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๑. บทนําและความเปนมา 

 ๑.๑  บทนํา 
 คุณภาพการศึกษาเปนคําท่ีมีความหมายกวาง ขึ้นอยูกับมุมมองของนักการศึกษาวาจะมองใน
มิติใด แตสวนใหญมักมองใน ๓ มิติ คือ ๑) คุณภาพของทรัพยากรท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๒) คุณภาพดานการจัดการเรียนการสอน         
และ ๓) คุณภาพของผลผลิต นอกจากนี ้ยังอาจหมายรวมถึงความคาดหวังของชุมชน เห็นไดจากการ
ท่ีมีการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษารวมกันและความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียน  
 การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง กระทําไดหลายทาง การยกยอง 
เชิดชู ใหขวัญกําลังใจ และประกาศใหสาธารณชนรับทราบอยางแพรหลาย ก็เปนอีกแนวทางหนึ่ง   
ท่ีไมมีวันลาสมัย ดังจะเห็นไดจากการดําเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา         
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

 ๑.๒  ความเปนมา 
 งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้ เกิดขึ้นจาก     
น้ําพระทัยอันเปยมดวยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันท่ีทรงมีพระราชปรารภแด 
ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปน มาลากุล) ในป ๒๕๐๖ เม่ือครั้งเสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๐๖ และพระราชทานรางวัล      
แกโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามซ่ึงจัดการศึกษาดีเดน ใจความของพระราชปรารภมีวา         
มีนักเรียนจํานวนมาก ซ่ึงมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเลาเรียนไดผลดี รวมท้ัง 
มีโรงเรียน ซ่ึงจัดการศึกษาดีจนนักเรียนไดรับการเรียนดีเปนสวนรวม นักเรียนและโรงเรียนท่ีมี
คุณสมบัติดังกลาว สมควรจะไดรับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให 
กระทรวงศึกษาธิการ (โดยกรมวิชาการซ่ึงเปนหนวยงานในขณะนั้น) ไดรับพระราชปรารภ            
มาพิจารณาดําเนินการดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน และถือเปนภารกิจสําคัญ   
ท่ีปฏิบัติสืบตอมาชานาน เพราะนอกจากจะเปนโอกาสอันดีในการทํากิจกรรมท่ีสนองพระราชปรารภ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลว รางวัลพระราชทานยังเปนเครื่องกระตุนใหเกิดการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติใหดียิ่งขึ้นดวย จึงเปนท่ีตระหนักชัดวาพระบาทสมเด็จ           
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   ๒ 

พระเจาอยูหัวนั้นทรงมีวิสัยทัศนกวางไกล ทรงเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริมการศึกษาของชาต ิ
พระราชทานขวัญกําลังใจแกนักเรียนนักศึกษาท่ีมีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึง
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาไดมาตรฐานดีเดน ดวยการพระราชทานรางวัลให ซ่ึงใน
ระยะแรกทรงพระราชทานดวยพระองคเอง จวบจนบัดนี้เปนเวลาเกือบ ๔๐ ป กระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนนิการและพัฒนางานมาโดยตลอดจนถึงปจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน
ไปแลว  กวา ๓,๐๐๐ คน  มีสถานศึกษาท่ีเปนผูนําทางวิชาการประมาณ ๒,๐๐๐ กวาแหง 
 ในการคัดเลือกนั้น แตเดิมกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกนักเรียนจากกลุมนักเรียน         
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. ๕) ท่ีสอบไดลําดับท่ี ๑ - ๕๐ ของประเทศ และใหรางวัลแก
โรงเรียนท่ีมีนักเรียนไดรับรางวัล พระราชทานมากท่ีสุด ตอมามีการพิจารณาเพ่ิมประเภทรางวัลและ
จํานวนรางวัล มากขึ้น มีการปรับเปล่ียนวิธีการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา โดยเนน
การพิจารณาอยางรอบดาน สําหรับสถานศึกษานั้นกําหนดส่ิงท่ีจะประเมินครอบคลุมการบริหารงาน
ท้ังองคกร เพ่ิมความดีเดนของสถานศึกษาท่ีจะตองแสดงเดนชัดสมควรตอการไดรับรางวัล
พระราชทาน 

ปจจุบันมีกระแสการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาชัดเจนขึ้น พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มุงเนนคุณภาพท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนและการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาอยางแทจริง  แมสาระสําคัญท่ีนํามาประเมินสถานศึกษาท่ีใชอยูในปจจุบันจะครอบคลุม
ทุกดานแลวก็ตาม แตเพ่ือใหเหมาะสมตอการเปล่ียนแปลง สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ และนําหลักวิธีการประเมินผลท่ีทันสมัยมาใชในการประเมินและคัดเลือก 
จึ ง มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ละ พั ฒ น า แ บ บ ป ร ะ เ มิ น แ ละ คู มื อ ป ร ะ เ มิ น ขึ้ น ใ ห ม แ ละ เ ริ่ ม ใ ช เ ม่ื อ                            
ปการศึกษา ๒๕๔๖ และปรับปรุงลาสุดในป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้ เปนงานท่ี     
มีเกียรต ิเปนสิริมงคล สมควรท่ีผูเกี่ยวของทุกฝายจะตองดําเนินการดวยความรอบคอบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการประเมินและคัดเลือก คณะกรรมการตองกระทําอยางมีหลักเกณฑ บริสุทธ์ิยุติธรรม     
ใชความสามารถและดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินอยางถูกตองตามหลักการ มีใจเปนกลาง ไมโนมเอียง
ไปฝายใดฝายหนึ่ง เพ่ือใหไดบุคคลหรือสถานศึกษาท่ีสมควรไดรับรางวัลพระราชทานอยางแทจริง 

 นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาท่ีผานการตัดสินตองมีส่ิงแสดงใหเห็นถึงความ        
ยอดเยี่ยมดีเดนไดอยางชัดเจนและดีจรงิ ทุกคนตองตระหนักไวเสมอวารางวัลพระราชทานเปนส่ิงท่ี
ทรงคุณคาและเปนเกียรติประวัติตอผูรับอยางสูงสุด คุณความดีจะถูกประกาศและเผยแพรไปยัง
สาธารณชนท่ัวไป สมควรท่ีผูเกี่ยวของทุกฝายตองกระทําอยางรอบคอบ และผูท่ีไดรับรางวัลไปแลว
จะตองดํารงรักษาคุณความดีนั้นใหยาวนานสืบไป 
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   ๓ 

 

 

 
    ๒. คุณสมบัติของสถานศึกษา 

 คุณสมบัติของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ท่ีมีสิทธ์ิเขารับการประเมิน
และคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ไดแก โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบันท้ังของรัฐและเอกชนท่ีสามารถจัดการศึกษา       
ไดมาตรฐานและมีคุณภาพในดานตอไปนี ้ 
 ดานท่ี  ๑ คุณภาพนักเรียน 
 ดานท่ี  ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ดานท่ี  ๓ การบริหารการจัดการ 
 ดานท่ี  ๔ ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน 
 ดานท่ี  ๕ บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
 ดานท่ี  ๖   ความดีเดนของสถานศึกษา 
  ท้ังนี้สถานศึกษาดังกลาวตองไมเคยไดรับรางวัลพระราชทาน หรือเคยไดรับรางวัล
พระราชทานมาแลวไมนอยกวา ๓ ป  จึงจะมีสิทธ์ิสงเขารับการประเมิน  ยกเวน สถานศึกษานั้น        
จะเปล่ียนขนาด  ท้ังนี้  เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยรางวัลพระราชทานแก
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ            
ท่ีกําหนดในแตละป 
 
๓.  การดําเนินการคัดเลือก 
   
 ในการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน มีรายละเอียดการดําเนินงานตามลําดับดังนี ้

๓.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือก 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ก. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย  

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ประธาน 
๒)   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย รองประธาน 
๓)  ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเช่ียวชาญดานการจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
กรรมการ 
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   ๔ 

๔)   ผูแทนหนวยงานตางๆท่ีมีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้น 

กรรมการ 

๕)  นักวิชาการศึกษา  /  ศึกษานิเทศก  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา          

กรรมการ 

๖)   นักวิชาการ ท่ีประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการอํานวยการชุดนี้ ทําหนาท่ี วางแผนการประเมิน กล่ันกรองผล        
การประเมิน และเสนอผลไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบการคัดเลือกระดับจังหวัด 
  ข. คณะกรรมการประเมิน  ใหประธานคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จํานวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบดวย 

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา / รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประธาน 
 

๒)   ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเช่ียวชาญดานการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

๓)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ท่ีมีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้น 

กรรมการ 

๔)   นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก ท่ีรับผิดชอบ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กรรมการ 

๕)   นักวิชาการศึกษา /ผูท่ีประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

 ระดับจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 
 ก. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย  

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ท่ีไดรับเลือก) ประธาน 
๒)   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ท่ีเหลือ)     รองประธาน 
๓)  ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเช่ียวชาญดานการจัดการศึกษา     

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
กรรมการ 

๔)   ผูแทนหนวยงานตางๆ ท่ีมีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา      
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงอยูในจังหวัดนั้น 

กรรมการ 

๕)  นักวิชาการศึกษา / ศึกษานิเทศก  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา        

กรรมการ 

๖)   นักวิชาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีท่ีผูอํานวยการ   กรรมการและเลขานุการ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีไดรับเลือกเปนประธาน ท่ีประธานเห็นสมควร              



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพ่ือรัยรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
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   ๕ 

  คณะกรรมการอํานวยการชุดนีทํ้าหนาท่ี วางแผนการประเมิน กล่ันกรองผลการประเมิน
และเสนอผลไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 

  ข. คณะกรรมการประเมิน  ใหประธานคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จํานวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบดวย 

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา / รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประธาน 

๒)   ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเช่ียวชาญดานการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

๓)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ท่ีมีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซ่ึงอยูในจังหวัดนั้น 

กรรมการ 

๔)   นักวิชาการศึกษา / ศึกษานิเทศก ท่ีรับผิดชอบ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กรรมการ 

๕)   นักวิชาการศึกษา /ผูท่ีประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

 หมายเหตุ การแตงตั้งประธานเพ่ือการดําเนินการคัดเลือกระดับจังหวัดนี้ ใหเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ทุกเขต (กรณีจังหวัดท่ีมีหลายเขต) ตกลงเลือกผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    
คนใดคนหนึ่งเปนประธาน และประกาศใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับรูรวมกนั  
 ระดับกลุมจังหวัด  
  ก. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย  

๑) ผูเช่ียวชาญสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประธาน 
๒)   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไดรับเลือกให

เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 
รองประธาน 

๓)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต 
ในกลุมจังหวัดนั้น           

กรรมการ 

๔)   ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเช่ียวชาญดานการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        

กรรมการ 

๕)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ท่ีมีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา     
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงอยูในกลุมจังหวัดนั้น 

กรรมการ 

๖)   ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ   กรรมการ 
๗) นักวิชาการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  กรรมการ 

 
 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพ่ือรัยรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                    สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา                 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

   ๖ 

๘) หัวหนากลุมสงเสริมการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
ท่ีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา       

กรรมการและ
เลขานุการ 

 ไดรับเลือกเปนรองประธาน    
๙)   นักวิชาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีท่ีผูอํานวยการ

ไดรับเลือกเปนรองประธาน   
ท่ีประธานเห็นสมควร            

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

  คณะกรรมการอํานวยการชุดนี้ทําหนาท่ี วางแผนการประเมิน แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน กล่ันกรองผลการประเมิน และเสนอผลไปยังคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกนักเรียน 
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ข. คณะกรรมการประเมิน  ใหประธานคณะกรรมการอํานวยการแตงตั้ ง
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จํานวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบดวย 

๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา / รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประธาน 

๒)   ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเช่ียวชาญดานการจัดการศึกษา                                                  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

๓)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ท่ีมีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซ่ึงอยูในกลุมจังหวัดนั้น 

กรรมการ 

๔)   นักวิชาการศึกษา / ศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรรมการ 

๕)   นักวิชาการศึกษา /ผูท่ีประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

 หมายเหต ุ 
 ๑. การแตงตั้งรองประธานคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือการดําเนินการคัดเลือกระดับ
กลุมจังหวัดนี้  ใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขตในกลุมจังหวัดเดียวกัน ตกลงเลือกผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคนใดคนหนึ่งเปนรองประธาน และตองไมเปนเขตพ้ืนท่ีเดียวกับ          
ท่ีดําเนินการคัดเลือกระดับจังหวัด ท้ังนี้ใหประกาศใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับรูรวมกนัดวย  
 ๒. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ตองไมแตงตั้งบุคคลซํ้ากับท่ีเคย
ประเมินในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับจังหวัด รวมท้ังระดับกลุมจังหวัด (ตัวอยาง เชน นายรักเกียรต ิ
ประเมินสถานศึกษา ก. ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแลว ตองไมเปนกรรมการประเมินสถานศึกษา 
ก. ในระดับจังหวัด และระดับกลุมจังหวัดอีก)  
 
 
 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพ่ือรัยรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                    สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา                 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

   ๗ 

 ๓.๒  ขั้นตอนการคัดเลือกสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ทุกขนาด       
ทุกสังกัด) ดําเนินการดังนี้ 
 (๑) สถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจงความประสงคขอเขารับ
การประเมินและคัดเลือกไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษาตั้งอยู 
 (๒) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตละเขตพ้ืนท่ีคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับการศึกษา
และขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แหง สงใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดท่ีผูอํานวยการไดรับ
เลือกเปนประธานการคัดเลือกระดับจังหวัด (กรณีจังหวัดท่ีมีหลายเขต)  
 (๓) คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับการศึกษาและ
ขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แหง สงใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเปนศูนยการประสานงาน  
การคัดเลือกระดับกลุมจังหวดั นั้น  
  (๔) คณะกรรมการระดับกลุมจังหวัดดําเนินการประเมินสถานศึกษาตามระดับการศึกษา
และขนาดสถานศึกษา โดยเรียงลําดับสถานศึกษาท่ีเขารับการคัดเลือกแตละระดับการศึกษาและขนาด
สถานศึกษาทุกแหง ตามผลคะแนนการประเมินจากลําดับสถานศึกษาท่ีไดคะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ําสุด 
คณะกรรมการระดับกลุมจังหวัด สงผลการประเมิน พรอมแนบแบบประเมินที่กรอกคะแนนของ
คณะกรรมการประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม   (ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไป ผลการประเมินแตละดาน 
แบบสรุปคะแนน และความเห็นของกรรมการประเมินในภาพรวม) พรอมทั้งเอกสารรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ๓ ปการศึกษายอนหลัง    และขอมูลประกอบอื่นๆ  สงไปยังสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการ
ดําเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พิจารณาตรวจสอบและเสนอผลตอคณะกรรมการอํานวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการตามจํานวน
รางวัลท่ีกําหนดตอไป 
 วิธีการประเมินและคัดเลือก ใหดําเนินการตามแบบประเมินและคูมือการประเมิน
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยางเครงครัดทุกขั้นตอน 

 หมายเหตุ 
 ๑) ในกรณีท่ีไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน หรือมีสถานศึกษาเขารับการ
ประเมินแตไมผานเกณฑ ใหระบุใหชัดเจนวา “ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน” หรือ 
“สถานศึกษาที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ” 
 ๒) กอนสงผลการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณา ไปยัง สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา ใหคณะกรรมการอํานวยการระดับกลุมจังหวัด ตรวจสอบความถูกตองของ
คะแนนการประเมิน ช่ือสถานศึกษา ท่ีตั้ง และขอมูลสวนอ่ืนใหถูกตองครบถวน  
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                                    สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา                 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

   ๘ 

                แผนภูมิแผนภูมิแสดงแสดงขั้นตอนการคัดเลือกขั้นตอนการคัดเลือกสถานศึกษาสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
     (สวนกลาง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 

   ประกาศผลการคัดเลือกฯ   

   เตรียมการเขาเฝาฯ  
 

 พิจารณาตัดสินผลการประเมินสถานศึกษาท่ีผานการ   
      ตรวจสอบจากคณะกรรมการดําเนินงานระดับการศึกษา 
      ข้ันพ้ืนฐาน 
 เสนอผลตอกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณา 
 

   ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินจาก 
        ระดับกลุมกรุงเทพมหานคร 
  เสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการอํานวยการฯ 

สถานศึกษา 
 

  แจงความประสงคขอเขารับการประเมินและคัดเลือก 
        ตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษาต้ังอยู  

   ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาท่ีผานเกณฑจากระดับ 
        เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา 

ขนาดละ ๓ แหง เรียงลําดับท่ี ๑, ๒, ๓,... 
  เสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการดําเนินงานระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

คณะกรรมการอํานวยการ 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

คณะกรรมการ 

ระดับกลุมกรุงเทพมหานคร 

   ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับและขนาดของ    
        สถานศึกษา ขนาดละ ๑ แหง 
  เสนอผลการคัดเลือกใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไดรับเลือกให  
        เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพ่ือรัยรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                    สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา                 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

   ๙ 

 
        แผนภูมิ        แผนภูมิแสดงแสดงขั้นตอนการคัดเลือกขั้นตอนการคัดเลือกสถานศึกษาสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

    (สวนภูมิภาค) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 
  ประกาศผลการคัดเลือกฯ   

  เตรียมการเขาเฝาฯ  

 พิจารณาตัดสินผลการประเมินสถานศึกษาท่ีผานการ 
ตรวจสอบจากคณะกรรมการดําเนินงานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 เสนอผลตอกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณา 

   ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินจาก 
      ระดับกลุมจังหวัด ท่ี ๑ -๑๒ 
  เสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการอํานวยการฯ 

  แจงความประสงคขอเขารับการประเมินและคัดเลือก 
        ตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษาต้ังอยู  

   ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาท่ีผานเกณฑจาก 
        ระดับจังหวัด ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา      
        ขนาดละ ๓ แหง เรียงลําดับท่ี ๑, ๒, ๓,... 
   เสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการดําเนินงาน 
         ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการ 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

คณะกรรมการอํานวยการ 
 

 ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับและขนาดของ
สถานศึกษา ขนาดละ ๑ แหง 

  เสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการระดับจังหวัด  
     

 

 

สถานศึกษา 
 

คณะกรรมการ 
ระดับจังหวัด 

คณะกรรมการดําเนินงานระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการ 
ระดับกลุมจังหวัด ที่ ๑ -๑๒ 

 

 

 ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาท่ีผานเกณฑจากระดับ      
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา         
ขนาดละ ๑ แหง 

  เสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการระดับกลุมจังหวัด 
 

 

 

 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพ่ือรัยรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                    สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา                 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

   ๑๐ 

 

๔.  ขอบเขตการประเมิน 
 

 ในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้น     
สถานศึกษาจะไดรับการประเมินดานปจจัย กระบวนการ และผลผลิต รวม ๖ ดาน รายละเอียด      
แตละดานมีดังนี้ 
  ดานที่ ๑   คุณภาพนักเรียน 
       ๑.๑   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
       ๑.๒  นักเรียนมีความรูความสามารถทางวิชาการ 
       ๑.๓  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจมใส และมีสุนทรียภาพ     

   ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
  ดานที่ ๒  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
       ๒.๑  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
       ๒.๒  การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ 
       ๒.๓  การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
       ๒.๔  การผลิต การใช การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
       ๒.๕  การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
       ๒.๖  การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
  ดานที่ ๓  การบริหารการจัดการ 
       ๓.๑  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 
       ๓.๒  การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

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



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพ่ือรัยรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                    สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา                 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

   ๑๑ 

ดานที่ ๖  ความดีเดนของสถานศึกษา 
       ๖.๑  โครงการ/กิจกรรมดีเดนของสถานศึกษา  
 ๖.๒  ผลงานจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมดีเดน 
 

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

                    สรุปภาพรวมการประเมิน พรอมวิธีการประเมินและแหลงขอมูล 

ดานที ่ รายการประเมิน 
วิธีการประเมินและ

แหลงขอมูล 
๑.คุณภาพนักเรียน 

 

๑.๑  นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม  
      และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
๑.๒ นักเรียนมีความรูความสามารถทางวิชาการ 
๑.๓ นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจมใส 
      และมีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตร ี  
      และกีฬา 

๑. พิจารณาจากหลักฐาน 
    และผลงานท่ีปรากฏ 
๒. สังเกตและสัมภาษณ    
       นักเรียนเปนรายบุคคล    
       และรายกลุม 
๓. สัมภาษณคร ู     
         ผูปกครอง        
       และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

๒. การบริหาร    
     หลักสูตรและ    
     งานวิชาการ 

๒.๑  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๒ การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนนักเรียน     
         เปนสําคัญ 
๒.๓ การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
         การเรียน 
๒.๔ การผลิต  การใช  การพัฒนาส่ือ และ   
         เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
๒.๕  การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
๒.๕  การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
 

๑. พิจารณาจากหลักฐาน      
      ผลงานและรองรอย   
      การปฏิบัติงาน 
๒. สัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
๓.  สังเกตการณจัดกิจกรรม     
       ในหองเรียน 
๔. สังเกตบรรยากาศ 
      และส่ิงแวดลอมท้ังภายใน 
    และภายนอกสถานศึกษา 
๕. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 
 
 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพ่ือรัยรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                    สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา                 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

   ๑๒ 

ดานที ่ รายการประเมิน 
วิธีการประเมินและ

แหลงขอมูล 
๓. การบริหาร   
      การจัดการ 

๓.๑ การพัฒนาระบบขอมูล 
      และสารสนเทศ 
๓.๒ การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
๓.๓ การบริหารงบประมาณ 
      และการบริการ 
๓.๔ การบริหารงานอาคารสถานท่ี 

๑. พิจารณาจากหลักฐาน 
    และรองรอยการปฏิบัติงาน 
๒. สัมภาษณบุคลากร         
       ท่ีเกี่ยวของ      
๓. สังเกตสภาพจริงท่ีปรากฏ 
๔. สํารวจรองรอยการใหบริการ 

๔. ความสัมพันธ   
      ระหวาง 
      สถานศึกษากับ 
    ผูปกครองและ   
      ชุมชน 

 

๔.๑ การมีสวนรวมของผูปกครอง 
      และชุมชนท่ีมีตอการจัดการศึกษา 
๔.๒ การมีสวนรวมของสถานศึกษา 
      ตอการพัฒนาทองถ่ิน และชุมชน 

๑. พิจารณาจากหลักฐาน   
       เอกสารและรองรอย          
       การปฏิบัติ 
๒. สํารวจสภาพจริงท่ีปรากฏ 
๓. สัมภาษณบุคลากรท่ี   
       เกี่ยวของ 

๕. บุคลากรและ     
      การบริหารงาน    
      บุคลากร 
 
 

๕.๑ คุณลักษณะของผูบริหาร 
๕.๒ คุณลักษณะของคร ู
๕.๓ คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน 
๕.๔ การบริหารงานบุคลากร 

๑.  พิจารณาจากหลักฐาน 
    และผลงานท่ีปรากฏ 
๒. สังเกตพฤติกรรมของ 
       บุคลากร 
๓. สัมภาษณบุคลากรท่ี   
       เกี่ยวของ 

๖. ความดีเดนของ 
    สถานศึกษา 
 

๖.๑  โครงการ/กิจกรรมดีเดนของ 
       สถานศึกษา 
๖.๒  ผลงานจากการดําเนินงาน 
      โครงการ/กิจกรรมดีเดน 

๑. พิจารณาจากหลักฐาน 
    และผลงานท่ีปรากฏ 
๒. สังเกตและสัมภาษณ 
       นักเรียนเปนรายบุคคล  
       และรายกลุม 
๓. สัมภาษณบุคลากรท่ี

เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพ่ือรัยรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                    สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา                 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

   ๑๓ 

 
๕. รายการประเมิน และวิธีการประเมิน 
 

 การประเมินเพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีรายการประเมิน 
๖ ดาน แตละดานมีคําอธิบาย หัวขอพิจารณา แนวทางการใหระดับคุณภาพ วิธีการประเมินและ
แหลงขอมูล ดังนี้ 

ดานที ่๑  คุณภาพนักเรียน 
๑.๑  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

    คําอธิบาย นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค หมายถึง 
การท่ีนักเรียนเปนคนดี มีจิตใจงาม แสดงออกท้ังดานจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ 
ความซ่ือสัตย และการเสียสละ ปฏิบัติหนาท่ีของตนเองไดอยางดี ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปน
กัลยาณมิตร มีความเปนประชาธิปไตย ตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาไทยโดยเฉพาะทองถ่ิน      
ของตน รวมท้ังมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

หัวขอพิจารณา 
๑)  นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละ 
๒)  นักเรียนปฏิบัติหนาท่ีของตนเองไดดีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
๓)  นักเรียนตระหนักในคุณคาของภมิูปญญาไทยและภูมิใจในความเปนไทย 
๔)  นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละ 
๔   = มีนักเรียนรอยละ ๘๕ ขึ้นไป ท่ีมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละ      

๓ = มีนักเรียนรอยละ ๗๕–๘๔ ท่ีมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละ 

๒ = มีนักเรียนรอยละ ๖๕–๗๔ ท่ีมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละ 

๑  = มีนักเรียนนอยกวารอยละ ๖๕ ท่ีมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละ 

 
 
 
 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพ่ือรัยรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

                                    สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา                 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

   ๑๔ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๒) นักเรียนปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดด ีและทํางานรวมกับผูอื่นได 
๔   = มีนักเรียนรอยละ ๙๐ ขึ้นไป ท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนไดด ีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
๓ =  มีนักเรียนรอยละ ๘๐-๘๙ ท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนไดด ีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
๒ = มีนักเรียนรอยละ ๖๙-๗๙ ท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนไดด ีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
๑  = มีนักเรียนนอยกวารอยละ ๖๙ ท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนไดด ีและทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได 

๓)  นักเรียนตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาไทย 
๔   = นักเรียนรอยละ ๗๕ รู เขาใจ และเห็นคุณคาเกี่ยวกับภมิูปญญาไทย สามารถอธิบาย 

ยกตัวอยางและมีแนวทางนําภูมิปญญาท่ีมีในทองถ่ินของตนไปใชในชีวิตประจําวันได 
๓ = นักเรียนรอยละ ๗๕รู เขาใจ และเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย สามารถอธิบาย  

ยกตัวอยางภูมิปญญาท่ีมีในทองถ่ินของตนได 
๒ = นักเรียนรอยละ ๗๕รู เขาใจ และเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย มีความรูเกี่ยวกับ

ภูมิปญญาในทองถ่ินของตนบาง 
๑  = นักเรียนรอยละ ๗๕ไมรูและไมเขาใจในภูมิปญญาไทย และไมรับรูวามีภูมิปญญาใน

ทองถ่ินของตน 

๔) นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๔   = นักเรียนรอยละ ๘๕ มีจิตสํานึกและมีสวนรวมรักษาทรัพยสมบัติและส่ิงแวดลอม

ภายในสถานศึกษา   รวมกันดูแลบํารุงรักษาท้ังภายในและภายนอกบริเวณ
สถานศึกษา โดยรวมกับสถานศึกษาวางแผนพัฒนาอยางเปนระบบ      

๓ = นักเรียนรอยละ ๗๕-๘๔ รักษาทรัพยสมบัติและส่ิงแวดลอมภายในสถานศึกษา   
และรวมกันดูแล  บํารุงรักษาท้ังภายใน และภายนอกบริเวณสถานศึกษา 

๒ = นักเรียนรอยละ ๖๕-๗๔ รักษาทรัพยสมบัติและส่ิงแวดลอมภายในสถานศึกษา   
ดูแล บํารุงรักษาทรัพยสมบัติตาง ๆ ตามระเบียบท่ีสถานศึกษากําหนด 

๑  = นักเรียนนอยกวารอยละ ๖๕ไมเอาใจใสดูแลรกัษาทรัพยสมบัติและส่ิงแวดลอม
ภายในสถานศึกษา 
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   ๑๕ 

 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
     ๑.  สัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม รวมท้ังครู 

๒.  สังเกตสภาพการใชทรัพยากรภายในสถานศึกษา เชน การประหยัดน้ํา -ไฟ        
     การใชส่ิงของเครื่องใชตางๆ การดูแลรกัษาสภาพส่ิงแวดลอมบริเวณรอบ  ๆ 
        สถานศึกษา 
๓.  สํารวจขอมูลการดําเนินงานจากแผนงาน/โครงการ ผลงาน ภาพถายกิจกรรม          
     โล รางวัล เกียรติบัตร วุฒิบัตร ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

 

๑.๒  นักเรียนมีความรูความสามารถทางวิชาการ 
คําอธิบาย นักเรียนมีความรูความสามารถทางวิชาการ หมายถึง นักเรียนเปนผูมี

ความรูความสามารถรอบดาน หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทางตามศักยภาพ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  โดยรวมสูงกวาเกณฑ นักเรียนมีความสามารถดานการคิด วิเคราะห สังเคราะห 
และสื่อความไดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาไทย       
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถประยุกตใชความรู และนําเทคโนโลยีไปใช
ประโยชนในชีวิตไดอยางเหมาะสม 

  หัวขอพิจารณา 
๑) นักเรียนมีความรูความสามารถรอบดาน  หรือมีความสามารถพิเศษ   
       ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวมของสถานศึกษาสูงกวาเกณฑ 
๒)  นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห และส่ือความไดอยาง              
        มีเหตุผล 
๓)   นักเรียนสามารถใชภาษาในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๔)  นักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถนําความรู และเทคโนโลยีไป 
        ประยุกตใชในชีวิตไดอยางเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



   คูมือประเมินสถานศึกษาเพ่ือรัยรางวัลพระราชทาน                                                        ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
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   ๑๖ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) นักเรียนมีความรูความสามารถรอบดาน หรือมีความสามารถพิเศษ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
    โดยรวมของสถานศึกษาสูงกวาเกณฑ 

๔   = มีนักเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไปไดระดับผลการเรียน ๒ ถึง ๔ ผลสัมฤทธ์ิ      
ทางการเรียนโดยรวมสูงกวาเกณฑของกลุมโรงเรียนหรือของประเทศ  
มีนักเรียนท่ีมีความสามารถรอบดานหรือมีความสามารถพิเศษไดรับรางวัลจาก    
การแขงขันในโอกาสตาง ๆ จํานวนมาก หลากหลายประเภท 

๓ = มีนักเรียนรอยละ ๗๐–๗๙ ไดระดับผลการเรียน ๒ ถึง ๔ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โดยรวมสูงหรือใกลเคียงเกณฑของกลุมโรงเรียนหรือของประเทศ มีนักเรียนท่ีมี
ความสามารถรอบดานหรือมีความสามารถพิเศษไดรับรางวัลจากการแขงขัน        
ในโอกาสตางๆ หลายประเภท 

๒ = มีนักเรียนรอยละ ๕๐–๖๙ ไดระดับผลการเรียน ๒ ถึง ๔ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยรวมใกลเคียง หรือต่ํากวาเกณฑของกลุมโรงเรียนหรือของประเทศเล็กนอย           
มีนักเรียนท่ีมีความสามารถรอบดาน หรือมีความสามารถพิเศษ ไดรับรางวัล 
จากแขงขันในโอกาสตางๆ นอยประเภท 

๑  = มีนักเรียนนอยกวารอยละ ๕๐ ไดระดับผลการเรียน ๒ ถึง ๔ ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนโดยรวมต่ํากวาเกณฑของกลุมโรงเรียนหรือของประเทศ  
มีนักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันในโอกาสตาง ๆ นอยมาก 

๒)  นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห และส่ือความไดอยางมีเหตุผล 
๔   = นักเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป สามารถเลือกและใชขอมูลในการตัดสินใจแกปญหา 

ระบุผลดีผลเสีย สรุปผลคาดการณผลท่ีอาจเกิดขึ้นเสนอแนวทางแกปญหา 
และอธิบายไดอยางเปนขั้นเปนตอน 

๓ = นักเรียนรอยละ ๗๐–๗๙ สามารถเลือกและใชขอมูลในการตัดสินใจแกปญหา 
ระบุผลดีผลเสีย สรุปผลคาดการณผลท่ีอาจเกิดขึ้นเสนอแนวทางแกปญหา 
และอธิบายไดอยางเปนขั้นเปนตอน       

๒ = นักเรียนรอยละ ๖๐–๖๙ สามารถเลือกและใชขอมูลในการตัดสินใจแกปญหา ระบุผลดีผลเสีย 
สรุปผลคาดการณผลท่ีอาจเกิดขึ้นเสนอแนวทางแกปญหาและอธิบายไดอยาง  
เปนขั้นเปนตอน 

๑  = นักเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ สามารถเลือกและใชขอมูลในการตัดสินใจแกปญหา 
ระบุผลดีผลเสีย สรุปผลคาดการณผลท่ีอาจเกิดขึ้นเสนอแนวทางแกปญหา       
และอธิบายไดอยาง เปนขั้นเปนตอน 
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   ๑๗ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๓)  นักเรียนสามารถใชภาษาในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๔   = นักเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการฟง พูด อาน เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓ = นักเรียนรอยละ ๗๐–๗๙ มีความสามารถในการฟง พูด อาน เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒ = นักเรียนรอยละ ๖๐–๖๙ มีความสามารถในการฟง พูด อาน เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๑  = นักเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ มีความสามารถในการฟง พูด อาน เขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔)  นักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถนําความรู และเทคโนโลยีไปประยุกตใชในชีวิต 
        ไดอยางเหมาะสม          

๔   = นักเรียนรอยละ ๗๐ ขึ้นไป ใชความรูและประสบการณเดิมรวมกับความรูใหม 
ท่ีไดจากการศึกษาคนควาจากส่ือหลายประเภทมาสรางสรรคความรูใหมหรือ 
สรางส่ิงประดิษฐท่ีเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน และมีการพัฒนาอยูเสมอ            

๓ = นักเรียนรอยละ ๗๐ ขึ้นไป มีการศึกษาคนควาหาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ 
อยูเสมอ  สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดมีการเลียนแบบส่ิงประดิษฐ  
แตยังขาดการพัฒนาใหดียิ่ง ๆ  ขึ้น 

๒ = นักเรียนรอยละ ๕๐ ขึ้นไป สนใจศึกษาคนควาหาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ 
๑  = นักเรียนนอยกวารอยละ ๕๐ สนใจศึกษาคนควาหาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ 

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)   สัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม รวมท้ังครแูละผูเกี่ยวของ 
๒)  สํารวจขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวมของสถานศึกษา เทียบกับเกณฑของกลุม 
      โรงเรียนหรือของประเทศ จํานวนนักเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการประกวด/ 
      แขงขันในโอกาสตาง ๆ 
๓)  ตรวจสอบผลงานการประดิษฐ หรือโครงงานของนักเรียน 
๔)  พิจารณาจากแบบทดสอบ แบบประเมินชนิดตาง ๆ 

๑.๓  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจมใส และมีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
 คําอธิบาย นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจมใส และมีสุนทรียภาพดานศิลปะ  

ดนตร ีและกีฬา หมายถึง  นักเรียนเปนผูท่ีมีสุขภาพกายและจิตด ี มีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑ ตามวัย     
แสดงออกชัดเจนจากการแตงกายสะอาดเรียบรอย ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธดี 
ไมมีปญหาการปรับตัว ไมกอเหตุทะเลาะวิวาท หางไกลสารเสพติด ปญหาทางเพศและอบายมุข
ท้ังปวง   มีสวนรวมในกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และกีฬา ดวยความเต็มใจและสรางสรรค 
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                                    สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา                 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

   ๑๘ 

หัวขอพิจารณา 
๑)  นักเรียนมีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑ ตามวัย แตงกายสะอาด ออกกําลังกาย   
      สมํ่าเสมอ 
๒)  นักเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีด ีปรับตัวได และอยูรวมกันอยางสงบสุข 
๓)  นักเรียนเปนผูหางไกลจากสารเสพติด ปญหาทางเพศ และอบายมุขท้ังปวง 
๔)  นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมศิลปะ ดนตร ีและกีฬา  

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) นักเรียนมีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑ ตามวัย แตงกายสะอาด ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
๔   = นักเรียนรอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑ ตามวัย แตงกายสะอาด

ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ  
๓ = นักเรียนรอยละ ๘๐–๘๙ มีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑ ตามวัย แตงกายสะอาด

ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
๒ = นักเรียนรอยละ ๗๐–๗๙ มีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑ ตามวัย แตงกายสะอาด

ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
๑  = นักเรียนนอยวารอยละ ๗๐ มีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑ ตามวัย แตงกายสะอาด

ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 

๒) นักเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ด ีปรับตัวได และอยูรวมกันอยางสงบสุข 
๔   = นักเรียนรอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีมนุษยสัมพันธดี มีเหตุผล สามารถปรับตัวเขากับ

กลุมเพ่ือนเรียน เพ่ือนรวมกิจกรรมท้ังกลุมเล็ก กลุมใหญ (ไมมีเหตุทะเลาะวิวาท
รุนแรงท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา) 

๓ = นักเรียนรอยละ ๘๐–๘๙ มีมนุษยสัมพันธด ีรับฟงเหตุซ่ึงผลกันและกัน มีนักเรียน
ท่ีมีปญหาการปรับตัวบางแตไมมาก (อาจมีเหตุทะเลาะเบาะแวงภายในสถานศึกษา
บางแตไมรุนแรง)           

๒ = นักเรียนรอยละ ๗๐–๗๙  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีมีนักเรียนบางกลุมท่ีมีปญหาการ
ปรับตัวดานการเรียนหรือการปรับสภาพจิตใจ (และหรือมีเหตุทะเลาะเบาะแวง 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา)                

๑  = นักเรียนมากกวารอยละ ๗๐ ไมรักใครสามัคค ีมีนักเรียนท่ีมีปญหาการปรับตัว
จํานวนมาก (หรือมีเหตุทะเลาะวิวาทบอยครั้งท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา) 
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   ๑๙ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๓)  นักเรียนเปนผูหางไกลจากสารเสพติด ปญหาทางเพศ และอบายมุขทั้งปวง 
๔   = นักเรียนทุกคนเปนผูหางไกลจากสารเสพติด ปญหาทางเพศ และอบายมุขทุกชนดิ         
๓ = มีนักเรียนนอยกวารอยละ ๕ มีแนวโนมอยูในกลุมเส่ียงท่ีจะเกี่ยวของกับสารเสพติด 

ปญหาทางเพศหรืออบายมุขบางชนิด และอยูในความดูแลของครูอยางใกลชิด             
๒ = มีนักเรียนประมาณรอยละ ๖ -๑๐ เกี่ยวของกับสารเสพติด ปญหาทางเพศ หรือ

อบายมุขบางชนิด   มีครูติดตามดูแล และแกไขพฤติกรรมอยางใกลชิด        
๑  = มีนักเรียนมากกวารอยละ ๑๐ เกี่ยวของกับสารเสพติด ปญหาทางเพศ หรืออบายมุข

บางชนิด  มีครูติดตามดูแล เอาใจใสแกไขพฤติกรรม     

๔) นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และกีฬา  
๔   = นักเรียนทุกคนรวมกิจกรรมศิลปะ ดนตร ีและกีฬา อยางมีอิสระ เต็มใจ และมี

ความสุข มีการสรางสรรคผลงานอยางหลากหลายท้ังเปนกลุม เปนรายบุคคล 
สรางช่ือเสียงใหแกสถานศึกษา 

๓ = นักเรียนทุกคนรวมกิจกรรมศิลปะ ดนตร ีและกีฬา มีการสรางสรรคผลงานอยาง
หลากหลาย ท้ังเปนกลุม เปนรายบุคคล ภายในสถานศึกษา                 

๒ = นักเรียนสวนใหญไดเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และกีฬา ตามความสมัครใจ
มีการสรางสรรคผลงานหลากหลาย แตเปนเฉพาะกลุม เฉพาะคน 

๑  = นักเรียนสวนใหญไดเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และกีฬา โดยไมมีโอกาสเลือก
มีการสรางสรรคผลงานไมมากนัก หรือไมคอยมีผลงานปรากฏ 

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

       ๒)   สัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม รวมท้ังครู ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ 
       ๓)   สถิติการเจ็บปวยของนักเรียน บันทึกการช่ังน้ําหนักวัดสวนสูง ตรวจสุขภาพ                 
                  สถิติการทะเลาะวิวาท 
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   ๒๐ 

ดานที ่๒  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
   ๒.๑  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  คําอธิบาย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การท่ีสถานศึกษามีการ
วิเคราะห และวางแผนพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนสาระการเรียนรูท่ีสอดคลองกับเปาหมายของ
สถานศึกษา มีการกํากับติดตามประเมินการใชหลักสูตร นําผลการประเมินไปใชปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนจนไดหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุน มีสาระและกิจกรรมการเรียนรู           
ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบทและสภาพของชุมชน 

หัวขอการพิจารณา 
๑) การวิเคราะหความตองการจําเปนของสถานศึกษาและชุมชน และการนําผลมา 
       วางแผนพัฒนาหลักสูตร    
๒) หลักสูตรมีความยืดหยุนสอดคลองกับเปาหมายการจัดการศึกษาและผูมีสวน 
       เกี่ยวของรวมกําหนดเปาหมาย 
๓)  การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินการใชหลักสูตร 
๔)  การนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)   การวิเคราะหความตองการจําเปนของสถานศึกษาและชุมชนและการนําผลมาวางแผนพัฒนา 
    หลักสูตร 

๔   = มีการวิเคราะหความตองการจําเปนของสถานศึกษาและชุมชน ระบุจุดเดน-จุดควร
พัฒนา ใชผลการวิเคราะหมาวางแผนปรับหลักสูตร มีการจัดทํารายงานชัดเจน                                    

๓ = มีการวิเคราะหความตองการจําเปนของสถานศึกษาและชุมชน ระบุจุดเดน-จุดควร
พัฒนา ใชผลการวิเคราะหมาวางแผนปรับหลักสูตร มีรองรอยหลักฐานไวชัดเจน  
แตไมไดจัดทํารายงาน         

๒ = มีการวิเคราะหความตองการจําเปนของสถานศึกษาและชุมชน ระบุจุดเดน                     
หรือจุดควรพัฒนาของสถานศึกษา มีรองรอยหลักฐานใหเห็นบาง 

๑  = มีการวิเคราะหความตองการจําเปนของสถานศึกษาและชุมชนนอยมากหรือ          
ไมมีเลย 
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   ๒๑ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๒)  หลักสูตรมีความยืดหยุนสอดคลองกับเปาหมายการจัดการศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของ   
        รวมกําหนดเปาหมาย 

๔   = หลักสูตรมีความยืดหยุนสอดคลองกับเปาหมายและวิสัยทัศนของสถานศึกษา 
ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมกําหนดเปาหมาย และมีการจัดโปรแกรมการเรียนรู
หลากหลาย สนองตามศักยภาพ และความตองการของนักเรียน  

๓ = หลักสูตรมีความยืดหยุนสอดคลองกับเปาหมายและวิสัยทัศนของสถานศึกษา 
ผูเกี่ยวของรวมกําหนดเปาหมายเปนบางสวน และมีการจัดโปรแกรมการเรียนรู
สนองตามศักยภาพ และตามความตองการของนักเรียนไดบาง      

๒ = หลักสูตรไมมีความยืดหยุน กําหนดโดยสถานศึกษาสอดคลองกับเปาหมายและ
วิสัยทัศนของสถานศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันกําหนดเปาหมาย  

๑  = หลักสูตรไมมีความยืดหยุน กําหนดโดยสถานศึกษา ผูบริหารหรือบุคลากรกลุม
เล็ก ๆ ในสถานศึกษาเปนผูกําหนด 

๓)   การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินการใชหลักสูตร 
๔   = มีคณะทํางานรับผิดชอบ มีแผนการดําเนินงานตอเนื่อง สาระสําคัญของการนิเทศ

กํากับติดตามชัดเจน ดําเนินการไดตามแผน รวมท้ังมีการสรุปผลการติดตามและ
ประเมินไวครบถวน     

๓ = มีคณะทํางานรับผิดชอบ มีแผนการดําเนินงานตอเนื่อง สาระสําคัญของการนิเทศ
กํากับติดตามชัดเจน แตมีบางสวนทําไมไดตามแผน มีการสรุปผลการติดตาม
และประเมินไวคอนขางครบถวน     

๒ = มีคณะทํางานรับผิดชอบ แผนหรือสาระสําคัญของการนิเทศกํากับติดตาม มีการ
สรุปผลการติดตามและประเมินบางไมคอยชัดเจน 

๑  = มีคณะทํางานรับผิดชอบ แผนหรือสาระสําคัญของการนิเทศกํากับติดตาม      
ไมชัดเจน ไมมีการสรุปผลการติดตามและประเมิน      
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   ๒๒ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๔)   การนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
๔   = มีผลการกํากับติดตามและประเมินคุณภาพของสถานศึกษา มีการสํารวจความ

คิดเห็น/ความพึงพอใจจากทุกฝายท่ีเกีย่วของ และมีหลักฐานวาไดนําผลเหลานั้นมา
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง         

๓ = มีการนําผลการกํากับติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษารวมท้ังมีหลักฐานวา
ไดนําผลมาพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง      

๒ = มีผลการกํากับติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษาแตยังไมไดนําผลมาใชพัฒนา
หลักสูตร 

๑  = สถานศึกษาไมมีผลการกํากับติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษา และไมมีการ
พัฒนาหลักสูตร          

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)  พิจารณาจากหลักฐาน เชน แผนกํากับติดตามการพัฒนาหลักสูตร โครงการอ่ืน ๆ  
     ท่ีเกี่ยวของ เอกสารหลักสูตร และรายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ 
๒)  สัมภาษณผูบริหาร คณะทํางานท่ีรับผิดชอบ คร ูและผูเกี่ยวของ 

๒.๒  การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 
คําอธิบาย การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การท่ี

สถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล โดยใชขอมูลอยางหลากหลายและเปนจริง 
นําผลการศึกษามาพัฒนานักเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห 
และลงมือปฏิบัติจริง โดยใชแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีการบูรณาการการเรียนรูกับกลุมวิชาอ่ืน  ๆ
และหรือภูมิปญญาทองถ่ินตามสภาพแวดลอม รวมท้ังมีการจัดสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนท่ีมี
ขอบกพรองทางการเรียน 

หัวขอการพิจารณา 
๑)  การศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลและนําผลมาพัฒนานักเรียน 
๒)  การจัดการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติจริง  
      โดยใชกระบวนการกลุมและแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
๓)   การบูรณาการการเรียนรูกับกลุมวิชาอ่ืน ๆ และหรือภูมิปญญาทองถ่ิน 
๔)  การจัดสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียน 
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   ๒๓ 

 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  การศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลและนําผลมาพัฒนานักเรียน 
๔   = ครูรอยละ ๙๐ ขึ้นไป มีการศึกษาวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล มีการติดตาม           

และพัฒนาศักยภาพนักเรียนไดครบถวนทุกคนและสมํ่าเสมอ 

๓ = ครูรอยละ ๗๐ มีการศึกษาวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล มีการติดตาม 
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนไดเปนสวนใหญและกระทําอยางตอเนือ่ง 

๒ = ครูรอยละ ๗๐ มีการศึกษาวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล มีการติดตาม 
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนบาง 

๑  = ครูรอยละ ๖๐ ท่ีมีการศึกษาวิเคราะหนักเรียนและติดตามพัฒนาศักยภาพ 
นักเรียนและติดตามพัฒนาศักยภาพนักเรียนเปนรายบุคคล 

๒)  การจัดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติจริง  
    โดยใชกระบวนการกลุมและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 

๔   = มีการจัดการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหและไดลงมือปฏิบัติจริง
ไดมาก มีการใชกระบวนการกลุมและแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายในการสอน  
ไดคอนขางมาก จัดไดสอดคลองกับแผนการเรียนรู ครอบคลุมทุกกลุมสาระ        
การเรียนรู  ดําเนินการไดสอดรับกันท่ัวท้ังสถานศึกษา 

๓ = มีการจัดการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหและไดลงมือปฏิบัติจริง 
ไดพอสมควร มีการใชกระบวนการกลุมและแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายได
พอสมควร จัดไดครอบคลุมหลายกลุมสาระการเรียนรู 

๒ = มีการจัดการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหและไดลงมือปฏิบัติจริง   
ไดบาง มีการใชกระบวนการกลุม และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายไดบาง 

๑  = มีการจัดการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหและไดลงมือปฏิบัติจริง    
ไดนอยมาก มีการใชกระบวนการกลุมและแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายไดนอยมาก 
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   ๒๔ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๓)   การบูรณาการการเรียนรูกับกลุมวิชาอื่น ๆ และหรือภูมิปญญาทองถิ่น 
๔   = มีการนําภูมิปญญา หรือสภาพแวดลอมของทองถ่ินมาบูรณาการในการเรียนการสอน 

แตละกลุมสาระฯ  หรือมีการบูรณาการการเรียนรูขามกลุมสาระฯ อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางอยางกวางขวาง 

๓ = มีการนําภูมิปญญา หรือสภาพแวดลอมของทองถ่ินมาบูรณาการในการเรียนการ
สอน แตละกลุมสาระฯ  หรือมีการบูรณาการการเรียนรูขามกลุมสาระฯ              
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางไดพอสมควร           

๒ = มีการนําภูมิปญญา หรือสภาพแวดลอมของทองถ่ินมาบูรณาการในการเรียนการ
สอน  แตละกลุมสาระฯ  หรือมีการบูรณาการการเรียนรูขามกลุมสาระฯ            
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางไดบาง  

๑  = มีการนําภูมิปญญา หรือสภาพแวดลอมของทองถ่ินมาบูรณาการในการเรียนการ
สอน แตละกลุมสาระฯ  หรือมีการบูรณาการการเรียนรูขามกลุมสาระฯ              
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางไดนอยมาก           

๔)  การจัดสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียน 
๔   = มีระบบการจัดสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียน 

ดําเนินการไดท่ัวถึง (จัดไดครอบคลุมกลุมเปาหมาย ใชเทคนิคการสอนท่ี
แตกตางจากเดิม) นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นทุกคน            

๓ = มีระบบการจัดสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียน 
ดําเนินการไดคอนขางท่ัวถึง นักเรียนสวนใหญเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น              

๒ = มีระบบการจัดสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียน 
ดําเนินการตามแผนไดบาง มีนักเรียนเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นพอประมาณ           

๑  = มีระบบการจัดสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียน  
แตสวนใหญไมไดดําเนินการตามแผน นักเรียนเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นเพียงเล็กนอย            

        วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐาน เชน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แผนงาน/โครงการ    
    พัฒนาวิชาการ แบบฝกหัด แบบทดสอบ ผลงานของนักเรียน ฯลฯ 
๒) สัมภาษณนักเรียน ครู ผูชวยฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
    และผูท่ีเกี่ยวของ 
๓) สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามสภาพจริง 
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   ๒๕ 

๒.๓  การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน          
           คําอธิบาย การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน หมายถึง การท่ี

สถานศึกษามีการใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย ครอบคลุมการ
ประเมินพฤตกิรรมของนักเรียนทุกดาน มีการกําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียนรายวิชาเปนรายป/
ภาคท่ีชวยยกระดับคุณภาพนักเรียน มีระบบการรายงานผลการเรียนตอนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน    
ท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังนําผลการเรียนไปพัฒนานักเรียน การสอน และพัฒนาหลักสูตร 

หัวขอการพิจารณา 
๑)  การใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย 
๒)  การกําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียนท่ีชวยยกระดับคุณภาพนักเรียน   
๓)  ระบบการรายงานผลการเรียนตอนักเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน 
๔)  การนําผลการเรียนไปพัฒนานักเรียน พัฒนาการสอน และพัฒนาหลักสูตร 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  การใชเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนทีมี่คุณภาพและหลากหลาย 
๔   = ทุกกลุมสาระฯ มีเครื่องมือวัดและประเมินท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวงั 

ใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เนนคําถามเชิงวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา  
และวัดครอบคลุมพฤติกรรมนักเรียนทุกดานในสัดสวนท่ีเหมาะสม             

๓ = ทุกกลุมสาระฯ มีเครื่องมือวัดและประเมินท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
ใชวิธีการประเมินท่ีคอนขางหลากหลาย มีการใชคําถามเชิงวิเคราะห สังเคราะห  
และประเมินคาพอสมควร วัดครอบคลุมพฤติกรรมนักเรียนทุกดานในสัดสวนท่ีเหมาะสม          

๒ = ทุกกลุมสาระฯ มีเครื่องมือวัดและประเมินท่ีใชวิธีการทดสอบเปนสวนใหญ 
มีการใชคําถามเชิงวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาอยูบาง            

๑  = ทุกกลุมสาระฯ มีเครื่องมือวัดและประเมินท่ีใชวิธีการประเมินดวยแบบทดสอบอยางเดียว 
มีคําถามเชิงวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคานอยมาก                 

๒)  การกําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียนที่ชวยยกระดับคุณภาพนักเรียน 
๔   =   มีการกําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียนใหสูงขึ้นเพ่ือทาทายความสามารถของ    

  นักเรียนในแตละป มีฐานท่ีมาของการกําหนดเกณฑถูกตองและเหมาะสม และมี   
  รายวชิา/สาระเพ่ิมเติมท่ีใหนักเรียนไดทดสอบความสามารถระดับสูง (Honor Course) 

๓ = มีการกําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียนสูงขึ้น เพ่ือทาทายความสามารถของ
นักเรียนในหลายรายวิชา กําหนดเกณฑตามความตองการของผูสอน 

๒ = มีการกําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียนสูงขึ้น เพ่ือทาทายความสามารถของ
นักเรียนในบางรายวิชา กําหนดเกณฑตามความตองการของผูสอน 

๑  = มีการกําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียนเหมือนเดิมทุกปทุกภาคเรียน                  
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   ๒๖ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

 ๓)  ระบบการรายงานผลการเรียนตอนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
๔   = มีการกําหนดนโยบาย วิธีการ และรูปแบบการรายงานผลการเรียน เพ่ือใหนักเรียน 

ผูปกครองและชุมชนทราบ ขอมูลมีความถูกตองชัดเจนสาระครบถวน ทุกฝายเกิดความเขาใจ
รวมกัน และม่ันใจในผลการเรียนที่นําเสนอ การจัดทําเอกสารหลักฐานครบถวน 
เปนปจจุบันมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานอยูเสมอ ผูรับบริการพึงพอใจ 

๓ = มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการรายงานผลการเรียนของนักเรียน เพ่ือใหนักเรียน 
ผูปกครองและชุมชนทราบ  ขอมูลมีความถูกตองชัดเจน มีการสรางความเขาใจ
รวมกัน การจัดทําเอกสารหลักฐานครบถวนเปนปจจุบัน มีการปรับปรุงและ   
พัฒนางานอยูเสมอ ผูรับบริการพึงพอใจ       

๒ = มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการรายงานผลการเรียนของนักเรียนใหผูปกครองทราบ 
ขอมูลมีความถูกตองชัดเจน การจัดทําเอกสารหลักฐานครบถวนเปนปจจุบัน 
มีการปรับปรุงและพัฒนางานบาง 

๑  = มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการรายงานผลการเรียนของนักเรียนใหผูปกครองทราบ        
ขอมูลถูกตองชัดเจน การจัดทําเอกสารหลักฐานไมเปนปจจุบัน มีการปรับปรุง
พัฒนางานคอนขางนอย          

๔)  การนําผลการเรียนไปพัฒนานักเรียน พัฒนาการสอน และพัฒนาหลักสูตร 
๔  = มีการรายงานความกาวหนาของนักเรียนรายบุคคลทุกระดับช้ัน/หองเรียน แผนการ

สอนของครผููสอนสวนมากมีการปรับปรุง โดยใชขอมูลผลการเรียนของนักเรียน
เปนองคประกอบหนึ่ง  ขอมูลผลการเรียนในภาพรวมถูกนําไปใชในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา         

๓ = มีการรายงานความกาวหนาของนักเรียนรายบุคคลเกือบทุกหองเรียน ผูสอนแตละ
กลุมสาระฯ ใชขอมูลผลการเรียนของนักเรียนมาปรับปรุงแผนการสอนบาง ขอมูล
ผลการเรียนในภาพรวมถูกนําไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาบาง 

๒ = มีการรายงานความกาวหนาของนักเรียนรายบุคคลบางหองเรียน ผูสอนบางกลุม
สาระฯ ใชขอมูลผลการเรียนของนักเรียนมาปรับปรุงแผนการสอน มีการนําผล   
การเรยีนในภาพรวมไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาบาง   

๑  = มีการรายงานความกาวหนาของนักเรียนเฉพาะบางกลุม ครูบางคนใชขอมูลการ 
เรียนของนักเรียนมาปรับปรุงแผนการสอน มีการนําผลการเรียนในภาพรวม 
ไปใชปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษานอยมาก 
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   ๒๗ 

                 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)   พิจารณาจากหลักฐาน เชน หลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนางานวิชาการ  
      แผนการสอน หลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน โครงงาน/ผลงานของนักเรียน ฯลฯ 
๒)  สัมภาษณผูบริหาร  หัวหนากลุม/หมวด   ครแูตละกลุมสาระฯ    นักเรียน   ผูปกครอง 
๓)  สังเกตการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
๔)  สังเกตการปฏิบัติงานในหองทะเบียนและวัดผล 

๒.๔  การผลิต การใช การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู          
คําอธิบาย  การผลิต การใช และการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

หมายถึง การท่ีสถานศึกษาสงเสริมการมีสวนรวมในการวางแผนจัดหาและผลิตส่ือและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู ระหวางสถานศึกษา กับครูรวมท้ังผูปกครองหรือชุมชน โดยเฉพาะส่ือท่ีทําจากวัสดุ
ทองถ่ิน มีการใชและพัฒนาส่ือในการจัดการเรียนการสอน มีระบบการบริการการใช และ
บํารุงรักษาส่ือ รวมท้ังมีการขยายผลการใชส่ือท่ีมีคุณภาพ และเผยแพรแกผูสนใจ 

หัวขอการพิจารณา 
๑)  การสงเสริมการมีสวนรวมในการวางแผนจัดหาและผลิตส่ือและเทคโนโลยี 
      เพ่ือการเรียนรูระหวางสถานศึกษากับคร ูและผูปกครองหรือชุมชน 
๒)  การใชและพัฒนาส่ือในการจัดการเรียนการสอน 
๓)   ระบบการบริการการใช และการบํารุงรักษาส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
๔)  การขยายผลการใชส่ือท่ีมีคุณภาพและเผยแพรแกผูสนใจ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 
๑)    การสงเสริมการมีสวนรวมในการวางแผนจัดหาและผลิตส่ือและเทคโนโลยี 
    เพ่ือการเรียนรูระหวางสถานศึกษากับครู และผูปกครองหรือชุมชน 

๔   = ครูแตละกลุมสาระฯ รวมกันวางแผนจัดหาและผลิตส่ือท่ีตองการใช                      
โดยชักชวนผูรูในทองถ่ินหรือผูปกครองรวมคิดและจัดทําตามความเหมาะสม  
ไดส่ือหลากหลาย ส่ือทุกช้ินชวยใหนักเรียนเรียนรูไดเร็ว 

๓ = ครูแตละกลุมสาระฯ รวมกันวางแผนจัดหาและผลิตส่ือท่ีตองการใช ไดส่ือคอนขาง 
หลากหลาย ส่ือทุกช้ินชวยใหนักเรียนเรียนรูไดเร็ว มีรองรอยวาผูปกครอง ชุมชน 
แสดงความคิดเห็นและและชวยในการทําส่ือ 

๒ = ครูแตละกลุมสาระฯ วางแผนจัดหาและผลิตส่ือเอง ส่ือท่ีผลิตไดชวยใหนักเรียน    
เรียนรูได มีการนําขอคิดเห็นจากผูปกครอง ชุมชน มาผลิตส่ือบางเล็กนอย 

๑  = ครูสวนใหญวางแผนจัดซ้ือส่ือประกอบการสอนสําเร็จรูป และไมมีการสอบถาม 
ความคิดเห็นจากผูปกครอง ชุมชน 
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   ๒๘ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๒)  การใชและพัฒนาส่ือในการจัดการเรียนการสอน 
๔   = ครูแตละกลุมสาระฯ สวนมากมีการผลิตและใชส่ือในการเรียนการสอน ส่ือท่ีใชสรางสรรค  

มีการพัฒนา (ศึกษาวิจัย) ส่ือใหมีประสิทธิภาพเหมาะกับกลุมนักเรียนอยางตอเนื่อง           
๓ = ครูแตละกลุมสาระฯสวนมากมีการผลิตและใชส่ือในการเรียนการสอน  แตขาด 

การพัฒนาส่ือใหมีประสิทธิภาพเหมาะกับกลุมนักเรียน               
๒ = ครูแตละกลุมสาระฯ เฉพาะบางคนท่ีคนใชส่ือในการจัดการเรียนรู มีรองรอย 

การพัฒนาส่ือใหเห็นบาง 
๑  = ครูสวนใหญไมใชส่ือในการเรียนการสอน 

๓)   ระบบการใหบริการ การใช และการบํารุงรักษาส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
๔   = มีการวางแผนการใชและการซอมบํารุงส่ือและเทคโนโลย ีเพ่ือการจัดบริการอยาง        

เปนระบบ สะดวกท่ีจะนําไปใช ทุกฝายท่ีเกี่ยวของรับรู และพึงพอใจการใหบริการ 
๓ = มีการวางแผนการใชและการซอมบํารุงส่ือและเทคโนโลย ีเพ่ือการเรียนรู  

จัดบริการเปนระบบ มีขอจํากัดในการใหบริการบาง แตทุกฝายท่ีเกี่ยวของรับรู  
และยังพึงพอใจการใหบริการ 

๒ = มีการวางแผนการใชและการซอมบํารุงส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู แตปฏิบัต ิ         
ไมไดตามแผน ผูใชบริการไมคอยพอใจ 

๑  = ขาดการวางแผนการใชและการซอมบํารุงส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
มีส่ือท่ีขาดคุณภาพรอการปรับปรุงจํานวนมาก 

๔)  การขยายผลการใชส่ือที่มีคุณภาพและเผยแพรแกผูสนใจ 
๔   = ส่ือท่ีผลิตเองหลายช้ินไดรับการยอมรับและนําไปใชท้ังระดับสถานศึกษา  

ระดับกลุมโรงเรียน ระดับจังหวัด หรือในวงกวาง (ตางสังกัด/ระดับประเทศ) 
๓ = ส่ือท่ีผลิตเองหลายช้ินไดรับการยอมรับและนําไปใชท้ังในระดับสถานศึกษา 

และระดับกลุมโรงเรียน 
๒ = ส่ือท่ีผลิตเองหลายช้ินไดรับการยอมรับและนําไปใชภายในสถานศึกษา 

๑  = มีส่ือท่ีผลิตใชเองนอยช้ิน และยังไมมีการเผยแพรแกผูสนใจ 
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   ๒๙ 

              วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑) สํารวจหลักฐาน เชน แผนการพัฒนาส่ือ โครงการผลิตส่ือ ส่ือท่ีผลิตได รายงาน 
        การใชและการเผยแพรส่ือ ฯลฯ 
๒)  สัมภาษณคร ูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนางานโสตทัศนูปกรณ นักเรียน 
       ผูรูในทองถ่ิน 
๓)  สํารวจรองรายการใชส่ือท่ีผลิตขึ้นเองหรือส่ืออ่ืน ๆ 

๒.๕ การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 

คําอธิบาย การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน หมายถึง การท่ีสถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมท่ีสงเสริมและแลกเปล่ียนการเรียนรู ใหนักเรียนไดแสดงออก โดยจัดตามกลุมสาระ        
การเรียนรู ตามความถนัด ความสนใจ หรือความตองการของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนานักเรียนท้ังดานการให
คําปรึกษาในดานสุขภาพจิต การศึกษาตอ และประกอบอาชีพรวมท้ังจัดบริการและสวัสดิการตางๆ  
เพ่ือชวยเหลือและแกปญหาของนักเรียน 

หัวขอการพิจารณา 
๑)     การจัดกิจกรรมสงเสริมและแลกเปล่ียนการเรียนรู ใหนักเรียนไดแสดงออกตามกลุมสาระฯ 
๒)  การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
๓)  การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนานักเรียน 
๔)  การจัดบริการและสวัสดิการตาง ๆ  เพ่ือชวยเหลือและแกปญหาของนักเรียน 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  การจัดกิจกรรมสงเสริมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู ใหนักเรียนไดแสดงออกตามกลุมสาระฯ 
๔   = มีการสํารวจความสนใจ ความถนัด ความตองการของนักเรียน จัดชุมนุมทางวิชาการ

ใหนักเรียน ไดแลกเปล่ียนเรียนรูและแสดงออกไดหลากหลาย สอดคลองกับผล
การสํารวจกิจกรรมแตละชุมนุมนาสนใจ มีท่ีปรึกษาท่ีเช่ียวชาญ นักเรียนรวม
กิจกรรมดวยความสนุกสนาน  มีผลงานปรากฏชัดเจน 

๓ = มีการสํารวจความสนใจ ความถนัด ความตองการของนักเรียน จัดชุมนุมทางวิชาการ 
ใหนักเรียนไดแลกเปล่ียนเรียนรูและแสดงออกไดคอนขางหลากหลาย นักเรียนพอใจ 
ในการเขารวมกิจกรรมแตละชุมนุม มีผลงานปรากฏบาง 

๒ = มีการจัดชุมนุมทางวิชาการไดคอนขางจํากัด แตนักเรียนพอใจในการเขารวม 
กิจกรรม แตละชุมนุมมีผลงานปรากฏ 

๑  = มีการจัดชุมนุมทางวิชาการไดคอนขางจํากัด นักเรียนไมคอยสนใจในการเขารวม 
ชุมนุม   มีผลงานปรากฏนอย            
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   ๓๐ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๒)  การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
๔   = มีนโยบายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคของสถานศึกษา

ชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศน จัดกิจกรรมนาสนใจ หลากหลายวิธี มีขอกําหนด
ในการประเมินชัดเจน นักเรียนรวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ การดําเนินกิจกรรม
บรรลุตามเปาหมาย 

๓ = มีนโยบายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคของสถานศึกษา 
ท่ีกําหนดแนนอน จัดกิจกรรมหลาย ๆ ลักษณะ มีขอกําหนดในการประเมินชัดเจน 
นักเรียนรวมกิจกรรมดวยความพอใจ การดําเนินกิจกรรมบรรลุตามเปาหมาย
พอสมควร 

๒ = มีการกําหนดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคของนักเรียนไวคงท่ี  
จัดกิจกรรมในรูปแบบเดิม  ๆมีขอกําหนดการประเมินท่ีเครงครัด นักเรียนรวม
กิจกรรม  ตามขอกําหนดของสถานศึกษา 

๑  = มีการกําหนดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคของนักเรียน 
ไมเดนชัด  จัดกิจกรรมไมนาสนใจ ขอกําหนดการประเมินเครงครัด 
 นักเรียนรวมกิจกรรมตามขอกําหนดของสถานศึกษา 

๓)   การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนานักเรียน 
๔   = มีคณะทํางานรับผิดชอบและจัดทําแผนงานแนะแนว ใหบริการดานการใหคําปรึกษา 

การแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอ และเพ่ือการประกอบอาชีพ จัดกิจกรรมแนะแนวได 
นาสนใจ  ใหประโยชนนักเรียนครอบคลุมและท่ัวถึง  มีสารสนเทศเพ่ือการแนะแนว 
เพียงพอ นักเรียนสวนใหญพึงพอใจการใหบริการ 

๓ = มีคณะทํางานรับผิดชอบและจัดทําแผนงานแนะแนว การจัดบริการดานการให 
คําปรึกษา การแนะแนวเนนเพียงดานใดดานหนึ่ง แตยังจัดกิจกรรมไดนาสนใจ 
และใหประโยชนนักเรียนไดท่ัวถึง มีสารสนเทศ เพ่ือการแนะแนวพอประมาณ  
นักเรียนสวนใหญยังพึงพอใจการใหบริการ      

๒ = มีคณะทํางานรับผิดชอบและจัดทําแผนงานแนะแนว มีนักเรียนเพียงบางสวน 
ไดรับประโยชนจากบริการแนะแนวและพึงพอใจในการใหบริการ   

๑  = การจัดทําแผนงานแนะแนวไมชัดเจน มีนักเรียนไดรับประโยชนจากบริการแนะแนว
นอยมาก 
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   ๓๑ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๔)   การจัดบริการและสวัสดิการตาง ๆ เพ่ือชวยเหลือและแกปญหาของนักเรียน 
๔   = สถานศึกษามีขอมูลของนักเรียนจําแนกรายกลุม/รายบุคคล รูสภาพปญหาของ 

นักเรียนตามความเปนจริง มีการใหทุนการศึกษา หรือทุนอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 
และท่ัวถึง มีบริการน้ําดื่ม โทรศัพท แหลงพักผอน เครื่องสาธารณูปโภคเพียงพอ 
สะอาด สะดวก  ปลอดภัย และถูกหลักอนามัย 

๓ = สถานศึกษามีขอมูลของนักเรียนจําแนกตามระดับช้ัน รูสภาพปญหาของนักเรียน 
ตามความเปนจริง มีการใหทุนการศึกษาหรือทุนอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมแตไม 
ท่ัวถึง มีบริการน้ําดื่ม โทรศัพท แหลงพักผอน เครื่องสาธารณูปโภคเพียงพอ 

๒ = สถานศึกษาใหความชวยเหลือและแกปญหาของนักเรียนเปนรายกรณ ีมีการบริการ 
น้ําดื่ม โทรศัพท แหลงพักผอน เครื่องสาธารณูปโภคเทาท่ีจําเปน 

๑  = สถานศึกษาจัดบริการและสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือหรือแกปญหาใหนักเรียนไดนอยราย   
การบริการน้ําดื่ม โทรศัพท แหลงพักผอน เครื่องสาธารณูปโภคไมเพียงพอ 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐาน เชน แผนงาน/โครงการ บันทึกรายการท่ีนักเรียนไดรับ  
        ความชวยเหลือ จํานวนผูรับทุน บันทึกการประชุม ฯลฯ 
๒)  สัมภาษณผูรับผิดชอบ นักเรียน และผูเกี่ยวของ 
๓)  สํารวจสภาพจริงในการจัดบริการน้ําดื่ม น้ําใช  โทรศัพท แหลงพักผอน และ 
      เครื่องสาธารณูปโภคตาง ๆ 
๒.๖ การพัฒนาแหลงการเรียนรู 

คําอธิบาย การพัฒนาแหลงการเรียนรู หมายถึง การท่ีสถานศึกษามีหองสมุดท่ีมีปริมาณ
หนังสือเพียงพอและจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนรักการอานและไดแลกเปล่ียนเรียนรู                     
มีหองปฏิบัติการตาง ๆ ครบถวน เพียงพอและใชประโยชนคุมคา มีการจัดมุม/แหลงสงเสริมการเรียนรู
ท้ังในและนอกหองเรียน รวมท้ังมีการจัดสภาพแวดลอมภายในบริเวณสถานศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนรู 
รมรื่น สะอาด และปลอดภัย 

หัวขอการพิจารณา 
๑) หองสมุดมีปริมาณหนังสือเพียงพอและมีการจัดกจิกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียน 
        รักการอานและไดแลกเปล่ียนเรียนรู 
๒)  หองปฏิบัติการตาง ๆ ครบถวน เพียงพอ และใชประโยชนคุมคา 
๓)   การจัดมุม/แหลงสงเสริมการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน 
๔)   การจัดสภาพแวดลอมท่ีดีภายในบริเวณสถานศึกษา 
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   ๓๒ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) หองสมุดมีปริมาณหนังสือเพียงพอ และมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนรักการอาน 
   เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

๔   = หองสมุดมีปริมาณหนังสือเพียงพอ จัดหมวดหมูตามหลักสากล มีสถิติการยืม 
หนังสือท่ีเปนปจจุบัน มีความเคล่ือนไหวในกลุมผูยืม มีแผนการใชหองสมุดและ 
กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนรักการอานไดผล นักเรียนมีสวนรวมแสดง 
ความเห็นในการจัดกิจกรรมรักการอาน เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูกันและกันอยูเสมอ 

๓ = หองสมุดมีปริมาณหนังสือเพียงพอ จัดหมวดหมูตามหลักสากล แตสถิติการยืม 
มีการเคล่ือนไหวเฉพาะบางกลุมหรือบางระดับช้ัน มีแผนการใชหองสมุด           
จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนรักการอานท่ีไดผลพอสมควร นักเรียนมีสวนรวม 
แสดงความคิดเห็นในการจดักิจกรรมรักการอานบาง นักเรียนไดรวมกิจกรรม 
แลกเปล่ียนเรียนรูกันบอย  ๆ

๒ = หองสมุดมีปริมาณหนังสือเพียงพอ จัดเปนหมวดหมูตามความตองการการใช  
มีความเคล่ือนไหวในการยืมนอย จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการรักการอาน       
ไดผลนอย นักเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูกันบาง 

๑  = หองสมุดมีปริมาณหนังสือไมพอกับความตองการ การจัดกิจกรรมเพ่ือ 
สงเสริมการรักการอานไมไดผลเทาท่ีควร มีการเปดโอกาสใหผูเรียนได 
แลกเปล่ียนเรียนรูกันนอยมาก 

๒)  หองปฏิบัติการตาง ๆ ครบถวน เพียงพอ และใชประโยชนคุมคา 
๔   = มีหองปฏิบัติการตาง ๆ  พรอมส่ิงอํานวยความสะดวกครบถวนเพียงพอ มีการวางแผนท่ีด ี

และใชประโยชนคุมคา 

๓ = มีหองปฏิบัติการตาง ๆ  พรอมส่ิงอํานวยความสะดวกอาจไมครบถวน แตมีการวางแผน   
การใชท่ีด ีสามารถใชประโยชนไดเพียงพอและคุมคา 

๒ = มีหองปฏิบัติการตาง ๆ พรอมส่ิงอํานวยความสะดวกครบถวน เพียงพอ แตใช 
ประโยชนไมคุมคา            

๑  = มีหองปฏิบัติการตาง ๆ ไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรม และไมมีการวางแผนแกไข 
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   ๓๓ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๓)  การจัดมุม/แหลงสงเสริมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน 
๔   = มีการจัดมุม/แหลงสงเสริมการเรียนรูภายในและหรือภายนอกหองเรียน

หลากหลายรูปแบบ และวิธีการ ใชประโยชนเพ่ือการเรียนรูอยางแทจริง มีแหลง
ใหนักเรียนเผยแพรความรู หรือนําความรูท่ีนาสนใจและทันเหตุการณมานําเสนอ 
นักเรียนมีสวนรวมในการจัดและดําเนินการ 

๓ = มีการจัดมุม/แหลงสงเสริมการเรียนรูภายในและหรือภายนอกหองเรียนไดด ี
พอสมควรนักเรียนไดใชประโยชนเพ่ือการเรียนรูเต็มท่ี มีแหลงใหนักเรียน 
เผยแพรความรูตามตองการ นักเรียนมีสวนรวมในการจัดและดําเนินการ 

๒ = มีการจัดมุม/แหลงสงเสริมการเรียนรูภายในและหรือภายนอกหองเรียนบาง  
มีการใชประโยชนจากมุม/แหลงการเรียนรูบาง นักเรียนมีโอกาสเผยแพรผลงาน 
ของตนเอง และยังมีสวนรวมในการจัดและดําเนินการบาง       

๑  = มีการจัดมุม/แหลงสงเสริมการเรียนรูนอยมาก นักเรียนไมมีสวนรวมในการจัด
และดําเนินการ 

๔)   การจัดสภาพแวดลอมที่ดีภายในบริเวณสถานศึกษา 
๔   = สภาพแวดลอมภายในบริเวณสถานศึกษาสะอาด รมรื่นและปลอดภัย มีบริเวณ 

ใหนักเรียนพักผอนเพียงพอ      
๓ = สภาพแวดลอมภายในบริเวณสถานศึกษาคอนขางสะอาด รมรื่นและปลอดภัย  

มีบริเวณใหนักเรียนพักผอนพอประมาณ 
๒ = สภาพแวดลอมภายในบริเวณสถานศึกษามีความปลอดภัย แตไมรมรื่น หรือ 

ไมสะอาดเทาท่ีควร มีบริเวณท่ีใหนักเรียนพักผอนนอย 
๑  = สภาพแวดลอมภายในบริเวณสถานศึกษาไมสะอาด และคอนขางจะไมปลอดภัย  

มีบริเวณใหนักเรียนพักผอนนอยมาก 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
                  ๑)   พิจารณาจากหลักฐาน เชน สถิติการใชหองสมุด สถิติการยืมหนังสือ สถิติการเบิก 
                         จายรายการตาง ๆ 

     ๒)  สัมภาษณนักเรียน ผูปกครอง ผูมาติดตอราชการ ครู และผูท่ีเกี่ยวของ 
                ๓)  สํารวจสภาพความเปนจริง 
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   ๓๔ 

      ดานที่ ๓ การบริหารการจัดการ 
๓.๑  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 

       คําอธิบาย การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ หมายถึง การท่ีสถานศึกษา    
มีการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษาและชุมชนครอบคลุม มีประสิทธิภาพ      
ตอการใชงาน นําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน     
มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบ ทันสมัย และพัฒนาระบบขอมูลอยางตอเนื่อง เผยแพร
ขอมูลขาวสาร รวมท้ังการดําเนินกิจกรรมและผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

       หัวขอพิจารณา 
       ๑.  การจัดระบบขอมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานท่ีครอบคลุมและเปนปจจุบัน 
      ๒.  การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบทันสมัย และพัฒนาตอเนื่อง 
       ๓. การนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการบริหารการจัดการและการเรียนการสอน  
       ๔. การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมในสถานศึกษา และผลการพัฒนา        
             คุณภาพของสถานศึกษา 
 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  การจัดระบบขอมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานที่ครอบคลุมและเปนปจจุบัน 

๔  = มีขอมูลและสารสนเทศท่ีจัดระบบไวครอบคลุมการใชงาน และสารสนเทศ          
ทุกดานเปนปจจุบัน 

๓ = มีขอมูลและสารสนเทศท่ีจัดระบบไวไดคอนขางด ีและสารสนเทศสวนใหญ       
เปนปจจุบัน 

๒ = มีขอมูลและสารสนเทศท่ีจัดระบบไดพอประมาณ และสารสนเทศท่ีเก็บไว          
เปนปจจุบัน 

๑  = มีขอมูลและสารสนเทศเพียงบางสวนไมมากพอตอการใชงาน แตขอมูลท่ีเก็บไว  
เปนปจจุบัน 
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   ๓๕ 

 
แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๒)  การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบ ทันสมัย และพัฒนาตอเนื่อง 
๔   = มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศเปนหมวดหมู จัดเปนระเบียบ เรียกใชได 

สะดวก มีการวิเคราะหและสรุปขอมูลเปนสารสนเทศท่ีนําไปใชประโยชนไดทันที  
มีวิธีการจัดเก็บหรือใชเครื่องมือทันสมัย และมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บขอมูล 
และสารสนเทศอยูเสมอ               

๓ = มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศเปนหมวดหมู จัดเปนระเบียบเรียกใชงานไดดี
มีการวิเคราะหและสรุปขอมูลเปนสารสนเทศท่ีใชประโยชนไดเปนสวนใหญ 
แสวงหาวิธีการจัดเก็บท่ีดีอยูเสมอ             

๒ = มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศยังไมเปนหมวดหมู แตยังสามารถเรียกใชงานไดงาย 
มีการวิเคราะหและสรุปขอมูลเปนสารสนเทศท่ีใชประโยชนไดเพียงบางสวน 

๑  = มีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศไมเปนหมวดหมู เรียกใชงานไมสะดวก  
สวนใหญเปนขอมูลดิบ   

๓)  การนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการบริหารการจัดการและการเรียนการสอน 
๔   = มีการใชขอมูลและสารสนเทศเปนฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจในการบริหาร 

การจัดการและในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเกิดประโยชนคุมคา               
๓ = มีการใชขอมูลและสารสนเทศเปนฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจในการบริหาร         

การจัดการเปนสวนใหญ และใชเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอย      
๒ = มีการใชขอมูลและสารสนเทศเปนฐานขอมูลในการตัดสินใจวางแผนดําเนินการ    

ในบางเรื่อง 
๑  = มีการใชขอมูลและสารสนเทศเพ่ือตัดสินใจวางแผนดําเนินงานนอยมาก 

๔) การเผยแพรขอมูลขาวสารกิจกรรมในสถานศึกษาและผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
๔   = มีการวางแผนการดําเนินงาน ใชวิธีการหลากหลายและนาสนใจ การเผยแพรขาวสาร 

ของสถานศึกษาครอบคลุมกลุมเปาหมาย มีผลงานปรากฏชัด ทุกฝายพึงพอใจ 
๓ = มีการวางแผนการดําเนินงาน  ใชวิธีการเผยแพรท่ีเหมาะสม ครอบคลุมกลุมเปาหมาย  

มีผลงานปรากฏ ทุกฝายพึงพอใจ 
๒ = ไมมีแผนการดําเนินงาน แตใชวิธีการเผยแพรหลายวิธี เผยแพรเฉพาะกลุม 

เปาหมายหลัก  ผูรับขอมูลพึงพอใจ 
๑  = ไมมีแผนการดําเนินงาน แตมีหลักฐานวามีการเผยแพรขาวสารของสถานศึกษา 

อยูบาง ผลงานไมชัดเจน          
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   ๓๖ 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)   พิจารณาหลักฐานท่ีปรากฏ เชน แผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ แผนการจัด 
       ทําระบบสารสนเทศ บันทึกการประชุม รายงานสรุปการดําเนินงาน ฯลฯ 
๒)   สัมภาษณผูบริหาร และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
๓)   ตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงานจริง เชน การเรียกขอมูลสารสนเทศท่ีเปน 
        ปจจุบัน ฯลฯ 

๓.๒  การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

คําอธิบาย การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา หมายถึง การบริหารการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ ใหบังเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีกําหนด       
มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งเปนไปตามกฎกระทรวงท่ีวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพภายใน รวมท้ังใชหลักการบริหารเชิงกลยุทธ หลักการมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของกับ      
การจัดการศึกษา มีรูปแบบบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  มีระบบและกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามแผน การควบคุมและการบริหารความเส่ียง และมีระบบรายงานผลการปฏิบัติตอผูมีสวนเกี่ยวของ    
และสาธารณชน  

หัวขอการพิจารณา 
๑) แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัตกิารประจําป สอดคลองกับ 

เปาหมาย และนโยบายในการจัดการศึกษาตลอดจนสภาพของทองถ่ินและ
สถานศึกษา 

๒)  การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
๓)   การบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม 
๔)  รูปแบบการบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  มีการตรวจสอบและถวงดุล 
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   ๓๗ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัตกิารประจําป สอดคลองกับเปาหมาย และ 
   นโยบายในการจัดการศึกษาตลอดจนสภาพของทองถิ่นและสถานศึกษา 

๔   = มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกับเปาหมาย 
นโยบายในการจัดการศึกษา ศักยภาพของสถานศึกษา และความตองการของทองถ่ิน    
มียุทธวิ ธีการพัฒนาท่ีชัดเจน จัดลําดับกิจกรรมการปฏิบัติงานเปนเหตุ เปนผล        
จัดชวงเวลาท่ีเหมาะสม และมีผูรับผิดชอบชัดเจน และมีการดําเนินงานตามแผนอยาง
เปนระบบครบทุกกิจกรรม มีการนิเทศติดตามตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาอยาง
ตอเนื่องเปนไปตามแผนการนิเทศ และมีการรายงานผลการดําเนินงานใหผูปกครอง 
ชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบทุกกลุมเปาหมาย 

๓ = มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกับเปาหมาย 
นโยบายในการจัดการศึกษา ศักยภาพของสถานศึกษา และความตองการของทองถ่ิน    
มียุทธวิ ธีการพัฒนาท่ีชัดเจน จัดลําดับกิจกรรมการปฏิบัติงานเปนเหตุ เปนผล               
จัดชวงเวลาท่ีเหมาะสม และมีผูรับผิดชอบชัดเจน และดําเนินงานไดตามแผนเปน    
สวนใหญ มีการนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาไดตามแผนแต                 
ไมครบถวน มีการรายงานผลการดําเนินงานเฉพาะบางกลุมเปาหมาย 

๒ = มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกับเปาหมาย 
นโยบายในการจัดการศึกษา ศักยภาพของสถานศึกษา และความตองการของทองถ่ิน    
มียุทธวิธีการพัฒนาไมชัดเจน ดําเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานตามปญหาท่ีเกิด              
แตมีผูรับผิดชอบชัดเจน การนิเทศ ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานไมสมํ่าเสมอ    
มีการรายงานผลการดําเนินงานเฉพาะท่ีหนวยงานกําหนด 

๑  = มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปแตไมไดคํานึงถึง
เปาหมาย นโยบายในการจัดการศึกษา ศักยภาพของสถานศึกษา และความตองการของ
ทองถ่ิน ไม มียุทธวิ ธีการพัฒนาท่ีชัดเจน ดําเนินงานไมคอยเปนไปตามแผน          
แตมีผูรับผิดชอบงาน มีการรายงานผลการดําเนินงาน แตผลการรายงานไมชัดเจน 
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   ๓๘ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๒)  การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน          

๔   = มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีการบริหารจัดการระบบ
ประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน มีรายงานผลการประเมินตอผูเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน 
และมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง มีรองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได 

๓ = มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีการบริหารจัดการ 
ระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง มีคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพภายใน  มีรายงานผลการประเมินตอผูเกี่ยวของและเปดเผย 
ตอสาธารณชน และมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง มีรองรอยหลักฐานปรากฏ       
แตยังขาดความชัดเจนในบางประเด็น       

๒ = มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีการบริหารจัดการ
ระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง มีคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน   มีรายงานผลการประเมินตอผูเกี่ยวของและเปดเผยตอ
สาธารณชน มีการนําผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในมาใชแกปญหา/
พัฒนาบางสวน และยังขาดความชัดเจนทุกประเด็น                

๑  = มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีการบริหารจัดการ 
ระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง มีคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพภายใน แตไมมีรายงานผลการประเมินตอผูเกี่ยวของ ไมมีการนํา 
ผลการประเมินคุณภาพภายในมาใชแกปญหาได 
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   ๓๙ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๓)  การบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม 

๔  = สถานศึกษามีการดําเนินงาน กําหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษา (วิสัยทัศน    
พันธกิจ และเปาประสงค) กําหนดกลยุทธการดําเนินการเพ่ือบรรลุความสําเร็จ    
ตามทิศทาง มีการวัดผลและประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตามตัวช้ีวัด 
และมีระบบการคิดตนทุนผลผลิต ตนทุนกิจกรรม และตนทุนของหนวยงาน โดย
สถานศึกษา มีรองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนสามารถตรวจสอบไดครบท้ังหมด 

๓ = สถานศึกษามีการดําเนินงาน กําหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษา (วิสัยทัศน พันธกิจ  
และเปาประสงค) กําหนดกลยุทธการดําเนินการเพ่ือบรรลุความสําเร็จตามทิศทาง     
มีการวัดผลและประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตามตัวช้ีวัด และมีระบบ 
การคิดตนทุนผลผลิต ตนทุนกิจกรรม และตนทุนของหนวยงาน โดยสถานศึกษา           
มีรองรอยหลักฐานปรากฎท่ียังขาดความชัดเจนในบางสวน 

๒ = สถานศึกษามีการดําเนินงาน กําหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษา (วิสัยทัศน  
พันธกิจ และเปาประสงค) กําหนดกลยุทธการดําเนินการเพ่ือบรรลุความสําเร็จ 
ตามทิศทาง มีการวัดผลและประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตามตัวช้ีวัด 
และมีระบบการคิดตนทุนผลผลิต ตนทุนกิจกรรม และตนทุนของหนวยงาน  
โดยสถานศึกษามีรองรอยหลักฐานอางอิงท่ีขาดความชัดเจน แตสามารถนําผล     
การประเมินมาใชในการแกไข/พัฒนาไดบางสวน 

๑  = สถานศึกษามีการดําเนินงาน กําหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษา (วิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาประสงค) กําหนดกลยุทธการดําเนินการเพ่ือบรรลุความสําเร็จตามทิศทาง    
มีการวัดผลและประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตามตัวช้ีวัด และมีระบบ  
การคิดตนทุนผลผลิต ตนทุนกิจกรรม และตนทุนของหนวยงาน โดยสถานศึกษา   
ไมมีรองรอยหลักฐานอางอิง แตสามารถนําผลการประเมินมาใชในการแกไข/พัฒนา
บางสวน 
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   ๔๐ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๔)  รูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการตรวจสอบและถวงดุล 
๔   = มีการกําหนดเปาหมายความสําเร็จในรอบปท่ีดําเนินการ โดยใชฐานขอมูลของผล

การดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา โดยมีกระบวนการวิเคราะห และมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของ  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสอดคลองกับเปาหมายความสําเร็จ     
มีการควบคุมและบริหารความเส่ียง ตรวจสอบผลการดําเนินการ มีการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ นําผลการ
ดําเนินการมาปรับเปาหมายความสําเร็จในรอบปถ ัดไป และมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูมีสวนเกีย่วของ  
และสาธารณชน โดยมีรองรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได 

๓ = มีการกําหนดเปาหมายความสําเร็จในรอบปท่ีดําเนินการ โดยใชฐานขอมูลของผล 
การดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา โดยมีกระบวนการวิเคราะห และมีสวนรวมของ 
ผูเกี่ยวของ  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสอดคลองกับเปาหมายความสําเร็จ       
มีการควบคุมและบริหารความเส่ียงบาง ตรวจสอบผลการดําเนินการ มีการประเมิน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดความสําเร็จบาง นําผลการดําเนินการ 
มาปรับเปาหมายความสําเร็จในรอบปถ ัดไป และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน  
โดยมีรองรอยหลักฐานปรากฏ 

๒ = มีการกําหนดเปาหมายความสําเร็จในรอบปท่ีดําเนินการ โดยใชฐานขอมูลของผล   
การดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา โดยมีกระบวนการวิเคราะห และมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของ  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสอดคลองกับเปาหมายความสําเร็จ      
แตขาดการควบคุมและบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบผลการดําเนินการ           
ไมมีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน 

๑  = มีการกําหนดเปาหมายความสําเร็จในรอบปท่ีดําเนินการ แตไมใชฐานขอมูลของผล
การดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสอดคลองกับ
เปาหมายความสําเร็จ ตรวจสอบผลการดําเนินการ มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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   ๔๑ 

  วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)   พิจารณาจากหลักฐานและรองรอยท่ีปรากฏ  เชน แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
      แผนปฏิบัติการประจําป โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ บันทึกการดําเนินงาน  
      บันทึกการประชุม รายงานประจําป เปนตน 
๒) สัมภาษณ สอบถามบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เชน ผูบริหาร คร ูผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ 

๓.๓  การบริหารงบประมาณและการบริการ     

คําอธิบาย การบริหารงบประมาณและการบริการ หมายถึง สถานศึกษามีการบริหาร    
งบประมาณเพ่ือประโยชนตอการพัฒนานักเรียนอยางเหมาะสมและเพียงพอ มุงเนนผลงานคือคุณภาพ
นักเรียนเปนสําคัญ มีแผนการติดตามควบคุมการใชงบประมาณอยางชัดเจน มีการรายงานผลการใช
งบประมาณอยางเปนระบบและตรวจสอบได รวมท้ังมีการจัดบริการและสวัสดิการตาง ๆ ใหแก
บุคลากรในสถานศึกษาตามความเหมาะสมและจัดไดท่ัวถึง 

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

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  การบริหารงบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ 
๔   = มีการระบุแหลงท่ีมาของงบประมาณชัดเจน มีเงินงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาใน 

แตละปคอนขางคงท่ี เพียงพอท่ีจะบริหารงานไดอยางตอเนื่อง กําหนดนโยบาย 
การใชเงินในสัดสวนท่ีเหมาะสม คํานึงถึงประโยชนท่ีนักเรียนสวนใหญจะไดรับ 

๓ = มีการระบุแหลงท่ีมาของงบประมาณชัดเจน มีเงินงบประมาณเพ่ือการพัฒนา 
เพียงพอตอการบริหารงานปตอป กําหนดนโยบายการใชเงินท่ีเนนการพัฒนา 
วิชาการ คํานึงถึงประโยชนท่ีนักเรียนสวนใหญจะไดรับ               

๒ = งบประมาณท่ีไดรับมีแหลงสนับสนุนไมแนนอนและไมเพียงพอ แตการบริหารเงิน 
สวนใหญเนนหนักในทางพัฒนาวิชาการ คํานึงถึงประโยชนท่ีนักเรียนสวนใหญ 
จะไดรับ 

๑  = งบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอ ไมมีแหลงสนับสนุน ไมอาจวางแผนพัฒนาได
อยางตอเนื่อง 
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   ๔๒ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๒) แผนการติดตาม ควบคุมการใชงบประมาณชัดเจน 
๔   = มีแผนการติดตามควบคุมการใชงบประมาณ การใชงบประมาณท้ังหมดเปนไป

ตามแผน  ใชอยางประหยัดและเกิดประโยชนอยางคุมคา 
๓ = มีแผนการติดตาม ควบคุมการใชงบประมาณ  การใชงบประมาณเปนไปตามแผน

สวนใหญ   คํานึงถึงใชอยางประหยัดและเกิดประโยชนอยางคุมคา     
๒ = ไมมีแผนการติดตาม ควบคุมการใชงบประมาณ  แตใชงบประมาณอยางประหยัด    

และเกิดประโยชน 
๑  = ไมมีแผนการติดตาม ควบคุมการใชงบประมาณ ใชงบประมาณอยางไมประหยัด   

และไมเหมาะสม 

๓) การรายงานผลการใชงบประมาณเปนระบบ โปรงใส และตรวจสอบได 
๔   = มีการรายงานผลการใชงบประมาณตามความเปนจริง ถูกตอง และเปนปจจุบัน      

การใชงบประมาณสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนด 
๓ = มีการรายงานผลการใชงบประมาณตามความเปนจริง ถูกตอง แตยังไมเปนปจจุบัน 

การใชงบประมาณยังสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนด 
๒ = มีการสรุปผลการใชงบประมาณตามโครงการ โดยไมคํานึงถึงเปาหมายท่ี

กําหนด ผลการรายงานไมเปนปจจุบัน 
๑  = มีการสรุปผลการใชงบประมาณในบางโครงการ ขอมูลการใชงบประมาณมีความ 

คลาดเคล่ือน  หลายแหง การใชงบประมาณไมสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนด 

๔) การจัดบริการตางๆ ใหแกบุคลากรตามความเหมาะสมและทั่วถึง 
๔   = มีการจัดบริการตาง ๆ เชน หองพักคร ูมุมพักผอน แหลงคนควา การศึกษาดูงาน  

ทุนสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ เปนตน จัดไดหลากหลายเหมาะสมกับสภาวการณ 
และท่ัวถึง บุคลากรรอยละ ๘๐ พึงพอใจ 

๓ = มีการจัดบริการตาง ๆ  โดยจัดใหหลายรูปแบบ เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา  
บุคลากรรอยละ ๗๐ พึงพอใจ 

๒ = มีการจัดบริการตาง ๆ ใหแก บุคลากรไดพอสมควร บุคลากรรอยละ ๖๐ พึงพอใจ 
๑  = มีการจัดบริการตาง ๆ ใหแก บุคลากรไดไมมากนัก บุคลากรรอยละ ๕๐ พึงพอใจ 
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   ๔๓ 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐาน เชน แผนปฏิบัติการประจําป แผนการใชเงิน  

รายงานสรุปผล  การใชเงิน บันทึกการรับจายเงิน รายงานการตรวจสอบ      
การใชเงิน รายงานการประชุม เปนตน 

๒)  สัมภาษณผูบริหาร ผูชวยฝายตาง ๆ เจาหนาท่ีการเงิน พัสด ุครุภัณฑและ 
       ผูเกี่ยวของ 
๓)  สัมภาษณบุคลากรฝายตาง ๆ ในฐานะผูรับบริการ 

                           ๔)  สังเกตสภาพท่ัวไปในสถานศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวกับการใหบริการแกบุคลากร 

              ๓.๔ การบริหารงานอาคารสถานที ่ 
คําอธิบาย  การบริหารงานอาคารสถานท่ี หมายถึง การท่ีสถานศึกษาจัดดําเนินการ     

ใหอาคารเรียนและสถานท่ีทุกแหง (เชน หองเรียน หองน้ํา หองสวม สนามเด็กเลน ฯลฯ) สะอาด     
ถูกสุขลักษณะ  ปลอดภัย อาคารมีความม่ันคงแข็งแรง และจัดสถานท่ีใหนักเรียนไดทํากิจกรรม
เหมาะสมท้ังเปนรายบุคคลและรายกลุม  อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกประจําอาคาร                
(เชน ช้ันหนังสือ โตะ เกาอ้ี ปายนิเทศ อุปกรณไฟฟา ฯลฯ) รอบบริเวณ (สนามท่ีพัก            
สวนหยอม ฯลฯ) หรือมุมกิจกรรมตางๆ อยูในสภาพดี ปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอ มีระบบการ
ซอมบํารุงท่ีเหมาะสมและทันตอเหตุการณ มีระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ําประปา อยูในสภาพ
ใชการไดด ีปลอดภัย มีระบบการปองกันอันตรายท่ีเตรียมพรอมนํามาใชการไดตลอดเวลา 

 หัวขอการพิจารณา  
                    ๑.  อาคารสถานท่ีทุกแหง มีความสะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ม่ันคงแข็งแรง  
                          เหมาะสมแกการทํากิจกรรม 
                    ๒. อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกประจําอาคารมีปริมาณเพียงพอ รอบบริเวณ  
                              อยูในสภาพดีสะอาดและปลอดภัย  
                    ๓. การจัดระบบซอมบํารุงเหมาะสมและทันตอเหตุการณ 
                    ๔. ระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดด ีปลอดภัย และมีระบบปองกันอันตราย 
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   ๔๔ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) อาคารสถานที่ทุกแหง มีความสะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ม่ันคงแข็งแรง เหมาะสม 
    แกการทํากิจกรรม 

๔   = อาคารสถานท่ีทุกแหง มีสภาพม่ันคงแข็งแรง มีการตรวจสอบและปรับปรุงประจําทุกป  
สะอาด   ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมอยางชัดเจน มีระบบดูแล        
ความปลอดภัยท้ังในและรอบสถานศึกษา   

๓ = อาคารสถานท่ีทุกแหง มีสภาพม่ันคงแข็งแรง มีการตรวจสอบและปรับปรุงเปนบางครั้ง   
สะอาด  ถูกสุขลักษณะเหมาะกับการจัดกิจกรรม มีระบบดูแลความปลอดภัย    

๒ = อาคารสถานท่ีทุกแหง ดูม่ันคงแข็งแรงแตไมมีการตรวจสอบและปรับปรุง  
จัดพื้นทีเ่หมาะแกการทํากิจกรรม แตไมคอยสะอาด  มีระบบดูแลความปลอดภัย 
แตไมไดมีการตรวจสอบใหใชการไดเสมอ 

๑  = อาคารสถานท่ีโดยรวมดูม่ันคงแข็งแรง แตไมคอยสะอาด บางแหงไมเหมาะแกการ 
ทํากิจกรรม ไมมีระบบการตรวจสอบหรือดูแลความปลอดภัยท่ีเหมาะสม 

๒) อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกประจําอาคารมีปริมาณเพียงพอ รอบบริเวณอยูในสภาพด ี
สะอาด และปลอดภัย 

๔  = อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกประจําอาคารใชการไดดีและมีปริมาณ 
เพียงพอ รอบบริเวณอยูในสภาพดีและปลอดภัย    

๓ = อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกประจําอาคาร ใชการไดดีแตมีปริมาณ 
ไมเพียงพอ รอบบริเวณอยูในสภาพดีและปลอดภัย 

๒ = อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกประจําอาคาร มีปริมาณไมเพียงพอ  
มีบางสวนอยูในสภาพใชการไดไมคอยดีหรือไมคอยปลอดภัย รอบบริเวณ 
อยูในสภาพดีและปลอดภัย      

๑  = อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกประจําอาคาร มีปริมาณไมเพียงพอ หรือ 
สวนใหญอยูในสภาพใชการไมคอยไดหรือไมปลอดภัย รอบบริเวณ  
อยูในสภาพดีและปลอดภัย 
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   ๔๕ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๓) การจัดระบบซอมบํารุงเหมาะสมและทันตอเหตุการณ 
๔   = มีแผนการจัดระบบซอมบํารุงชัดเจน เหมาะสม และจัดดําเนินการไดทัน 

ตอเหตุการณ      
๓ = มีแผนการจัดระบบซอมบํารุงชัดเจน เหมาะสม สวนใหญสามารถ 

ดําเนินการไดทันตอเหตุการณ      
๒ = มีแผนการจัดระบบซอมบํารุงชัดเจน แตสวนใหญไมสามารถดําเนินการได

ทันเวลาการใช 

๑  = มีแผนการจัดระบบซอมบํารุงชัดเจน แตไมไดดําเนินการตามแผน หรือไมมีแผน 
ดําเนินการ  แตจัดทําตามเหตุการณหรือปญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหนา 

๔) ระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดด ีปลอดภัย และมีระบบปองกันอันตราย 
๔   = ระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดด ีปลอดภัย และมีระบบปองกันอันตราย           

และดําเนินการตรวจสอบสมํ่าเสมอ 

๓ = ระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดดี ปลอดภัย และมีระบบปองกันอันตราย            
แตดําเนินการตรวจสอบเปนบางครั้ง หรือนาน ๆ ครั้ง 

๒ = ระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดด ีปลอดภัย และมีระบบปองกันอันตราย              
แตไมมีการตรวจสอบเพ่ือปองกันอันตราย 

๑  = มีระบบสาธารณูปโภคหลายสวนท่ีบงบอกสภาพการใชงานท่ีไมคอยปลอดภัย                   
และขาดการเอาใจใสในการตรวจสอบเพ่ือปองกันอันตราย 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)   พิจารณาจากหลักฐานและรองรอยท่ีปรากฏ เชน แผนงาน/โครงการ เอกสารตาง ๆ   
๒)  สัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เชน นักเรียน ครู เจาหนาท่ีรับผิดชอบ ฯลฯ 
๓)  สังเกตสภาพท่ีปรากฏ 
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   ๔๖ 

ดานที ่๔  ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน 

๔.๑  การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนตอการจัดการศึกษา 
คําอธิบาย  การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนตอการจัดการศึกษา หมายถึง

การที่สถานศึกษามีการสํารวจความตองการในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการกําหนด
วิสัยทัศนและเปาหมายการจัดการศึกษา  โดยใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม สถานศึกษาสามารถ     
ชักนําสมาคม ชมรม หรือองคกรภายนอกท่ีมีความเขมแข็งมาใหการสนับสนุนสถานศึกษา สามารถ
ทําใหผูปกครองและชุมชน  มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูใหแกบุตรหลาน        
มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนเรียนรูกับแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาในทองถ่ิน สถานศึกษาและชุมชนเปน
แหลงวิทยาการในการแสวงหาความรู 

หัวขอการพิจารณา 
๑)     การสํารวจความตองการของผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๒)  การกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมายการจัดการศึกษารวมกัน 
๓)  สมาคม ชมรม องคกรหรือภูมิปญญาทองถ่ินท่ีใหการสนับสนุนสถานศึกษา 
๔)  ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) การสํารวจความตองการของผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา          
๔   = มีหลักฐานการสํารวจความตองการของผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา ตามสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงครอบคลุมกลุมเปาหมายในแตละป    
มีการสรุปผลชัดเจนและนําผลไปใชจริง 

๓ = มีหลักฐานการสํารวจความตองการของผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาตามภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไมครอบคลุมตามกลุมเปาหมาย 
มีการสรุปผลชัดเจนและนําผลไปใชจริง 

๒ = มีหลักฐานการสํารวจความตองการของผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาเปนบางครั้ง มีการสรุปผลและนําไปใชบาง 

๑  = มีรองรอยวาไดมีการสํารวจความตองการของผูปกครองและชุมชน                      
แตขาดหลักฐานและขาดการสรุปผล 
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   ๔๗ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๒) การกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมายการจัดการศึกษารวมกัน 

๔   = วิสัยทัศน และเปาหมายการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเกิดจากการรวมคิด   
รวมเสนอ ระหวางสถานศึกษากับกลุมผูปกครอง สถาบันท่ีเกี่ยวของในชุมชน 
วิสัยทัศน และเปาหมาย  มีความชัดเจน ทุกฝายรับรูและดําเนินไปในแนวทาง
เดียวกัน มีโอกาสประสบความสําเร็จสูง      

๓ = วิสัยทัศนและเปาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดจากการรวมคิด 
รวมเสนอระหวางสถานศึกษากับกลุมผูปกครอง วิสัยทัศนและเปาหมาย                        
มีความชัดเจนทุกฝายรับรูและดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน  

๒ = วิสัยทัศนและเปาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดจากการรวมคิดระหวาง 
ผูบริหารและคณะครูในสถานศึกษา แตมีการรับรูและยอมรับวิสัยทัศนในกลุม 
ผูปกครองและชุมชน 

๑  = วิสัยทัศนและเปาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดจากนโยบายของ 
ผูบริหารสถานศึกษา แตมีการรับรูและยอมรับในกลุมคร ูผูปกครอง 

๓) สมาคม ชมรม องคกรหรือภูมิปญญาทองถิ่นที่ใหการสนับสนุนสถานศึกษา 
๔   = มีสมาคม ชมรม เชน สมาคมศิษยเกา องคกรหรือภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเขมแข็ง     

ในชุมชนใหการสนับสนุนตอเนื่อง และมีการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนเรียนรู 
ซ่ึงกันและกัน ตางฝายตางเปนแหลงเรียนรูกันและกันสมํ่าเสมอ        

๓ = มีสมาคม ชมรม หรือองคกรหรือภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนใหการสนับสนุน  
ตามโอกาสและความจําเปน มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูกันเปนบางครั้ง 
สถานศึกษาใชแหลงเรียนรูคอนขางมาก 

๒ = มีสมาคม ชมรม องคกรหรือภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนใหการสนับสนุนเปนบางครั้ง  
สวนใหญสถานศึกษาเปนผูไปใชแหลงเรียนรูภายนอก 

๑  = มีสมาคม ชมรม องคกรหรือภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนใหการสนับสนุนนอยมาก 
สถานศึกษา  มีการใชแหลงเรียนรูนอย 
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   ๔๘ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๔) ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  

๔   = มีการเชิญผูปกครอง ผูนํา/ผูแทนชุมชนรวมวางแผน ใหคําปรึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องกันปละมากกวา ๔ ครั้ง 
เกิดผลด ี

๓ = มีการเชิญผูปกครอง ผูนํา/ผูแทนชุมชนรวมวางแผน ใหคําปรึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการเรียนรู อยางนอยปละ ๒ ครั้ง เกิดผลด ี

๒ = มีการเชิญผูปกครอง ผูนํา/ผูแทนชุมชน ใหคําปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร  
และจัดการเรียนรู เทาท่ีสถานศึกษาตองการ เกิดผลด ี

๑  = มีการเชิญผูปกครอง ผูนํา/ผูแทนชุมชน ใหคําปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร  
และจัดการเรียนรู นอยมากหรือไมมีเลย 

              วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)  พิจารณาจากหลักฐาน เชน ผลการสํารวจความตองการของผูปกครองและชุมชน  
     วาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา แผนงาน/โครงการ 

                               พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ฯลฯ 
๒)  สัมภาษณผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูนํา/ผูแทนชุมชน ผูนําองคกรท่ี 
        เกี่ยวของ 

๔.๒  การมีสวนรวมของสถานศึกษาตอการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน  

คําอธิบาย การมีสวนรวมของสถานศึกษาตอการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน 
หมายถึง  การท่ีสถานศึกษาและชุมชนมีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินรวมกัน ผลจากการ
รวมกันพัฒนาเกิดประโยชนตอสวนรวมและสังคมชัดเจน สถานศึกษาใหการสนับสนุนชุมชนอยาง
เหมาะสมและตอเนื่อง รวมถึงสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการใหความรูและบริการแกชุมชนดวย 

 หัวขอการพิจารณา 
๑)  สถานศึกษาและชุมชนมีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินรวมกัน 
๒)  ผลการพัฒนาเกิดประโยชนตอสวนรวมและสังคม 
๓)  สถานศึกษาใหการสนับสนุนชุมชนอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 
๔)  สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการใหความรูและบริการชุมชน 
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   ๔๙ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) สถานศึกษาและชุมชนมีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นรวมกัน 
๔   = มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเกิดจากความตองการการพัฒนาทองถ่ินรวมกันอยางแทจริง 

ของท้ัง ๒ ฝาย ใชการบริหารงานแบบมีสวนรวมและดําเนินงานไดตามแผนทุกขั้นตอน  
๓ = มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเกิดจากความตองการการพัฒนารวมกัน วางแผนงานรวมกัน 

และดําเนินงานไดตามแผนเปนสวนใหญ 
๒ = มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเกิดจากความตองการของสถานศึกษา อาศัยการประสาน 

สัมพันธท่ีดีกับผูปกครองและชุมชน ดําเนินงานไดตามแผนบางสวน 
๑  = มีโครงการ/กิจกรรมท่ีระบุวาตองการการพัฒนารวมกัน แตไมมีการดําเนินงาน 

ตอเนื่องหรือมีการดําเนินงานไมชัดเจน   
๒) ผลการพัฒนาเกิดประโยชนตอสวนรวมและสังคม 

๔   = การดําเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุผลสําเร็จเกิดประโยชนตอนักเรียน   
สถานศึกษา และชุมชนในทองถ่ิน 

๓ = การดําเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุผลสําเร็จ เกิดประโยชนตอนักเรียน และสถานศึกษา  
๒ = การดําเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุผลสําเร็จ เกิดประโยชนตอนักเรียนเฉพาะกลุม 
๑  = การดําเนินโครงการ/กิจกรรมไมบรรลุผลสําเร็จเทาท่ีควร 

๓) สถานศึกษาใหการสนับสนุนชุมชนอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 
๔   = สถานศึกษามีแผนงานใหการสนับสนุนชุมชน และดําเนินการไดอยางเหมาะสมและ

ตอเนื่อง 
๓ = สถานศึกษามีแผนงานใหการสนับสนุนชุมชน แตดําเนินงานไดไมครบถวน 
๒ = สถานศึกษามีแผนงานใหการสนับสนุนชุมชนไดบางในบางโอกาส 
๑  = สถานศึกษามีแผนงานใหการสนับสนุนชุมชนไดนอยมาก 

๔) สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการใหความรูและบริการชุมชน 
๔   = มีการวางแผนและดําเนินการเพ่ือใหความรู และบริการในส่ิงท่ีเปนประโยชน 

ตามความตองการของชุมชน เกิดผลดีเยี่ยม ชุมชนยอมรับและพึงพอใจ 
๓ = มีการวางแผนและดําเนินการเพ่ือใหความรูและบริการชุมชนตามท่ีสถานศึกษา 

กําหนด เกิดผลด ีและชุมชนยอมรับ 
๒ = มีการดําเนินการใหความรูและบริการแกชุมชนตามจังหวะหรือโอกาสอํานวย 
๑  = มีการใหความรูและบริการแกชุมชน หรือทองถ่ินนอยมาก 
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   ๕๐ 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)  พิจารณาจากหลักฐาน เชน แผนงาน/โครงการ ผลการสํารวจความตองการ 
      ของชุมชน บันทึกการประชุม รายงานผลการดําเนินงาน ภาพถายกิจกรรม ฯลฯ  
๒)  สัมภาษณผูนํา/ผูแทนชุมชน ผูปกครอง ผูประกอบการ คณะกรรมการ  
      สถานศึกษา ผูแทนองคกรท่ีเกี่ยวของ 

ดานที ่๕  บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
๕.๑  คุณลักษณะของผูบริหาร 

คําอธิบาย คุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารตองเปนบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถ  ในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศนและความเปนผูนํา มีความเปน
ประชาธิปไตยยึดหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม และมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดี     
เปนท่ียอมรับของผูท่ีเกี่ยวของท้ังในและนอกสถานศึกษา 

หัวขอการพิจารณา 
๑)   ผูบริหารมีความรูความสามารถในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา 
๒)  ผูบริหารมีวิสัยทัศนและความเปนผูนํา 
๓)   ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตยและยึดหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม 
๔)   ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดี เปนท่ียอมรับของผูท่ีเกีย่วของ  
       ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) ผูบริหารมีความรูความสามารถในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา 
๔   = ผูบริหารมีความสามารถท้ังงานวิชาการ และงานบริหารการจัดการโดดเดน ผลการพัฒนา 

ประจักษชัด  
๓ = ผูบริหารมีความสามารถในงานวิชาการ และงานบริหารจัดการโดดเดนอยางใด 

อยางหนึ่ง  มีผลการพัฒนาท่ีเห็นได 
๒ = ผูบริหารมีความสามารถในงานวิชาการ และงานบริหารจัดการในระดับท่ีสามารถ 

บริหารสถานศึกษาไดตามปกต ิ
๑  = ผูบริหารสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาไดแตขาดความรูทางวิชาการท่ีจะชวยแนะนํา 

บุคลากร 
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   ๕๑ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๒) ผูบริหารมีวิสัยทัศนและความเปนผูนํา 

๔   = ผูบริหารมีวิสัยทัศนเนนการพัฒนาท่ีทันสมัยและสอดคลองกับบริบท กระตุน 
และพัฒนาภาวะผูนําของบุคลากรโดยเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความสามารถ 
เต็มท่ี มีความรับผิดชอบและแสดงจุดยืนในการพัฒนาสถานศึกษาชัดเจน  
มีการวางแผนติดตามงานอยางเปนระบบ นําชุมชนเขามามีสวนรวมในการ 
วางแผนพัฒนาสถานศึกษาและสนับสนุนปจจัยตาง ๆ อยางเต็มท่ี ชุมชนใหการ 
ยอมรับดวยความศรัทธาอยางจริงใจ 

๓ = ผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจนในการพัฒนาการศึกษา กระตุนและพัฒนาภาวะ 
ผูนําของบุคลากรโดยเลือกกลุมท่ีมีความรูความสามารถ มีความรับผิดชอบและ 
แสดงจุดยืนในการพัฒนาสถานศึกษา เปนท่ีรับรูเฉพาะกลุมผูรวมงาน               
มีการติดตามประเมินงานตามเวลาท่ีกําหนด นําชุมชนมาชวยวางแผนพัฒนา 
สถานศึกษาบางโอกาส ไดรับการสนับสนุนปจจัยตาง  ๆเพียงพอ ชุมชนใหการยอมรับ  

๒ = ผูบริหารเรียนรูการพัฒนาการศึกษาอยูเสมอ เปดโอกาสหรือสนับสนุนการ 
พัฒนาความสามารถของบุคลากรเฉพาะกลุมท่ีตนไววางใจ มีการกํากับติดตาม 
งานอยางไมเปนทางการ นําชุมชนมารวมพัฒนาสถานศึกษาไดบางตามโอกาส  
ชุมชนใหการยอมรับ              

๑  = ผูบรหิารบริหารการจัดการในสถานศึกษาไดตามปกต ิมีการกํากับติดตามงาน 
เทาท่ีจําเปน 
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   ๕๒ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๓) ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตยและยึดหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม 
๔   = ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมถึง 

ผูปกครอง และชุมชนใหความสําคัญกับขอคิดเห็นเหลานั้น มีการกําหนด 
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการปรับปรุงและพัฒนางานท่ีเปนระบบ  
สมํ่าเสมอ มุงผลประโยชนที่นักเรียนเปนสําคัญ สามารถประสานสัมพันธไดดี 
กับเพ่ือนครูในสถานศึกษา ผูปกครอง คณะกรรมการและองคกรตาง  ๆในชุมชน 

๓ = ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของภายในสถานศึกษา    
และผูเกี่ยวของจากภายนอกสถานศึกษาบางกลุม นําขอมูลความคิดเห็นเหลานั้น 
มาพิจารณาทบทวน ปรับปรุง  และพัฒนาขั้นตอน และนโยบายการบริหารงาน
ตามความเหมาะสม สามารถประสานสัมพันธไดดีกับเพ่ือนครูในสถานศึกษา  
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒ = ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของภายในสถานศึกษา           
มีการปรับปรุง  ขั้นตอนการดําเนินงานหรือปรับเปล่ียนนโยบายเทาท่ีจําเปน   
มีการประสานงานเฉพาะกับกลุมบุคคลท่ีไววางใจ บุคลากรในสถานศึกษา 
ใหการยอมรับ 

๑  = ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นเฉพาะกลุมผูปฏิบัติงาน ปรับเปล่ียนนโยบายและ 
ขั้นตอนการดําเนินงานเทาท่ีจําเปน 

๔) ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี เปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของ  
    ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

๔   = ผูบริหารประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา     
ท่ีตนนับถือ เปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมบางประการเดนชัด จนไดรับการยกยอง 
จากกลุมบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน หรือองคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

๓ = ผูบริหารประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา     
ท่ีตนนับถือ เปนแบบอยางท่ีดีไดรับการยกยองจากกลุมบุคลากรในสถานศึกษา  
ผูปกครอง และชุมชน   

๒ = ผูบริหารประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา     
ท่ีตนนับถือ บุคลากรในสถานศึกษาใหความเคารพ     

๑  = ผูบริหารประพฤติตนอยูในกรอบศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา      
ท่ีตนนับถือ 
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   ๕๓ 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)  พิจารณาหลักฐาน เชน แฟมสะสมงาน ภาพถายกิจกรรม เกียรติบัตร ฯลฯ 
๒)  สัมภาษณผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร คร ูบุคลากรท่ีเกี่ยวของ ผูปกครอง ชุมชม  
     บุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

๕.๒  คุณลักษณะของครู 
คําอธิบาย คุณลักษณะของครู หมายถึง ครูตองเปนบุคคลท่ีมีความรู ความเขาใจ

หลักสูตร จิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียน สามารถนําความรูความเขาใจมาสงเสริมและพัฒนา
นักเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนนักเรียน          
เปนสําคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรูตามความสนใจของนักเรียน มีความสามารถในการจัดช้ันเรียน                    
มีปฏิสัมพันธท่ีดีตอนักเรียนและผูท่ีเกี่ยวของ มุงม่ันในการปฏิบัติงาน อุทิศตนในการพัฒนานักเรียน     
มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดี มีการพัฒนาตนเอง และมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

หัวขอการพิจารณา 
   ๑)  ครูมีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษา หลักสูตร จิตวิทยา และ   
          พัฒนาการของนักเรียน สามารถนํามาใชในการสงเสริมและพัฒนานักเรียน    
         เปนรายบุคคล 
   ๒)  ครูมีทักษะและจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนนักเรียนเปน    
           สําคัญ 
   ๓)  ครูมุงม่ันในการปฏิบัติงาน อุทิศตน ในการพัฒนานักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม  
          และเปนแบบอยางท่ีดี 

๔)  ครูมีการพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ และใชกระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน  
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   ๕๔ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑)  ครูมีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษา หลักสูตร จิตวิทยา และพัฒนาการของ 
       นักเรียน สามารถนํามาใชในการสงเสริมและพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล 

๔   = ครูรอยละ ๘๐ ขึ้นไป เขาใจและมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สามารถ 
เช่ือมโยงเปาหมายการจัดการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนํามาใชในการสงเสริม 
และพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล 

๓ = ครูรอยละ ๗๐ - ๗๙ เขาใจและมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สามารถ 
เช่ือมโยงเปาหมายการจัดการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกับหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนํามาใชในการสงเสริมและพัฒนา 
นักเรียนเปนรายบุคคล 

๒ = ครูรอยละ ๖๐ - ๖๙ เขาใจและมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สามารถ 
เช่ือมโยงเปาหมายการจัดการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกับหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนํามาใชในการสงเสริมและพัฒนา 
นักเรียนเปนรายบุคคล   

๑  = ครูนอยกวารอยละ ๖๐ เขาใจและมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  
สามารถเช่ือมโยงเปาหมายการจัดการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนํามาใชในการสงเสริม 
และพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล 
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   ๕๕ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๒)  ครูมีทักษะและจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนนักเรียนเปนสําคัญ 
๔   = ครูรอยละ ๘๐ ขึ้นไป มีการวิเคราะหศักยภาพนักเรียนและเขาใจนักเรียนเปน 

รายบุคคล จัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ ใชเทคโนโลยีในการ 
พัฒนาการเรียนรูของตนเอง และนักเรียน มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ี 
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหนักเรียน โดยอิงพัฒนาการของนักเรียน      
และนําผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

๓ = ครูรอยละ ๗๐ - ๗๙ มีการวิเคราะหศักยภาพนักเรียนและเขาใจนักเรียนเปน 
รายบุคคล จัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ ใชเทคโนโลยีในการ 
พัฒนาการเรียนรูของตนเอง และนักเรียน มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ี 
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหนักเรียน โดยอิงพัฒนาการของนักเรียน  
และนําผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

๒ = ครูรอยละ ๖๐ - ๖๙ มีการวิเคราะหศักยภาพนักเรียนและเขาใจนักเรียนเปนรายบุคคล  
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ ใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู 
ของตนเอง และนักเรียน มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพ 
การเรียนรูท่ีจัดใหนักเรียน โดยอิงพัฒนาการของนักเรียน และนําผลการประเมิน 
มาพัฒนานักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

๑  = ครูนอยกวารอยละ ๖๐ มีการวิเคราะหศักยภาพนักเรียนและเขาใจนักเรียนเปน 
รายบุคคล จัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ ใชเทคโนโลยีในการ 
พัฒนาการเรียนรูของตนเอง และนักเรียน มีการประเมินผลการเรียนการสอน           
ท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหนักเรียนโดยอิงพัฒนาการของนักเรียน        
และนําผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
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   ๕๖ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๓)  ครูมุงม่ันในการปฏิบัติงาน อุทิศตน ในการพัฒนานักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม  
      และเปนแบบอยางที่ดี 

๔   = ครูรอยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความตั้งใจ ทุมเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหนาท่ีและ
รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนานักเรียน ปองกัน แกไขปญหานักเรียน  
เปนรายบุคคลท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ เพ่ือใหนักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิและ
คุณลักษณะตามนโยบายทางการศึกษา และครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีด ียึดม่ัน 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

๓ = ครูรอยละ ๗๐ - ๗๙ มีความตั้งใจ ทุมเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหนาท่ีและ
รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนานักเรียน ปองกัน แกไขปญหานักเรียน   
เปนรายบุคคลท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ เพ่ือใหนักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิและ
คุณลักษณะตามนโยบายทางการศึกษา และครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ยึดม่ัน 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

๒ = ครูรอยละ ๖๐ - ๖๙ มีความตั้งใจ ทุมเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหนาท่ีและ 
รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนานักเรียน ปองกัน แกไขปญหานักเรียน 
เปนรายบุคคลท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ เพ่ือใหนักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิและ 
คุณลักษณะตามนโยบายทางการศึกษา และครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ยึดม่ัน  
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

๑  = ครูนอยกวารอยละ ๖๐ มีความตั้งใจ ทุมเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหนาท่ีและ 
รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนานักเรียน ปองกัน แกไขปญหา 
นักเรียนเปนรายบุคคลท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ เพ่ือใหนักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิและ 
คุณลักษณะตามนโยบายทางการศึกษา และครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ยึดม่ัน  
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน ผูปกครอง  
และชุมชน 
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   ๕๗ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๔) ครูมีการพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ และใชกระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน  
๔   = ครูรอยละ ๘๐ ขึ้นไป วางแผน และดําเนินการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน      

วิชาชีพครูอยางตอเนื่อง โดยเนนวิธีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน     
ใหเต็มตามศักยภาพ 

๓ = ครูรอยละ ๗๐ - ๗๙ วางแผน และดําเนินการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน 
วิชาชีพครูอยางตอเนื่อง โดยเนนวิธีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน  
ใหเต็มตามศักยภาพ     

๒ = ครูรอยละ ๖๐ - ๖๙ วางแผน และดําเนินการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
อยางตอเนื่อง โดยเนนวิธีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 
ใหเต็มตามศักยภาพ 

๑  = ครูนอยกวารอยละ ๖๐ วางแผน และดําเนินการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูอยางตอเนื่อง โดยเนนวิธีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 
ใหเต็มตามศักยภาพ        

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑)  พิจารณาจากหลักฐาน เชน แฟมสะสมงาน แผนการสอน โครงการ/กิจกรรม 
      พัฒนาบุคลากร วุฒิบัตร/เกียรติบัตร ฯลฯ 
๒)  สัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
๓)  สังเกตพฤติกรรมการสอนในช้ันเรียน 

๕.๓  คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน 
คําอธิบาย คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน หมายถึง บุคลากรอ่ืนนอกเหนือจาก

ผูบริหารและครู เชน เจาหนาท่ีสนับสนุนการสอน นักการภารโรง พอคาแมคาในสถานศึกษา 
ผูปกครอง กรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนตน ตองเปนบุคคลท่ีเขาใจบทบาทหนาท่ี
ของตน และปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหความรวมมือกับสถานศึกษา 
ตระหนัก ในการเปนแบบอยางท่ีด ีมีความรูความเขาใจแนวทางการจัดการศึกษา  

หัวขอการพิจารณา 
๑)  บุคลากรสนับสนุนเขาใจบทบาทหนาท่ีและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 
๒)  บุคลากรสนับสนุนมีมนุษยสัมพันธท่ีด ีและใหความรวมมือกับสถานศึกษา 
๓)  บุคลากรสนับสนุนตระหนักในการเปนแบบอยางท่ีด ี
๔)  บุคลากรสนับสนุนมีความรูความเขาใจแนวทางการจัดการศึกษา  
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   ๕๘ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) บุคลากรสนับสนุนเขาใจบทบาทหนาที่และปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 
๔   = บุคลากรสนับสนุนท่ีเกี่ยวของทุกฝาย เขาใจบทบาทหนาท่ี และปฏิบัติงานตามท่ี

กําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงาน หรือแนวทางปฏิบัตงิานไดผลสําเร็จตามเปาหมาย 
มีผลงานเชิงประจักษ  ชัดเจนและเปนรูปธรรมครอบคลุมทุกฝาย 

๓ = บุคลากรสนับสนุนท่ีเกี่ยวของทุกฝาย เขาใจบทบาทหนาท่ี และปฏิบัติงานตามท่ี 
กําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงาน หรือแนวทางปฏิบัติงานไดผลสําเร็จตามเปาหมาย  
มีผลงานเชิงประจักษชัดเจนและเปนรูปธรรมครอบคลุมบางฝาย 

๒ = บุคลากรสนับสนุนท่ีเกี่ยวของบางฝายเขาใจบทบาทหนาท่ีและปฏิบัติงานตามท่ี
กําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงาน/แนวทางการปฏิบัติ มีผลงานปรากฏไมเปนรูปธรรม        

๑  = บุคลากรสนับสนุนท่ีเกี่ยวของบางฝายเขาใจบทบาทหนาท่ีและปฏิบัติงานตาม
ความเคยชิน   มีผลปรากฏแตตรวจสอบไมได 

๒) บุคลากรสนับสนุนมีมนุษยสัมพันธที่ด ีและใหความรวมมือกับสถานศึกษา 
๔   = บุคลากรสนับสนุนทุกฝายรอยละ ๘๐ ขึ้นไปเปนบุคคลท่ีมีน้ําใจยิ้มแยมแจมใส  

ใชคําพูดท่ีดี เชิงสรางสรรค ไมมุงรายบุคคลอ่ืนและขารวมกิจกรรมของโรงเรียน
ดวยความเต็มใจ 

๓ = บุคลากรสนับสนุนรอยละ ๗๐ - ๗๙ เปนบุคคลท่ีมีน้ําใจยิ้มแยมแจมใส ใชคําพูดท่ีด ี
เชิงสรางสรรค ไมมุงรายบุคคลอ่ืนและขารวมกิจกรรมของโรงเรียนดวยความเต็มใจ 

๒ = บุคลากรสนับสนุนรอยละ ๖๐ - ๖๙ เปนบุคคลท่ีมีน้ําใจยิม้แยมแจมใส ใชคําพูดท่ีด ี   
เชิงสรางสรรค ไมมุงรายบุคคลอ่ืนและขารวมกิจกรรมของโรงเรียนดวยความเต็มใจ 

๑  = บุคลากรสนับสนุนนอยกวารอยละ ๖๐ เปนบุคคลท่ีมีน้ําใจยิ้มแยมแจมใส ใชคําพูด 
ท่ีดีเชิงสรางสรรค ไมมุงรายบุคคลอ่ืนและขารวมกิจกรรมของโรงเรยีน 
ดวยความเต็มใจ 
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   ๕๙ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๓) บุคลากรสนับสนุนตระหนักในการเปนแบบอยางที่ด ี
๔   = บุคลากรสนับสนุนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป มีสวนรวมในการกําหนดบทบาทหนาท่ี       

ท่ีเกี่ยวของกับตนเอง ยอมรับใหความสําคัญและมุงม่ันท่ีจะประพฤติปฏิบัติตาม
ขอตกลงอยางตอเนื่อง 

๓ = บุคลากรสนับสนุนรอยละ ๗๐ - ๗๙ มีสวนรวมในการกําหนดบทบาทหนาท่ี        
ท่ีเกี่ยวของกับตนเอง ยอมรับใหความสําคัญและมุงม่ันท่ีจะประพฤติปฏิบัติตาม
ขอตกลงอยางตอเนื่อง 

๒ = บุคลากรสนับสนุนรอยละ ๖๐ - ๖๙ มีสวนรวมในการกําหนดบทบาทหนาท่ี           
ท่ีเกี่ยวของกับตนเอง ยอมรับใหความสําคัญและมุงม่ันท่ีจะประพฤติปฏิบัติตาม
ขอตกลงอยางตอเนื่อง 

๑  = บุคลากรสนับสนุนนอยกวารอยละ ๖๐ มีสวนรวมในการกําหนดบทบาทหนาท่ี      
ท่ีเกี่ยวของกับตนเอง ยอมรับใหความสําคัญและมุงม่ันท่ีจะประพฤติปฏิบัติตาม
ขอตกลงอยางตอเนื่อง                           

๔) บุคลากรสนับสนุนมีความรูความเขาใจแนวทางการจัดการศึกษา  
๔   = บุคลากรสนับสนุนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป รับรู ติดตาม และใหขอมูลเกี่ยวกับทิศทาง  

จุดเนนและแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได 
๓ = บุคลากรสนับสนุนรอยละ ๗๐ - ๗๙ รับรู ติดตาม และใหขอมูลเกี่ยวกับทิศทาง 

จุดเนน และแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได 
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)  สัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
๓)  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
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   ๖๐ 

๕.๔  การบริหารงานบุคลากร             
คําอธิบาย   การบริหารงานบุคลากร หมายถึง การท่ีสถานศึกษาจัดโครงสราง 

และกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรอยางชัดเจน จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา
งานอยางสมํ่าเสมอ เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรทุกฝาย และพัฒนาบุคลากรอยางเปน
ระบบ ตอเนื่อง และท่ัวถึง 

หัวขอการพิจารณา 
๑)  โครงสรางการบริหารงาน บทบาทหนาท่ีของบุคลากรกําหนดไวชัดเจน 
๒)  การจัดระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมิน และพัฒนางานอยางสมํ่าเสมอ 
๓)  การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ จัดใหแกบุคลากรทุกฝายอยางเหมาะสม 
๔)  การพัฒนาบุคลากรดําเนินอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และท่ัวถึง 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) โครงสรางการบริหารงาน และบทบาทหนาที่ของบุคลากรกําหนดไวชัดเจน 
๔   = มีการจัดทําโครงสรางการบริหาร ระบุกลุม/ฝาย/งานชัดเจน สายการบริหารงาน 

เหมาะสม  กําหนดคุณสมบัติบทบาทหนาท่ีของบุคลากรไดชัดเจนถึง 
รายบุคคล มีคูมือนโยบาย คูมือการบริหาร หรือคูมือดําเนินการท่ีเปนมาตรฐาน 

๓ = มีการจัดทําโครงสรางการบริหาร ระบุกลุม/ฝาย/งานชัดเจน กําหนดคุณสมบัติและ 
บทบาทหนาท่ีตามลักษณะกลุม/ฝาย/งาน มีคูมือนโยบาย คูมือการบริหาร หรือคูมือ 
ดําเนินการใหตรวจสอบได 

๒ = มีการจัดทําโครงสรางการบริหาร ระบุกลุม/ฝาย/งานชัดเจน กําหนดคุณสมบัติและ 
บทบาทหนาท่ีเฉพาะกลุม/ฝาย/งาน ท่ีเกิดปญหาการปฏิบัติงานบอย ๆ           
มีหลักฐานใหตรวจสอบได 

๑  = มีการจัดทําโครงสรางการบริหารตามกลุม/ฝาย/งาน 
๒) การจัดระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมิน และพัฒนางานอยางสมํ่าเสมอ 

๔   = มีแผนการนิเทศภายใน และแผนการกํากับติดตามงานท่ีวางระบบไดด ีกําหนด 
ผูรับผิดชอบ  ชวงระยะเวลาชัดเจน ดําเนินงานไดตามแผน และบรรลุเปาหมาย  
มีการจัดทํารายงาน และขยายผลใหผูเกี่ยวของทราบ 

๓ = มีแผนการนิเทศภายใน และแผนการกํากับติดตามงานท่ีด ีกําหนดผูรับผิดชอบ    
ชวงระยะเวลาชัดเจน ดําเนินงานไดตามแผน และบรรลุเปาหมาย 

๒ = มีแผนการนิเทศภายใน และแผนการกํากับติดตามงาน มีผูรับผิดชอบ แตชวงระยะเวลา
ดําเนินการปรับเปล่ียนตามสถานการณ ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายพอสมควร 

๑  = มีแผนการนิเทศภายใน และแผนการกํากับติดตามงาน มีผูรับผิดชอบ และ 
กําหนดเวลาไวคราว ๆ ดําเนินงานบรรลุเปาหมายไดนอย 
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   ๖๑ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๓) การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ จัดใหแกบุคลากรทุกฝายอยางเหมาะสม 
๔   = มีระบบการสรางขวัญกําลังใจ/การพิจารณาความดีความชอบท่ีเปนธรรมแกทุกฝาย  

มีขอตกลง/กติกาชัดเจนเหมาะสม ดําเนินการตามขอตกลง ทุกฝายไดรับท่ัวถึง 
และเกิดความพึงพอใจ 

๓ = มีระบบการสรางขวัญกําลังใจ/การพิจารณาความดีความชอบ มีขอตกลง/กติกา 
เปดเผยเปนท่ียอมรับ บุคลากรสวนใหญพึงพอใจตอส่ิงท่ีไดรับ 

๒ = มีการเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การพิจารณาความดีความชอบตามขอตกลงของ 
ผูบริหารระดับกลุม/ฝาย บุคลากรสวนใหญพึงพอใจตอส่ิงท่ีไดรับ 

๑  = มีการเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การพิจารณาความดีความชอบท่ีไดรับการ 
พิจารณาจากผูบริหารแตเพียงผูเดียว 

๔) การพัฒนาบุคลากรดําเนินอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และทั่วถึง 
๔   = มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรวมกันจากกลุม/ฝายท่ีเกี่ยวของ กําหนดเปนแผน   

ท้ังระยะส้ันและระยะยาว สอดคลองกับความตองการจําเปนตามวิสัยทัศนและ 
เปาหมาย  ดําเนินการไดตามเปาหมาย บุคลากรไดรับการฝกอบรมสัมมนาคนละ 
ไมนอยกวา ๒ ครั้งตอป 

๓ = มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยผูบริหารและหัวหนากลุม/ฝาย/งาน มีแผน 
ระยะส้ันและระยะยาว สอดคลองกับความตองการจําเปนของสถานศึกษา ดําเนินการ 
ไดบรรลุตามเปาหมาย  บุคลากรสวนใหญไดรับการฝกอบรมสัมมนาคนละ    
ไมนอยกวา ๑ ครั้งตอป 

๒ = มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยผูบริหารดําเนินการตามความจําเปนและโอกาส 
ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย บุคลากรเฉพาะบางกลุมไดรับการอบรมสัมมนา 

๑  = มีการอบรมสัมมนาบุคลากรในบางโอกาส ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 
ตามสมควร 

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
๑) พิจารณาหลักฐาน เชน แผนการพัฒนาบุคลากร รายงานผลการพัฒนา  
        ผลการอบรม  สัมมนา แฟมสะสมงาน ภาพถายการเขารวมกิจกรรม ฯลฯ 
๒)  สัมภาษณบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
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   ๖๒ 

ดานที ่ ๖  ความดีเดนของสถานศึกษา 

๖.๑  โครงการ/กิจกรรมดีเดนของสถานศึกษา 
                  คําอธิบาย โครงการ/กิจกรรมดีเดนของสถานศึกษา  เปนโครงการ/กิจกรรมท่ี
สถานศึกษา ดําเนินการจนบรรจุผลสําเร็จ เกิดความภาคภูมิใจ โครงการ/กิจกรรมดีเดนนั้นตอง
สอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สงผลกระทบถึง
คุณภาพนักเรียน ใชหลักการบริหารการจัดการแบบมีสวนรวม  เนนการทํางานเปนระบบ         
เกิดประโยชนในวงกวาง ทุกฝายท่ีเกี่ยวของปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ยึดเปาหมายความสําเร็จ  
ของงานรวมกัน 
               หัวขอพิจารณา 
        ๑)  โครงการ/กิจกรรมดีเดนสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายการพัฒนา  
                           คุณภาพสถานศึกษา 
                   ๒)   การดําเนินโครงการ/กิจกรรมใชหลักการบริหารการจัดการแบบมีสวนรวม 
           ๓)   การดําเนินโครงการเนนการทํางานเปนระบบและเกิดประโยชนในวงกวาง 
                   ๔)   ผูเกี่ยวของทุกฝายปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและยึดเปาหมายความสําเร็จของงาน 
                                  รวมกัน 
 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) โครงการ/กิจกรรมดีเดนสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายการพัฒนาคุณภาพ    
    สถานศึกษา 

๔   = วัตถุประสงคในโครงการ/กิจกรรมดีเดนทุกโครงการชัดเจนสอดคลองกับวิสัยทัศน 
นโยบายและเปาหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๓ = วัตถุประสงคในโครงการ/กิจกรรมดีเดน สวนใหญสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย                
และเปาหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๒ = วัตถุประสงคในโครงการ/กิจกรรมดีเดน บางสวนสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย  
และเปาหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑  = วัตถุประสงคในโครงการ/กิจกรรมดีเดน ไมสอดคลองตามวิสัยทัศน  นโยบาย               
เปาหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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   ๖๓ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๒) การดําเนินโครงการ/กิจกรรมใชหลักการบริหารการจัดการแบบมีสวนรวม 
๔   = โครงการ/กิจกรรมเกิดจากความเขาใจในปญหาและความตองการรวมกัน           

ทุกฝาย/งานในสถานศึกษารับรู รวมคิด และลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุน              
ตามบทบาทหนาท่ี รวมท้ังมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี 

๓ = โครงการ/กิจกรรมเกิดจากความเขาใจในปญหาและความตองการรวมกัน            
ทุกฝาย/งานรวมรับรูแสดงความคิดเห็น และปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด               
สวนการคิดวางแผนงานเปนบทบาทของฝายบริหารของสถานศึกษา 

๒ = มีบางฝายหรือบางกลุมงานท่ีรับผิดชอบวางแผนและดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
แตยังรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน 

๑  = มีบุคลากรเพียงบางคนท่ีวางแผนดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

๓)  การดําเนินโครงการเนนการทํางานเปนระบบและเกิดประโยชนในวงกวาง 

๔   = มีการวางแผนและกําหนดขั้นตอนการทํางานชัดเจน ปฏิบัติไดครบตามแผน 
นักเรียนสวนใหญไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ  

๓ = มีการวางแผนและกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานชัดเจน การปฏิบัติงาน      
สวนใหญทําไดตามแผน นักเรียนสวนใหญไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ      

๒ = มีการวางแผนและกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไวคราว  ๆ แกปญหาเฉพาะหนา             
ท่ีเกิดขึ้น นักเรียนสวนใหญ หรือบางกลุมไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ 

๑  = มีการวางแผนและกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไวคราว ๆ เกิดปญหาจาก   
การปฏิบัติหลายประการ           

๔)  ผูเกี่ยวของทุกฝายปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและยึดเปาหมายความสําเร็จของงานรวมกนั 

๔   = ผูเกี่ยวของทุกฝายทุกคนท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและม่ันใจ ทุกคน
รับรูเปาหมาย และมุงดําเนินการไปสูเปาหมายรวมกัน 

๓ = บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสวนใหญพอใจในการปฏิบัติงานและรับรูภาระงาน      
และเปาหมายความสําเร็จรวมกัน 

๒ = บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสวนใหญเห็นดวยกับเปาหมายความสําเร็จของงาน      
ท่ีกําหนด และใหความรวมมือดําเนินการตามขั้นตอน      

๑  = บุคลากรสวนใหญใหความรวมมือในการดําเนินการตามขั้นตอน 
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   ๖๔ 

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

๖.๒  ผลงานจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมดีเดน 
                คําอธิบาย ผลงานจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมดีเดนของสถานศึกษา เกิดประโยชน
ตอพัฒนาการนักเรียนรอบดาน นักเรียนสวนใหญไดรับประโยชน ผลงานไดรับการยอมรับจาก
ผูเกี่ยวของ และชุมชน มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานอยางแพรหลาย 
                    หัวขอพิจารณา 
            ๑)  ผลงานเกิดประโยชนตอพัฒนาการของนักเรียนรอบดาน 
            ๒)  ผลงานเกิดประโยชนตอนักเรียนครอบคลุมท้ังสถานศึกษา 
            ๓)  ผลงานไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของและชุมชน 
            ๔)  มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานอยางแพรหลาย 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๑) ผลงานเกิดประโยชนตอพัฒนาการของนักเรียนรอบดาน 
๔   = ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เกิดประโยชนตอการพัฒนานักเรียนท้ังดานรางกาย 

อารมณ  สังคม สติปญญา อยางเดนชัด หรือสงผลดานใดดานหนึ่งอยางโดดเดน 
๓ = ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เกิดประโยชนตอการพัฒนานักเรียน ท้ังดาน

รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา หรือสงผลดานใดดานหนึ่งพอประมาณ 
๒ = ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เกิดประโยชนตอนักเรียนเพียงเล็กนอยไมเดนชัด 
๑  = ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมไมบรรลุวัตถุประสงค 

๒) ผลงานเกิดประโยชนตอนักเรียนครอบคลุมทั้งสถานศึกษา 
๔   = นักเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป ไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และเกิดความพึงพอใจ 
๓ = นักเรียนรอยละ ๗๐–๗๙ ไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และ 

เกดิความพึงพอใจ 
๒ = นักเรียนรอยละ ๖๐–๖๙ ไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และ 

เกิดความพึงพอใจ 
๑  = นักเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ ไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม และ 

เกิดความพึงพอใจ 
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   ๖๕ 

แนวทางการใหระดับคุณภาพ 

๓) ผลงานไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของและชุมชน 
๔   = นักเรยีน ผูปกครอง และชุมขน รับรูและพึงพอใจในผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

๓ = นักเรียน ผูปกครอง รับรูและพึงพอใจในผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

๒ = นักเรียน ผูปกครองบางกลุม รับรูและพึงพอใจในผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

๑  = นักเรียน ผูปกครองจํานวนนอยมาก รับรูและพึงพอใจในผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๔) มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานอยางแพรหลาย 
๔   = มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานดวยวิธีการท่ีหลากหลายและสรางสรรค นาสนใจ 

ครบถวนทุกลุมเปาหมาย เชน นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ  
องคกรตาง ๆ 

๓ = มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานดวยวิธีท่ีนาสนใจ แตไมหลากหลาย และเนน
ประชาสัมพันธ  เฉพาะกลุมเปาหมายหลัก คือ นักเรียน และผูปกครอง 

๒ = มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานแบบเดิมซํ้า ๆ และเนนประชาสัมพันธ
เฉพาะกลุมเปาหมายหลัก 

๑  = มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานนอยมาก 

 
 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 

๑) พิจารณาจากหลักฐาน เชน แผนพัฒนาคุณภาพ โครงการ บันทึกการดําเนินงาน  
        สรุปผลการดําเนินงาน ภาพถายกิจกรรม ผลงาน ฯลฯ 

 ๒) สัมภาษณผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร ผูรับผิดชอบโครงการ ครู นักเรียน นักเรียน  
                  ผูปกครอง และทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 
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   ๖๖ 

 

 ๖.  ข้ันตอนการจัดทําคะแนนและเกณฑการพิจารณาคัดเลือก  
 
 ๖.๑  ขั้นตอนการจัดทําคะแนน 

เม่ือคณะกรรมการประเมินแตละคนใหคะแนนตามรายการในแบบประเมินของตนและ
รวมคะแนนแตละดานไว แลวใหประธานและคณะกรรมการประเมินอภิปรายรวมกันใหไดขอยุติ 
และสรุปผลการประเมินในแบบสรุปผล (อยูแผนหลังสุดของแบบประเมิน) ดังนี้  

๑.  ตรวจสอบผลรวมของคะแนนแตละดานของกรรมการแตละคน 
๒. ผลรวมของคะแนนแตละดาน ของกรรมการท้ังชุด 
๓. หาคาเฉล่ียของแตละดาน (เพ่ือประเมินการผานเกณฑท่ี ๑) โดยการนําผลรวมจาก     

ขอ ๒ ตั้งหารดวยผลคูณของจํานวนกรรมการท้ังหมดกับจํานวนรายการประเมินของดานนั้น ๆ         
(ใชทศนิยม ๓ ตําแหนง ไมปดเศษ)   ตัวอยาง  ๒๑๓  ( ๕  ๑๒ ) = ๓.๕๕๐ 

๔. นําคาเฉล่ียแตละดาน (ผลจากขอ ๓) คูณสัดสวนน้ําหนักคะแนน 
 ๕. หาผลรวมของผลคูณตามขอ ๔ ไดเปนคะแนนรวม 
 ๖. หาคาเฉล่ียของคะแนนรวมทุกดาน โดยนําผลรวมของสัดสวนน้ําหนักท้ังหมด (ในท่ีนี้
คือ ๑๒) ไปหารคะแนนรวมในขอ ๕ 

 จากนั้นนําผลการประเมินมาพิจารณาและอภิปรายเพ่ือตัดสินวาสมควรเสนอใหสถานศึกษาใด   
เขารับรางวัลพระราชทานหรือไดรับรางวัลชมเชย ท้ังนี้ คณะกรรมการจะตองสรุปความคิดเห็น        
ในภาพรวมวาเหตุใดสถานศึกษา จึงสมควรไดรับรางวัลพระราชทานหรือรางวัลชมเชย 

 หมายเหต ุใหเขียนช่ือคณะกรรมการประเมินพรอมตําแหนงและสังกัดในแผนสรุปผลการ
ประเมินฯ ของแบบประเมินสถานศึกษานั้นๆ 
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   ๖๗ 

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

 
ดานตางๆ ที่จะ

ประเมิน 
(จํานวนรายการ) 

  

กรรมการคนท่ี 

  
ผลรวมของ

คะแนน 
แตละดาน 

 
  คาเฉล่ีย    
แตละดาน  

 
น้ําหนัก
คะแนน 

แตละดาน 

 
ผลคูณของคาเฉล่ีย

กับคะแนน 
แตละดาน 

 
หมายเหต ุ

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕      
ดานที ่๑ 
( ๑๒ ขอ) ๔๕ ๔๔ ๔๒ ๔๐ ๔๒ ๒๑๓ ๓.๕๕๐ ๓ ๑๐.๖๕๐ 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

        ๑๒ ๔๑.๙๕๖ (ขอ ๕) 
         ๓.๔๙๖   (ขอ ๖) 

จากตาราง 
เม่ือพิจารณาตามเกณฑที ่๑ จากคาเฉล่ียแตละดาน (ขอ ๓) สถานศึกษา ก. ผานเกณฑ 

(ไมต่ํากวา ๓.๐๐๐) 

เม่ือพิจารณาตามเกณฑท่ี  ๒  จากคาเฉล่ียของคะแนนรวม (ขอ ๖) สถานศึกษา ก. ไมผาน
เกณฑรางวัลพระราชทาน (ไมต่ํากวา ๓.๕๐๐) 

ดังนั้น สถานศึกษานี้ไมมีสิทธ์ิไดรับรางวัลพระราชทาน แตมีสิทธ์ิไดรับรางวัลชมเชย 
(กรณีท่ีไดคะแนนรองลงมาเปนลําดับท่ี ๒ หรือ ๓ )  

 

 

คะแนนรวม 

คาเฉล่ียของคะแนนทุกดาน 
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                                    สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา                 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

   ๖๘ 

 ๖.๒  เกณฑการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย 

    สถานศึกษาที่มีสิทธิ์รับรางวัลพระราชทาน จะตองผานเกณฑ ดังนี้ 

๑. ไดคาเฉล่ียของคะแนนการจัดการศึกษาตามแบบประเมินสถานศึกษาแตละดาน 
ไมต่ํากวา ๒.๐๐๐ 

๒. ไดคาเฉล่ียของคะแนนรวมการจัดการศึกษาตามรายการในแบบประเมิน
สถานศึกษาทุกดานไมต่ํากวา ๓.๕๐๐ (โดยสัดสวนของดานท่ี ๑ -๖ เปน ๓ : ๒ : ๒ : ๒ : ๑ : ๒) 

๓. ไดคาเฉล่ียของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกดานสูงสุด และไดรับคะแนนเฉล่ีย
รวมสูงสุดจากกรรมการแตละคนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท่ีทําการประเมิน 

 สถานศึกษาที่มีสิทธิ์รับรางวัลชมเชย  
สถานศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนลําดับท่ี ๒ และ ๓ จะไดรับรางวัลชมเชย             

(มี ๒ รางวัล)  ซ่ึงตองผานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวดั เม่ือผานเกณฑตอไปนี ้
๑. ไดคาเฉล่ียของคะแนนการจัดการศึกษาตามรายการในแบบประเมินสถานศึกษาแตละ

ดานไมต่ํากวา ๒.๐๐๐ 
๒. ไดคาเฉล่ียของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกดานตามรายการในแบบประเมิน

สถานศึกษา ไมต่ํากวา ๓.๐๐๐ 
ผลการประเมินสถานศึกษาจะถูกสงไปตามขั้นตอนการคัดเลือกตามแผนภูมิหนา ๘ และ 

หนา ๙ จนถึงคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน  ขอมูลท่ีสงถึงคณะกรรมการแตละขั้นตอนตองตรวจสอบความถูกตอง และสรุป
ภาพรวมของสถานศึกษาชัดเจน คณะกรรมการอํานวยการฯ จะเปนผูตัดสินขั้นตอนสุดทาย         
แลวนําเสนอกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือพิจารณาลงนาม และประกาศผลใหทราบโดยท่ัวกันตอไป 

 
 
 

                                        


