔๒ ๔๐ ๔๒ ๒๑๓ ๓.๒๗๖ ๓ ๙.๘๒๘ 

 

ดานที ่๒ 
(๒๔ ขอ) ๘๐ ๘๒ ๘๑ ๘๔ ๘๖ ๔๑๓ ๓.๔๔๑ ๒ ๖.๘๘๒ 

 

ดานที ่๓ 
(๑๖  ขอ) ๖๐ ๕๘ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๒๘๙ ๓.๖๑๒ ๒ ๗.๒๒๔ 

 

ดานที ่๔ 
(๘ ขอ) ๓๐ ๒๘ ๒๙ ๒๗ ๒๖ ๑๔๐ ๓.๕๐๐ ๒ ๗.๐๐๐ 

 

ดานที ่๕ 
(๑๖ ขอ) ๕๖ ๕๔ ๕๒ ๕๔ ๕๒ ๒๖๘ ๓.๓๕๐ ๑ ๓.๓๕๐ 

 

ดานที ่๖ 
(๘ ขอ) ๓๐ ๒๖ ๒๘ ๒๖ ๒๗ ๑๓๗ ๓.๔๒๕ ๒ ๖.๘๕๐ 

 

        ๑๒ ๔๑.๑๓๔ (ขอ ๕) 
         ๓.๔๒๗   (ขอ ๖) 

จากตาราง 
เมื่อพิจารณาตามเกณฑที่ ๑ จากคาเฉลี่ยแตละดาน (ขอ ๓) สถานศึกษา ก. ผานเกณฑ 

(ไมต่ํากวา ๓.๐๐๐) 
เมื่อพิจารณาตามเกณฑที ่๒ จากคาเฉลี่ยของคะแนนรวม (ขอ ๖) สถานศึกษา ก.ไมผานเกณฑ

รางวัลพระราชทาน (ไมต่ํากวา ๓.๕๐๐) 
ดังนั้น สถานศึกษานี้ไมมีสิทธิ์ไดรับรางวัลพระราชทาน แตมีสิทธิ์ไดรับรางวัลชมเชย 

(กรณีที่ไดคะแนนรองลงมาเปนลําดับที่ ๒ หรือ ๓ )  

 

 

คะแนนรวม
คาเฉลี่ยของคะแนนทุกดาน 
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๖๘

   ๖๘ 

 ๖.๒  เกณฑการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย 
    สถานศึกษาที่มีสิทธ์ิรับรางวลัพระราชทาน จะตองผานเกณฑ ดังนี ้

๑. ไดคาเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษาตามแบบประเมินสถานศึกษาแตละดาน 
ไมต่ํากวา ๒.๐๐๐ 

๒. ไดคาเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาตามรายการในแบบประเมิน
สถานศึกษาทุกดานไมต่ํากวา ๓.๕๐๐ (โดยสัดสวนของดานที่ ๑ -๖ เปน ๓ : ๒ : ๒ : ๒ : ๑ : ๒) 

๓. ไดคาเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกดานสูงสุด และไดรับคะแนนเฉลี่ย
รวมสูงสุดจากกรรมการแตละคนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่ทําการประเมิน 

 สถานศึกษาที่มีสิทธ์ิรับรางวลัชมเชย  
สถานศึกษาทีไ่ดรับการคัดเลือกเปนลําดับที่ ๒ และ ๓ จะไดรับรางวัลชมเชย             

(มี ๒ รางวัล)  ซ่ึงตองผานการคัดเลือกระดบักลุมจังหวัด เมื่อผานเกณฑตอไปนี ้
๑. ไดคาเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษาตามรายการในแบบประเมนิสถานศึกษา    

แตละดานไมต่ํากวา ๒.๐๐๐ 
๒. ไดคาเฉลี่ยของคะแนนรวมการจดัการศึกษาทุกดานตามรายการในแบบประเมนิ

สถานศึกษาไมต่ํากวา ๓.๐๐๐ 
ผลการประเมินสถานศึกษาจะถูกสงไปตามขั้นตอนการคัดเลือกตามแผนภูมิหนา ๘ และ 

หนา ๙ จนถึงคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ขอมูลที่สงถึงคณะกรรมการแตละขั้นตอนตองตรวจสอบความถูกตอง และสรุป
ภาพรวมของสถานศึกษาชัดเจน คณะกรรมการอํานวยการฯ จะเปนผูตัดสินขั้นตอนสุดทาย         
แลวนําเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาลงนามและประกาศผลใหทราบโดยทั่วกันตอไป 

 
 
 

                                      ☺☺☺☺☺☺☺☺☺  


