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 ค ำชีแ้จง 

 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ด าเนินการมาต้ังแต่   
พ.ศ. ๒๕๐๖ ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่ทรงให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัล
ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดี รวมทั้งโรงเรียน 
ที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน โดยการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนการคัดเลือก
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในการคัดเลือกก าหนดให้ใช้แบบประเมินและคู่มือการประเมิน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดท าข้ึน ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
 ทุกวันนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
มากข้ึน ท าให้มีประเด็นส าคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาหลายประการที่ควรได้รับการปรับปรุง 
ประกอบกับนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้การประเมิน
ต้องไม่สร้างความเครียด ประเด็นการประเมินต้องกระชับตรงประเด็น เลือกประเด็นประเมินที่ส าคัญและ
สะท้อนคุณภาพที่แท้จริง ปรับทัศนคติการประเมินให้ถูกต้องว่าเน้นการประเมินตามบริบทที่เป็นจริงที่
สถานศึกษาด าเนินการมาต่อเนื่อง ไม่ใช่สร้างเอกสารเพื่อรับการประเมิน วิธีประเมินต้องได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากหลายแห่ง แล้วจึงอภิปรายสรุปเพื่อตัดสินใจ ด้วยเหตุนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงปรับแบบประเมินและคู่มือการประเมินให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 เอกสารฉบับนี้ เป็นคู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่ อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ 
ก่อนประถมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ คุณสมบัติของสถานศึกษา ข้ันตอนการคัดเลือก ขอบเขต 
การประเมิน รายการและวิธีการประเมิน เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และข้ันตอนการจัดท าคะแนน  
ซึ่งคณะกรรมการประเมินจะต้องศึกษาอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจและด าเนินการอย่างถูกต้อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอให้คณะกรรมการประเมินทุ ด าเนินการ
ประเมินและคัดเลือกตามแบบประเมินและคู่มือการประเมินนี้อย่างเคร่งครัด  เพื่อให้กระบวนการคัดเลือก 
มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ผลการประเมินมีความถูกต้องเที่ยงตรง ผู้ถูกประเมินได้รับความยุติธรรม  
ท าให้สาธารณชนยอมรับผลการคัดเลือกด้วยความมั่นใจ อันเป็นการส่งเสริมคุณค่าของรางวัลพระราชทาน 
ให้สมพระเกียรติอย่างยั่งยืนต่อไป  
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๑.  บทน ำ 

 การจัดการศึกษาที่วางรากฐานการเรียนรู้ของเด็กในอนาคต ได้แก่ การจัดการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา ซึ่งถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะวัยเด็กเล็กเป็นวัยที่ต้องวางพื้นฐานการพัฒนาทุกด้าน 
เพื่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต พื้นฐานการพัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวจึงต้อง
ครอบคลุมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 ปัจจุบันหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษาที่ประกาศใช้คือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ หน่วยงานทุกสังกัด โรงเรียน หรือ ศูนย์พัฒนาเด็กประเภทต่างๆ สามารถน าหลักสูตรนี้ไปจัดท าเป็น
หลักสูตรสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเด็กและสภาพท้องถ่ิน ทั้งนี้ พบว่ามีสถานศึกษา
หลายแห่งสามารถจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการให้สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จเต็มศักยภาพยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จึงมีมติให้เพิ่มรางวัลส าหรับสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่
จัดการศึกษาดีเด่นข้ึนในปีการศึกษา ๒๕๔๒ และได้มีการด าเนินการคัดเลือกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม  
เพื่อให้การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษามีเกณฑ์การประเมินที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินและคู่มือการประเมินนี้ 
 การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เป็นงานที่มีเกียรติสูง เป็นสิริมงคล 
อีกทั้งเป็นงานที่สามารถยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงข้ึน และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
อย่างต่อเนื่องยาวนาน สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ยจะต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ คณะกรรมการประเมิน
พึงระลึกอยู่เสมอว่า “ต้องด ำเนินกำรด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน        
ใช้ควำมสำมำรถและดุลพินิจในกำรพิจำรณำตัดสินอย่ำงถูกต้อง มีใจเป็นกลำง ไม่โน้มเอียงไปฝ่ำยใด 
ฝ่ำยหน่ึง” เพื่อให้ได้สถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทานอย่างแท้จริง  คณะกรรมการประเมินทุก
ข้ันตอนตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด จึงควรศึกษาคู่มือการประเมินนี้
อย่างละเอียดก่อนที่จะด าเนินการประเมิน 
 

๒. คุณสมบัติของสถำนศึกษำ 
สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่มีสิทธ์ิเข้ารับการประเมิน เพื่อการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล

พระราชทาน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑.  เป็นโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็ก หรือที ่เรียกชื่อเป็นอย่างอื ่น  ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่จัด

การศึกษาส าหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือหลักสูตรอื่นที่
สอดคล้องกับหลกัสตูรนี้ (เป็นหลกัสตูรเพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรับเด็กที่จะเข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑) 
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๒. จัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพใน ๔ ด้าน ต่อไปนี ้ 
ด้านที่  ๑ คุณภาพเด็ก 
ด้านที่  ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
ด้านที่  ๓ การบริหารและการจัดการ 
ด้านที่  ๔ การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ทั้งนี ้สถานศึกษาดังกล่าวต้องไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานหรือเคยได้รับรางวัลพระราชทานมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๓ ป ีจึงจะมีสิทธ์ิส่งเข้ารับการประเมิน  
 

   ๓.  แนวปฏบิตัิในกำรประเมินและคัดเลือก  
๓.๑ กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรประเมินและคดัเลอืก 

๑) ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
ก. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ท าหน้าที่วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลไป

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

ระดับกอ่นประถมศึกษา           กรรมการ 
๔)  ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มสีถานศึกษาที่จัดการศึกษา 

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

ข. คณะกรรมกำรประเมิน ท าหน้าที่ประเมินสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โดยให้ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จ านวนคณะละ ๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                           ประธาน 

๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา                    กรรมการ 

๓) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ นั้น                 กรรมการ 

๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                กรรมการ 

๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและเลขานุการ 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๓ 

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

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

ระดับก่อนประถมศึกษา                    กรรมการ 
๔) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในจังหวัดน้ัน                            กรรมการ 
๕) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      กรรมการ 
๖) นักวิชาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 

ได้รับเลือกเป็นประธานที่ประธานเห็นสมควร                   กรรมการและเลขานุการ 
ข. คณะกรรมกำรประเมิน ท าหน้าที่ประเมินสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โดยให้ประธาน

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

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                   ประธาน 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ 

ด้านการจัดการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา                 กรรมการ 
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในจังหวัดน้ัน                           กรรมการ 
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา 

ระดับก่อนประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                          กรรมการ 
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและเลขานุการ 

หมำยเหตุ การแต่งตั้งประธานเพื่อการด าเนินการคัดเลือกระดับจังหวัดน้ี ให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 
(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) ตกลงเลือกผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นประธานและ
ประกาศให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ร่วมกัน  

๓) ระดับกลุ่มจังหวัด  
ก. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร หน้าที่วางแผนการประเมิน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน กลั่นกรอง

ผลการประเมิน และเสนอผลไปยังคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย  

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

๒) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รบัเลือก 
ให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุม่จงัหวัด            รองประธาน 

๓) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในกลุม่จังหวัดน้ัน           กรรมการ 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๔ 

๔) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่ได้รบัเลือก 
ให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุม่จงัหวัดที่ได้รบัมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบงานรางวัลพระราชทาน (จ านวน ๑ คน)                 กรรมการ 

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับกอ่นประถมศึกษา                     กรรมการ 

๖) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มสีถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับกอ่นประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในกลุม่จังหวัดน้ัน                  กรรมการ 

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

ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาได้รบัเลือก 
เป็นรองประธาน             กรรมการและเลขานุการ 

๑๐) นักวิชาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ที่ผู้อ านวยการได้รับเลือก 
เป็นรองประธานทีป่ระธานเห็นสมควร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข. คณะกรรมกำรประเมิน  
ส่วนกลำง ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จ านวน 

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

ระดับก่อนประถมศึกษา          กรรมการ 
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 

ระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดน้ัน                 กรรมการ 
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา 

ระดับก่อนประถมศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                กรรมการ 
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและเลขานุการ 
ส่วนภูมิภำค ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จ านวน 

คณะละ ๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย 
๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                           ประธาน 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา  

ระดับก่อนประถมศึกษา                    กรรมการ 
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 

ระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดน้ัน                 กรรมการ 
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา 

ระดับก่อนประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                         กรรมการ 
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและเลขานุการ 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๕ 

หมำยเหต ุการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาระดับจังหวัดหรือระดับกลุ่มจังหวัดก็ตาม ต้อง
ไม่แต่งตั้งบุคคลที่เคยเป็นกรรมการประเมินสถานศึกษาซ้ ากับที่เคยประเมินมาแล้วไม่ว่าในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาหรือระดับจังหวัด (ตัวอย่างเช่น นายยุติธรรม ใจเป็นกลาง ประเมินโรงเรียนวิทยาศึกษาในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาแล้ว หากเป็นผู้แทนประเมินในระดับจังหวัดและหรือกลุ่มจังหวัดอีก นายยุติธรรมต้องไม่เป็น
กรรมการประเมินในชุดที่มีโรงเรียนวิทยาศึกษาเข้ารับการประเมินด้วย หากโรงเรียนวิทยาศึกษาได้รับคัดเลือก
เข้ารับการประเมินในระดับจังหวัดและหรือระดับกลุ่มจังหวัด) 
 
๓.๒ กำรด ำเนินกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ  

๑) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
๑.๑) ส่วนกลำง เฉพาะกรุงเทพมหานคร ให้ด าเนินการดังนี้ 

๑.๑.๑) สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา แจ้งความประสงค์ขอ   
เข้ารับการประเมินและคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  

๑.๑.๒) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา โดยแยก
ตามสังกัด และขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง ส่งให้ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑.๑.๓) ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด าเนินการ
ประเมินและคัดเลอืกสถานศึกษาตามขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับสถานศึกษาที่เข้า
รับการคัดเลือกตามผลคะแนนการประเมินจากล าดับสถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดลง
มาถึงต่ าสุด  

๑.๒) ส่วนภูมิภำค ให้ด าเนินการดังนี ้
๑.๒.๑) สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับ

การประเมินและคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาต้ังอยู่ 
๑.๒.๒) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตาม

ขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง ส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ ได้รับเลือก
เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด (กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) 

๑.๒.๓) คณะกรรมการระดับจังหวัดประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามขนาดสถานศึกษา  
ขนาดละ ๑ แห่ง ส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือก
ระดับกลุ่มจังหวัดนั้น  

๑.๒.๔) คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดด าเนินการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตาม
ขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือกตามผล
คะแนนการประเมินจากล าดับสถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ าสุด  



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๖ 

๑.๒.๕) คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดส่งผลการประเมินพร้อมแนบแบบประเมินที่กรอก
คะแนนของคณะกรรมการประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม (ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป  
ผลการประเมินแต่ละด้าน แบบสรุปคะแนน และความเห็นของกรรมการประเมิน  
ในภาพรวม) พร้อมทั้งเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๓ ปีการศึกษา
ย้อนหลัง และข้อมูลประกอบอื่นๆ ส่งไปยังส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พิจารณา
ตรวจสอบและเสนอผลต่อคณะกรรมการอ านวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการ  
ตามจ านวนรางวัลที่ก าหนดต่อไป 

๒) วิธีกำรประเมินและคัดเลือก  
ให้ด าเนินงานตามคู่มือการประเมินและแบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  

ระดับก่อนประถมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน  
ในกรณีที่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ให้ระบุให้ ชัดเจนว่า “ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับ 

การประเมิน” และในกรณีที่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ระบุให้ชัดเจนว่า “สถานศึกษา 
ที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์” 

ก่อนส่งผลการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังส านักทดสอบทางการศึกษา  
ให้คณะกรรมการอ านวยการระดับกลุ่มจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนการประเมิน ช่ือสถานศึกษา 
ที่ตั้ง และข้อมูลส่วนอื่นให้ถูกต้องครบถ้วน  
 
 
 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๗ 

แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน 
ระดบัก่อนประถมศกึษำ ในส่วนกลำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 แจ้งควำมประสงค์ขอเข้ำรับกำรประเมินและคดัเลือกต่อส ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

 

สถำนศึกษำ 

 ประเมินและคดัเลือกสถำนศึกษำ โดยแยกตำมสังกัด และขนำดของ
สถำนศึกษำ ขนำดละ 1 แห่ง 

 เสนอผลกำรคัดเลือกให้ศนูย์ประสำนงำนกำรคัดเลือกระดับ 
กลุ่มกรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำร 
ระดับเขตพ้ืนท่ี 

กำรศึกษำ 

 ประเมินและคดัเลือกสถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์จำกระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำตำมขนำดของสถำนศึกษำ 
เรียงล ำดับ 1, 2, 3 

 เสนอผลกำรคัดเลือกให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
คณะกรรมกำรระดับ
กรุงเทพมหำนคร 

 ประกำศผลกำรคัดเลือก 
 เตรียมกำรเข้ำรับพระรำชทำน 

 

กระทรวงศึกษำ 

 พิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ
จำกคณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 เสนอผลต่อกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อพิจำรณำ 

 

คณะกรรมกำร 
อ ำนวยกำร 

 

 ตรวจสอบและรวบรวมผลกำรประเมินจำกระดับกลุ่ม 
กรุงเทพมหำนคร 

 เสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนระดับ

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๘ 

แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน 
ระดบัก่อนประถมศกึษำ ในส่วนภูมิภำค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประกำศผลกำรคัดเลือก 
 เตรียมกำรเข้ำรับพระรำชทำน 

 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

 พิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 เสนอผลต่อกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อพิจำรณำ 

 

คณะกรรมกำร 
อ ำนวยกำร 

 ตรวจสอบและรวบรวมผลกำรประเมินจำกระดับ 
กลุ่มจังหวัด ที่ 1 – 12 

 เสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำร 
ด ำเนินงำนระดับ 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 ประเมินและคดัเลือกสถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์จำกระดับจังหวดั
ตำมระดับและขนำดของสถำนศึกษำขนำดละ 3 แห่ง  
เรียงล ำดับที่ 1, 2, 3,…. 

 เสนอผลกำรคัดเลือกให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

คณะกรรมกำร 
ระดับกลุ่มจังหวัดท่ี 

1 - 12 

 ประเมินและคดัเลือกสถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์จำกระดับเขตพืน้ที่
กำรศึกษำตำมขนำดของสถำนศึกษำ ขนำดละ 1 แห่ง 

 เสนอผลกำรคัดเลือกให้คณะกรรมกำรระดับกลุ่มจังหวัด 

 

คณะกรรมกำร
ระดับจังหวัด 

 

 ประเมินและคดัเลือกสถำนศึกษำตำมขนำดของสถำนศึกษำ 
ขนำดละ 1 แห่ง 

 เสนอผลกำรคัดเลือกให้คณะกรรมกำรระดับจังหวัด 

 

คณะกรรมกำรระดับ
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

 แจ้งควำมประสงค์ขอเข้ำรับกำรประเมินและคดัเลือกต่อ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่สถำนศกึษำตั้งอยู่ 

 

สถำนศึกษำ 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๙ 

๔. ขอบเขตกำรประเมิน 

ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา มีขอบเขตการประเมิน 
๔ ด้าน ครอบคลุมด้านผลผลิต กระบวนการ และปัจจัย ซึ่งแต่ละด้านมีรายการประเมิน ดังนี้ 
 ด้ำนท่ี ๑ คุณภำพเด็ก 
  ๑.๑  พัฒนาการด้านร่างกาย 
  ๑.๒  พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
  ๑.๓  พัฒนาการด้านสังคม 
  ๑.๔  พัฒนาการด้านสติปัญญา 
 ด้ำนท่ี ๒  กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
  ๒.๑  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒.๒  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  ๒.๓  การพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
  ๒.๔  การจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็ก 
 ด้ำนท่ี ๓  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  ๓.๑ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
  3.2 การพัฒนาองค์กร 
  ๓.3 การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้   

๓.4 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  ๓.5 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 ด้ำนท่ี ๔  กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
  ๔.๑ การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 

๔.๒ การจัดประสบการณ์และการจัดการช้ันเรียน 
๔.๓ การประเมินพัฒนาการของเด็กในช้ันเรียน 
๔.๔ การน าผลประเมินพัฒนาการไปใช้     

น้ าหนักคะแนนของแต่ละด้านมีสัดส่วนดังนี้ คือ ด้ำนท่ี ๑ : ด้ำนท่ี ๒ : ด้ำนท่ี ๓ : ด้ำนท่ี ๔ :  เท่ากับ  
๓ : 2 : 3 : 2  ตามล าดับ แต่ละรายการประเมินในแต่ละด้านมีคะแนนเท่ากับ ๔ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๑๐ 

สรุปภำพรวมกำรประเมิน พร้อมทั้งวิธกีำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
 

ด้ำนท่ี รำยกำรประเมิน วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑.คุณภาพเด็ก 
 
 
 
 

๑.๑ พัฒนาการด้านร่างกาย 
๑.๒ พัฒนาการด้านอารมณ ์จิตใจ 
๑.๓ พัฒนาการด้านสังคม 
๑.๔ พัฒนาการด้านสติปญัญา 

1) พิจารณาจากหลักฐานและสภาพจรงิที่
ปรากฏ  

2) สังเกตและสัมภาษณ์เด็กเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม 

3) สัมภาษณ์ ครู ครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๒. การบรหิารหลักสูตร
และงานวิชาการ 

 
 

๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๒ การจัดกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 
๒.๓ การพัฒนาสื่อและสิง่แวดล้อม   
      เพื่อการเรียนรู้   
๒.๔ การจัดระบบการประเมิน

พัฒนาการของเดก็ 

1) พิจารณาจากหลักฐานและรอ่งรอย 
การปฏิบัตงิาน 

2) สัมภาษณ์บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
3) สังเกตบรรยากาศและสิง่แวดล้อม 

ทั้งภายในห้องเรียนและภายในบริเวณ
โรงเรียน 

๓. การบรหิารและ 
การจัดการ 

 
 
 
 

๓.๑ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
3.2 การพัฒนาองค์กร 
3.3 การใช้เทคโนโลยีและการ

สื่อสารเพื่อการศึกษา  
3.4 การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายใน 
๓.5 การจัดระบบข้อมลูสารสนเทศ  

1) พิจารณาจากหลกัฐานและรอ่งรอย 
การปฏิบัตงิาน 

2) สัมภาษณ์บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
3) สังเกตสภาพจรงิที่ปรากฏ 
 

๔. การจัดประสบการณ์
การเรียนรูท้ี่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

๔.๑ การจัดท าแผนการจัด 
ประสบการณ์ 

๔.๒ การจัดประสบการณ์และ 
การจัดการช้ันเรียน 

๔.๓ การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ในช้ันเรียน 

๔.๔ การน าผลประเมินพฒันาการไปใช้ 

1) พิจารณาจากหลักฐานและสภาพจรงิ 
ที่ปรากฏ  

2) สังเกตการจัดกจิกรรมทั้งในและ 
นอกห้องเรียน 

3) สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ครูพี่เลี้ยง เดก็ 
ผู้ปกครอง และผูเ้กี่ยวข้อง 

   
 
 
 
 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๑๑ 

๕. รำยกำรประเมินและวิธีกำรประเมิน 
 

 การประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา มีขอบเขตการประเมิน ๔ ด้าน แต่ละ
ด้านมีค าอธิบาย หัวข้อพิจารณา แนวทางการให้ระดับคุณภาพ วิธีการประเมิน และแหล่งข้อมูล ดังนี ้

ด้ำนที่ ๑ คุณภำพเด็ก 
คุณภำพเด็ก หมายถึง ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 

อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
รำยกำรประเมิน  

๑.1  พัฒนาการด้านร่างกาย 
  ๑.๒  พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
  ๑.๓  พัฒนาการด้านสังคม 
  ๑.๔  พัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

 ๑.๑. พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย พิจารณาจากเด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวง

สาธารณสุข มีความสามารถในการใช้กล้ ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้ อเล็ก  และมีการประสานสัมพันธ์กันดี  
มีความคล่องตัวและว่องไวในการเดิน การว่ิง การหยิบจับ การควบคุมและบังคับการทรงตัว มีสุขภาพแข็งแรง  
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ พักผ่อนอย่างเพียงพอ มีสุขนิสัยใน 
การรักษาสุขภาพและอนามัย รวมทั้งรู้จักรักษาความปลอดภัยของตนเอง 

ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔  เด็กมีน้ าหนักและส่วนสงูเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพอยู่ใน 
ระดับดเียี่ยม 

 เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว เคลื่อนไหวในท่าต่าง ๆ และ 
ทรงตัวได้อย่างดีเยี่ยม 

 เด็กมีกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กันได้ 
อย่างดีเยี่ยม 

 เด็กมสีุขภาพแข็งแรง และรู้จกัเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย 
 เด็กมสีุขนิสัยที่ดี รบัประทานอาหารที่เป็นประโยชน ์พักผ่อนอย่างเพียงพอและเป็นเวลา 

๓  เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
 เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว เคลื่อนไหวในท่าต่าง ๆ และ 

ทรงตัวได้อย่างดี 
 เด็กมีกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน 
 เด็กมสีุขภาพแข็งแรง และรู้จกัเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 เด็กมสีุขนิสัยที่ดี รบัประทานอาหารที่เป็นประโยชน ์และพักผ่อนอย่างเพียงพอ 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๑๒ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
๒  เด็กมีน้ าหนักและส่วนสงูเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

  เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างปกต ิเคลื่อนไหวในท่าต่าง ๆ และทรงตัวได้ 
 เด็กมีกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างปกตแิละประสานสัมพันธ์กัน 
 เด็กมสีุขภาพแข็งแรง หรือรู้จักเลอืกอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม 
 เด็กมสีุขนิสัยที่ดี หรือรับประทานอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ หรอืพักผ่อนอย่างเพียงพอ 

๑  เด็กมีน้ าหนักและส่วนสงูเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
 เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรง แตเ่คลื่อนไหวในท่าต่าง ๆ ไม่คล่องแคล่ว และทรงตัวได้ไม่ด ี
 เด็กมีกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างปกติ แต่ยังไมป่ระสานสมัพันธ์กัน 
 เด็กมสีุขภาพแข็งแรง หรือรู้จักเลอืกอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม 
 เด็กมสีุขนิสัยที่ด ีหรือรับประทานอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ หรอืพักผ่อนอย่างเพียงพอ 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล  
1) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น สมุดบันทึกประจ าตัวเด็ก สมุดรายงานพัฒนาการของเด็ก 

แฟ้มสะสมงานของเด็ก ภาพถ่ายกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย บันทึกต่าง ๆ 
2) สังเกตเด็กเป็นรายบุคคลทั้งด้านสภาพทางร่างกายและด้านสุขนิสัย (อาจสุ่ม เด็กจ านวนหนึ่ง 

ในห้องหรือสุ่มเป็นรายห้อง หรือสังเกตเด็กทั้งห้องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้  ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมกับขนาด 
ของสถานศึกษา) 

3) สัมภาษณ์ ครู ผู้ดูแลเด็ก เด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 
๑.๒ พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ  

พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ พิจารณาจากเด็กมีอุปนิสัย บุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ เห็นได้
จากความร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น รักการออกก าลังกาย รักดนตรี ช่ืนชมศิลปะ 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย  
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม  

ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔  เด็กมีความสุข ร่าเรงิ สนุกสนาน ยิ้มแย้ม แจ่มใส ปรากฏอยา่งชัดเจน 
 เด็กช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และการออกก าลังกาย   
 เด็กรักธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มีความรู้สกึที่ดีต่อตนเองและผูอ้ื่น  
 เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก ปรากฏอย่างชัดเจน  
 เด็กแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกบัวัยและสถานการณ์ 
 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีตามจุดเน้นของสถานศึกษา ปรากฏอย่างชัดเจน 

๓  เด็กมีความสุข ร่าเรงิ สนุกสนาน ยิ้มแย้ม แจ่มใส  
 เด็กช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และการออกก าลังกาย   



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๑๓ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 เด็กรักธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มีความรู้สกึที่ดีเฉพาะตอ่ตนเอง  
 เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก  
 เด็กแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกบัวัยและสถานการณ์ 
 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีตามจุดเน้นของสถานศึกษา 

๒  เด็กมีความสุข ร่าเรงิ ยิ้มแย้ม แจ่มใส  
 เด็กช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และการออกก าลังกาย   
 เด็กรักธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มีความรู้สกึที่ดีเฉพาะตอ่ตนเอง  
 เด็กมีความมั่นใจในตนเอง แต่ไม่กล้าแสดงออก  
 เด็กแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกบัวัย 
 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ด ี

๑  เด็กมีความร่าเรงิ ยิ้มแย้ม แจ่มใส  
 เด็กแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และการออกก าลังกาย   
 เด็กมีความรูส้ึกที่ดีเฉพาะต่อตนเอง รกัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เด็กมีความมั่นใจในตนเอง แต่ไม่กล้าแสดงออก และแสดงออกทางอารมณ์ไดไ้ม่เหมาะสมกบัวัย

และสถานการณ์ 
 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ด ี

 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐาน เช่น บันทึกการดูแลเด็ก กิจกรรมที่จัดให้เด็ก การแสดงออกของเด็กใน

สถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น 
2) สังเกตพฤติกรรมของเด็กทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3) สัมภาษณ์เด็กเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ครู ผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ปกครอง 
 
๑.๓ พัฒนำกำรด้ำนสังคม  

พัฒนำกำรด้ำนสังคม พิจารณาจากเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย มีวินัยใน
ตนเอง รับผิดชอบตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ระวังภัยจากคนแปลกหน้า ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีสัมมาคารวะ รักวัฒนธรรมและความเปน็ไทย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้จักเป็นผู้น า
ผู้ตามที่ดี และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๑๔ 

ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔  เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมกบัวัย 
 เด็กมีวินยัในตนเอง และรบัผิดชอบตนเองได้ดีเยี่ยม 
 เด็กรบัรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตวัได้ดีเยี่ยม 
 เด็กเข้าใจและยอมรบัความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างด ี
 เด็กมีความสามารถระวังภัยจากคนแปลกหน้าได้ดีเยี่ยม 
 เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดีเยี่ยม 
 เด็กมสีัมมาคารวะต่อครู พ่อแม่ ผูป้กครอง และบุคคลอื่น โดยแสดงออกอย่างชัดเจน  
 เด็กรักวัฒนธรรมและความเป็นไทยโดยแสดงออกอย่างชัดเจน 
 เด็กอยู่ร่วมกับครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น ได้อย่างมคีวามสุขที่แสดงออกชัดเจน  
 เด็กปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคมทัง้ภายในและนอกห้องเรียน 

๓  เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีและเหมาะสมกับวัย 
 เด็กมีวินยัในตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ดี 
 เด็กรบัรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตวัได้ดี 
 เด็กเข้าใจและยอมรบัความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี 
 เด็กมีความสามารถระวังภัยจากคนแปลกหน้าได้ดี 
 เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดี 
 เด็กแสดงออกถึงการมสีัมมาคารวะต่อครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น  
 เด็กแสดงออกถึงความรักวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 เด็กอยู่ร่วมกับครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลอื่นได้อย่างมคีวามสุข  
 เด็กปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคมทัง้ภายในและนอกห้องเรียน 

๒  เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกบัวัย 
 เด็กมีวินยัในตนเองและรับผิดชอบตนเองได ้
 เด็กรบัรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตวัได้ 
 เด็กเข้าใจและยอมรบัความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 เด็กมีความสามารถระวังภัยจากคนแปลกหน้าได้ 
 เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
 เด็กมสีัมมาคารวะต่อครู พ่อแม่ ผูป้กครอง และบุคคลอื่น  
 เด็กรักวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
 เด็กอยู่ร่วมกับครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น  
 เด็กปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๑๕ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
๑  เด็กมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองไม่เหมาะสมกับวัย 

 เด็กขาดวินยัในตนเองและขาดความรับผิดชอบตนเอง 
 เด็กมีปฏิสัมพันธ์กบับุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่เหมาะสมกับวัย 
 เด็กไม่เข้าใจหรอืไม่ยอมรับความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 เด็กขาดความระวังภัยจากคนแปลกหน้า 
 เด็กขาดทักษะในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เด็กไม่มสีัมมาคารวะต่อครู พ่อแม่ ผูป้กครอง หรือบุคคลอื่น 
 เด็กไม่สามารถแสดงออกถึงความรักวัฒนธรรมและความเปน็ไทย 
 เด็กไม่สามารถอยูร่่วมกับครู พ่อแม่ ผูป้กครอง และบุคคลอืน่ได้ตามปกต ิ
 เด็กไม่สามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐาน เช่น บันทึกการดูแลเด็ก กิจกรรมที่จัดให้เด็ก การแสดงออกของเด็กใน

สถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น 
2) สังเกตพฤติกรรมของเด็กทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3) สัมภาษณ์เด็กเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ครู ผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ปกครอง 

 
๑.๔ พัฒนำกำรทำงด้ำนสติปัญญำ  

พัฒนำกำรทำงด้ำนสติปัญญำ พิจารณาจากเด็กมีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ อ่านเขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ สามารถสังเกต 
จ าแนก เปรียบเทียบ รู้ค่าและจ านวน น้ าหนัก รูปร่าง รูปทรง เวลา การคาดคะเน สามารถคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดรวบยอด มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคต ิ
ที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔  เด็กใช้ภาษาสื่อสาร สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องใหผู้้อื่นเข้าใจได้อย่างดีเยี่ยม 
 เด็กอ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ สังเกต จ าแนก เปรียบเทียบไดอ้ย่างดีเยี่ยม 
 เด็กมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยสามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจน 
 เด็กคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจ และคิดรวบยอดไดอ้ย่างดเียี่ยมเหมาะสมกบัวัย 
 เด็กมจีินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ไดอ้ย่างดเียี่ยมเหมาะสมกบัวัย  
 เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นที่จะหาค าตอบและแสวงหาความรู ้

ด้วยวิธีการต่างๆ ไดเ้หมาะสมกบัวัย ปรากฏอย่างเด่นชัด 
 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๑๖ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
๓  เด็กใช้ภาษาสื่อสาร สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องใหผู้้อื่นเข้าใจได้อย่างด ี

 เด็กอ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ สังเกต จ าแนก เปรียบเทียบไดอ้ย่างดี 
 เด็กมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยสามารถแสดงออกได้ 
 เด็กคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจ และคิดรวบยอดไดอ้ย่างดเีหมาะสมกบัวัย 
 เด็กมจีินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ไดอ้ย่างดเีหมาะสมกับวัย  
 เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นที่จะหาค าตอบและแสวงหาความรู ้

ด้วยวิธีการต่างๆ ไดเ้หมาะสมกบัวัย 
๒  เด็กใช้ภาษาสื่อสาร สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องใหผู้้อื่นเข้าใจได้ 

 เด็กอ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ สังเกต จ าแนก เปรียบเทียบได ้
 เด็กมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยสามารถแสดงออกได้พอสมควร 
 เด็กคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจ และคิดรวบยอดได ้
 เด็กมจีินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
 เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  

๑  เด็กใช้ภาษาสื่อสารได ้แต่ไม่สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได ้
 เด็กอ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ สังเกต แต่ไม่สามารถจ าแนก เปรียบเทียบได ้
 เด็กไม่มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
 เด็กคิดแก้ปัญหา แต่ไม่สามารถตัดสินใจและคิดรวบยอดได ้
 เด็กมจีินตนาการ แต่ยังขาดความคิดสร้างสรรค์  
 เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ แต่ขาดความกระตือรือร้นทีจ่ะหาค าตอบและแสวงหาความรู้

ด้วยวิธีการต่างๆ  
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐาน เช่น บันทึกการดูแลเด็ก กิจกรรมที่จัดให้เด็ก การแสดงออกของเด็กใน

สถานการณ์ปัจจุบัน บันทึกการประเมินพัฒนาการของเด็ก เป็นต้น 
2) สังเกตพฤติกรรมของเด็กทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3) สัมภาษณ์เด็กเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ครู ผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ปกครอง 

 
ด้ำนที่ ๒   กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร หมายถึง สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง

เป็นระบบ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ และจัดระบบการประเมิน
พัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รำยกำรประเมิน  
๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๑๗ 

๒.๓ การพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
๒.๔ การจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็ก 

๒.๑ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ พิจารณาจากสถานศึกษาด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม น าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงได้ชัดเจน มีการก ากับ ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลการใช้หลักสูตรที่มีระบบและต่อเนื่อง รวมถึงมีการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพการณ์ที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา ร่วมกับชุมชน สังคม ท้องถ่ิน และผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องครบทุกฝ่าย  

 น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกบั
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับปจัจบุัน เป้าหมายและวิสัยทศัน์ของสถานศึกษา  

 น าหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบการจัดประสบการณ์อย่างเป็นข้ันตอนตามที่ก าหนด บรรลุผล
ตามจุดมุ่งหมาย 

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

โดยใช้กระบวนการวิจัยเพือ่พัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
3    วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา แต่มีชุมชน สังคม และท้องถ่ิน ร่วมด าเนินการไม่

ครบทุกฝ่าย หรือขาดประเด็นพจิารณาทีเ่กี่ยวข้องไปบ้าง  
 น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกบั

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับปจัจบุัน เป้าหมายและวิสัยทศัน์ของสถานศึกษา  
 น าหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบการจัดประสบการณ์อย่างเป็นข้ันตอนตามที่ก าหนด 

บรรลผุลตามจุดมุง่หมาย 
 จัดท าแผนและด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลกัสูตรทีเ่ป็นระบบ 
 สรปุผลการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินมาปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร  

โดยใช้กระบวนการวิจัยเพือ่พัฒนา มีแนวโน้มว่าจะเป็นหลักสูตรที่น าไปขยายผลได้ 
๒  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา โดยชุมชน สังคม และท้องถ่ิน มีส่วนร่วมนอ้ย 

 น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับปจัจบุัน เป้าหมายและวิสัยทศัน์ของสถานศึกษา  

 น าหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบการจัดประสบการณ์ แต่ยังไม่บรรลุผล 
 จัดท าแผนและด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลกัสูตร แต่ยังไม่ม ี

การรายงานผล 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๑๘ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 มีร่องรอยการสรปุผลการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมิน มาปรับปรงุและพัฒนาหลกัสูตร 

แต่ไม่มีรายงานที่ชัดเจน 
๑  วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษา โดยชุมชน สังคม และทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมน้อยมาก

หรอืไม่มสี่วนร่วมเลย 
 น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหส้อดคล้องกบัหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยฉบับปัจจุบัน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา แตห่ลักสูตรยังไมส่มบูรณ์
พอที่จะน าไปใช้ 

 น าหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบการจัดประสบการณ์ ข้ันตอนการออกแบบไม่ชัดเจน  
 ด าเนินการนเิทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตรที่ไม่เป็นระบบ หรือไม่ม ี

การด าเนินการ 
 ไม่มีการสรปุผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และไม่มกีารประเมินการใช้หลักสูตร 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงานที่ปรากฏ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนพัฒนา

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

2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

๒.๒ กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พิจารณาจากสถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับเด็ก  

ทุกคน โครงการ/กิจกรรมทีจ่ัดเนน้การเสรมิสร้างวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ การมีทักษะชีวิต การสนใจใฝ่รู้ 
รักธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่อย่างพอเพียง และรักวัฒนธรรมไทย โดยมีการด าเนินโครงการตามแนว
พระราชด าริฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ อย่างน้อย ๑ โครงการ รวมถึงโครงการ/กิจกรรม
อื่นๆ ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษา ทุกโครงการ/กิจกรรมมีแผนด าเนินการ การน าสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  
มีการสรุปรายงานผล และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
          ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
๔  น าผลการวิเคราะห์ข้อมลูเดก็รายบุคคลและภาพรวม รวมทัง้ผลสรุปความคิดเห็นของ

ผู้ปกครอง ชุมชน มาจัดท าโครงการ/กจิกรรมเสริมหลกัสูตร ได้เหมาะสมกับจุดเน้นของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจ และวัยของเด็ก โดยมโีครงการตามแนว
พระราชด าริฯ อย่างน้อย ๑ โครงการ 

 ทุกโครงการ/กิจกรรมเสรมิหลักสูตรก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัด  
ที่ชัดเจน สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและส่งเสริมพฒันาการของเด็กทุกคนอย่างชัดเจน 

 รูปแบบการจัดกจิกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ สร้างสรรค์ ทั้งกจิกรรมรายบุคคล 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๑๙ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
กิจกรรมกลุม่ เด็กทกุคนได้แสดงออกทุกด้านอย่างมีความสุข 

 โครงการ/กจิกรรมเสริมหลกัสูตรประสบความส าเรจ็อย่างโดดเด่นมากกว่า ๓ โครงการ/
กิจกรรมขึ้นไป 

๓  น าผลการวิเคราะห์ข้อมลูเดก็รายบุคคลและภาพรวม รวมถึงผลสรปุความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง มาก าหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรไดเ้หมาะสมกับจุดเน้นของสถานศึกษา 
สอดคล้องกบัความพร้อม ความสนใจ และวัยของเด็ก แต่ยังไม่ครอบคลุมจุดเน้นของ
สถานศึกษาทั้งหมด โดยมีโครงการตามแนวพระราชด าริฯ อย่างน้อย ๑ โครงการ 

 ทุกโครงการ/กิจกรรมเสรมิหลักสูตรก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัด  
ที่ชัดเจน สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและส่งเสริมพฒันาการของเด็กทุกคนอย่างชัดเจน 

 รูปแบบการจัดกจิกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ สร้างสรรค์ ทั้งกจิกรรมรายบุคคล 
กิจกรรมกลุม่ เด็กทกุคนได้แสดงออกทุกด้านอย่างมีความสุข 

 โครงการ/กจิกรรมเสริมหลกัสูตรประสบความส าเรจ็อย่างโดดเด่น ๓ โครงการ/กิจกรรม 
๒  น าผลการวิเคราะห์ข้อมลูเดก็รายบุคคลและความคิดเห็นของผู้ปกครอง มาก าหนดโครงการ/

กิจกรรมเสริมหลักสูตรได้สอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจ และวัยของเด็ก แต่ยังไม่
ครอบคลมุจุดเน้นของสถานศึกษาทั้งหมด 

 ทุกโครงการ/กิจกรรมเสรมิหลักสูตรก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัด
สอดคล้องกบัมาตรฐานหลกัสูตร และส่งเสริมพฒันาการของเด็กส่วนใหญ่ชัดเจน 

 รูปแบบการจัดกจิกรรมมีความหลากหลายและน่าสนใจ ทั้งกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม 
เด็กส่วนใหญ่ได้แสดงออกอย่างมีความสุข 

 โครงการ/กจิกรรมเสริมหลกัสูตรประสบความส าเรจ็ ๒ โครงการ/กจิกรรม 
๑  น าผลการวิเคราะห์ข้อมลูเดก็รายบุคคลและความคิดเห็นของผู้ปกครอง มาก าหนดโครงการ/

กิจกรรมเสริมหลักสูตรได้สอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจ และวัยของเด็ก แตต่อบสนอง
จุดเน้นของสถานศึกษาเพียงบางประเด็น 

 ทุกโครงการ/กิจกรรมเสรมิหลักสูตรก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัด  
ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานหลักสูตร และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กบางกลุ่มชัดเจน 

 รูปแบบการจัดกจิกรรมมีความน่าสนใจทั้งกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม เด็กบางกลุ่มได้
แสดงออกทุกด้านอย่างมีความสุข 

 โครงการ/กจิกรรมเสริมหลกัสูตรประสบความส าเรจ็ ๑ โครงการ/กจิกรรม 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น โครงการ/แผนงาน บันทึกผลการจัดโครงการ/ 

กิจกรรม รายงานการสรุปผลโครงการ/กิจกรรม ฯลฯ  
๒) สัมภาษณ์เด็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๓) สังเกตพฤติกรรมของเด็ก 
๔) ส ารวจสภาพที่ปรากฏจริงทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๒๐ 

๒.๓ กำรพัฒนำสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรเรียนรู้  
สื่อและสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรเรียนรู้ พิจารณาจากสถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

และหลากหลาย จัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
ตอบสนองความสนใจและความต้องการของเด็ก และมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ แหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับสู่วงวิชาการ 

   ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔  รับฟงัและวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู เดก็ รวมทั้งผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับความต้องการใช้สือ่ แหลง่เรียนรู้ และสิ่งแวดลอ้มเพือ่การเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการออกแบบและวางแผนงานจัดหาและผลิตสือ่และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้

 ออกแบบ วางแผน ด าเนินการจัดหาและผลิตสื่อทีม่ีคุณภาพอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ
จุดหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วนและเพียงพอกบัเดก็ 

 จัดแหลง่เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทีเ่อื้อต่อการจดัประสบการณ์ ตอบสนองความ
สนใจและความต้องการของเด็กทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรียน 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ แหลง่เรียนรู้ และสิง่แวดล้อมทั้งทีม่ีในสถานศึกษา ท้องถ่ิน
และชุมชน น าไปใช้อยา่งเหมาะสมกับเด็กทกุคน ทุกกลุ่มเปา้หมาย  

 ประชาสมัพันธ์ เผยแพรส่ื่อ แหลง่เรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ที่ได้รบัการยอมรับ
เป็นนวัตกรรมสู่แวดวงวิชาการผ่านรูปแบบและวิธีการที่มีความหลากหลาย 

๓  รับฟงัและวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู รวมทั้งผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกบั
ความต้องการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การออกแบบและวางแผนงานจัดหาและผลิตสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้

 ออกแบบ วางแผน ด าเนินการจัดหาและผลิตสื่อทีม่ีคุณภาพ สอดคล้องกับจุดหมายของ
หลักสูตรอย่างครบถ้วน  

 จัดแหลง่เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทีเ่อื้อต่อการจดัประสบการณ์ ตอบสนองความ
สนใจและความต้องการของเด็กทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรียน 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ แหลง่เรียนรู้ และสิง่แวดล้อมทั้งทีม่ีในสถานศึกษา ท้องถ่ิน 
และชุมชน โดยเลือกน าไปใช้อย่างเหมาะสม  

 ประชาสมัพันธ์ เผยแพรส่ื่อ แหลง่เรียนรู้ และสิง่แวดล้อมเพือ่การเรียนรู้ ที่ได้รับการยอมรับ
และเป็นนวัตกรรมสู่แวดวงวิชาการที่น าไปสู่การเผยแพร่ได้ 

๒  รับฟงัและวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูเกีย่วกับความต้องการใช้สื่อ  
แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ เพือ่ใช้ในการออกแบบและวางแผนงานจัดหา 
สื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้

 ออกแบบ วางแผน ด าเนินการจัดหาสื่อทีส่อดคล้องกบัจุดหมายของหลักสูตร เพียงพอ
ส าหรับเด็ก 

 จัดแหลง่เรียนรู้ และสิง่แวดล้อมในสถานศึกษาที่เอือ้ต่อการจัดประสบการณ์  



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๒๑ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีในสถานศึกษา ท้องถ่ิน และชุมชน 
 ประชาสมัพันธ์ เผยแพรส่ื่อ แหลง่เรียนรู้ และสิง่แวดล้อมเพือ่การเรียนรู้ ที่สถานศึกษาก าลงั

พัฒนาข้ึน และมีแนวโน้มว่าน าไปสู่การเผยแพร่ได ้
๑  รับฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูและผูท้ี่มีส่วนเกีย่วข้องเกี่ยวกับความต้องการใช้

สื่อ แหลง่เรียนรู้ และสิง่แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ แต่เลือกใช้ข้อมูลทีส่ถานศึกษาสนใจน ามา
ประกอบการออกแบบและวางแผนงานจัดหาและผลิตสือ่และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้

 ออกแบบ วางแผน ด าเนินการจัดหาสื่อทีส่อดคล้องกบัจุดหมายของหลักสูตรแต่ยังไม่
เพียงพอส าหรบัเด็ก  

 จัดแหลง่เรียนรู้ และสิง่แวดล้อมในสถานศึกษาที่เอือ้ต่อการจัดประสบการณ์ แตต่อบสนอง
ความสนใจและความต้องการของเดก็ไม่ทั่วถึง 

 สนับสนุนให้ครบูางส่วนใช้สื่อ แหลง่เรียนรู้ และสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างเหมาะสม 
 ยังไม่มีนวัตกรรมการพฒันาสื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ที่มีในสถานศึกษา

ที่เด่นชัดพอทีจ่ะประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ได ้หรือไมม่ีการพัฒนานวัตกรรมด้านสื่อใน
สถานศึกษา 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐาน เช่น ทะเบียนสื่อและแหล่งเรียนรู้ บันทึกการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 
๒) สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เด็กๆ และผู้ปกครอง 
๓) ส ารวจจากสภาพจรงิที่ปรากฏทัง้ภายในห้องเรียน ภายนอกห้องเรียน รอบอาคารเรียน และบริเวณ

รอบ ๆ สถานศึกษา 
  
๒.๔ กำรจัดระบบกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็ก  

กำรจัดระบบกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็ก พิจารณาจากการบริหารและการจัดการ 
ของสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทาง/กระบวนการประเมินพัฒนาการของเด็กเพื่อใหไ้ด้ข้อมูลสารสนเทศ
ในการตัดสิน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยก าหนดระเบียบการประเมินพัฒนาการของ
เด็กเป็นหลักในการด าเนินงาน มีกระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่มีคุณภาพ จัดท าเอกสารประกอบการ
ประเมินพัฒนาการของเด็ก สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และน าผลไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก  

  ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔  พัฒนาแนวทาง/กระบวนการประเมินพฒันาการของเด็ก ไดข้้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  

 มีระเบียบการประเมินพฒันาการเด็กที่เกิดจากการมสี่วนร่วมของครู ผูป้กครอง และ 
ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องอื่น สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก 
 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๒๒ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 สร้างและพฒันาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ หลากหลายรูปแบบ และ 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กเป็นระบบ สามารถน ามาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงความ
ต้องการในพฒันาการทุกด้านของเด็กทุกคน 

 จัดท าเอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการเด็กทุกคน และสรปุรายงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบญัชาหน่วยงานต้นสงักัดและผูเ้กี่ยวข้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน  

 น าผลไปใช้พฒันาการบรหิารและการจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา การจัดประสบการณ์
ของครู ในทุกประสบการณ์และพัฒนาการทุกด้านของเด็กทัง้สถานศึกษา 

๓  พัฒนาแนวทาง/กระบวนการประเมินพฒันาการเด็ก ได้ข้อมลูสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน  

 มีระเบียบการประเมินพฒันาการเด็กที่เกิดจากการมสี่วนร่วมของครู ผูป้กครอง และ 
ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องบางกลุ่ม และสอดคล้องกบัพฒันาการเด็ก 

 สร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ และมีการเก็บรวบรวมอย่างเป็น
ระบบ สามารถน ามาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงความต้องการในพัฒนาการทุกด้านของเด็ก 

 จัดท าเอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการเด็กทุกคน และสรปุรายงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบญัชาหน่วยงานต้นสงักัดและผูเ้กี่ยวข้อง เป็นปจัจบุนั 

 น าผลไปใช้พฒันากระบวนการจัดประสบการณ์ของครูในทุกประสบการณ์และพัฒนาการ  
ทุกด้านของเดก็ทั้งสถานศึกษา 

๒  พัฒนาแนวทาง/กระบวนการประเมินพฒันาการเด็ก ได้ข้อมลูสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้อง        
แต่แนวทางการประเมินพฒันาการเด็กไม่ค่อยชัดเจน 

 มีระเบียบการประเมินพฒันาการเด็กที่เกิดจากการมสี่วนร่วมของครู ผูป้กครอง และ 
ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องบ้าง และสอดคลอ้งกบัพัฒนาการเด็ก 

 สร้างและพฒันาเครื่องมือการวัดและประเมินผลแต่ยังไมห่ลากหลาย มรีะบบการเกบ็
รวบรวมข้อมูลเด็ก แตก่ารน าไปใช้ยังไม่คล่องตัว เครื่องมือบางอย่างไมส่อดคล้องกับการ
ประเมินพฒันาการของเดก็ 

 จัดท าเอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการเด็กทุกคน แตข้่อมูลยังไมส่มบูรณ์หรือยงัไม่
เป็นปจัจบุัน แต่มีการสรุปรายงานเสนอต่อผู้บงัคับบัญชาหนว่ยงานต้นสังกัดและผูเ้กี่ยวข้อง  

 น าผลการประเมินพฒันาการเด็กไปใช้พฒันากระบวนการจดัประสบการณ์ของครู แตไ่ม่
ครอบคลมุทุกประสบการณ์และพฒันาการทุกด้านของเด็ก 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๒๓ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
๑  จัดท าแนวทาง/กระบวนการประเมินพฒันาการของเด็กจากข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง   

ไม่ชัดเจน 
 มีระเบียบการประเมินพฒันาการเด็กที่สอดคล้องกับพฒันาการของเดก็ แต่ขาดการมีส่วน

ร่วมของครู ผู้ปกครอง และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง  
 มีร่องรอยการสร้างและพฒันาเครื่องมือการวัดและประเมินผล แต่เครือ่งมอืบางอย่างไม่

สอดคล้องกบัพัฒนาการของเด็ก การเกบ็รวบรวมเครื่องมือวัดและประเมินไม่เป็นระบบ 
เครื่องมือวัดและประเมินหลายอย่างไม่มปีระสิทธิภาพ  

 จัดท าเอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการเด็ก แต่ไม่สรปุรายงานเสนอต่อผูบ้ังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสงักัดและผู้เกี่ยวข้อง และขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปจัจบุัน  

 ผลการประเมินพฒันาการเด็กไม่ถูกน าไปใช้เพื่อพฒันาพัฒนากระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษา และกระบวนการจัดประสบการณ์ของครู หรืออาจม ี
การน าไปใช้แต่ไม่ครอบคลุมพฒันาการของเดก็ทุกด้าน 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น แผนการประเมินพัฒนาการของเด็ก เครื่องมือประเมิน  

แบบบันทึกพฤติกรรม สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก เอกสารเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการของเด็ก แฟ้มผลงาน
ของเด็ก เป็นต้น 

๒) สงัเกตวิธีการประเมินพฤติกรรมเด็กในห้องเรียน 
๓) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น เด็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เป็นต้น 
  
ด้ำนที่ 3 กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำรศกึษำ 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงภาวะผู้น าใน 

การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม สร้างผลงานโดดเด่นเป็น  
ที่ยอมรับ ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของบุคลากรในสถานศึกษาให้มุ่งพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด าเนินการ
จัดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่า  
ด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  
  รำยกำรประเมิน 

๓.๑ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
   ๓.๒ การพัฒนาองค์กร 

๓.๓ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
   ๓.๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
   ๓.๕ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
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 3.1 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร  
 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร พิจารณาจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัติงาน วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพเด็กทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความเป็นประชาธิปไตย 
สามารถบริหารและจัดการได้ด ีมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และมีความพึงพอใจการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
         ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ  
4  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัตงิานเป็นแบบอย่างได ้
 ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพฒันาสถานศึกษาที่มุ่งเนน้พัฒนาคุณภาพเด็กทุกคน         

ทุกกลุม่เป้าหมายอย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับ  
 ผู้บรหิารมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถบรหิารและจัดการสถานศึกษาให้มผีลงานโดดเด่น  

ประจักษ์ชัด เป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไป 
 ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาอย่างทั่วถึง  

มีความพึงพอใจ และเป็นที่ยอมรบัของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง  
3  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ยึดหลักการบริหารแบบมสี่วนร่วม  

 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัตงิานเต็มที ่
 ผู้บรหิารจัดการศึกษาโดยยดึแผนพฒันาสถานศึกษาทีมุ่่งเน้นพฒันาคุณภาพเดก็ทกุคน  
 ผู้บรหิารมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถบริหารและจัดการสถานศึกษาให้มีผลงานโดดเด่น  
 ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาอย่างทั่วถึง  

มีความพึงพอใจ และเป็นที่ยอมรบัของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง  
2  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ยึดหลักการบริหารแบบมสี่วนร่วม  

 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัตงิาน 
 ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพฒันาสถานศึกษาที่มุ่งเนน้พัฒนาคุณภาพเด็ก               

บางกลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถบรหิารจัดการสถานศึกษาได้ 
 ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาเป็นบางกลุม่  

1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ แต่ไม่ไดย้ึดหลักการบริหารแบบมีส่วนรว่ม  
 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัตงิาน 
 ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยไม่ยึดแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 ผู้บริหารด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของตนเป็นส่วนใหญ ่
 ผู้บรหิารเสริมสร้างขวัญก าลงัใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบางกลุ่ม 

  
 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๒๕ 

   วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
   ๑) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น ประวัติการปฏิบัติราชการ แฟ้มสะสมงาน ภาพถ่าย 

การปฏิบัติราชการ เป็นต้น 
   ๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ช่วยผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ นักการ  

ผู้ให้บริการด้านอาหาร  เป็นต้น 
 
3.2 กำรพัฒนำองค์กร 

กำรพัฒนำองค์กร พิจารณาจากการสร้างระบบและจัดท าแผนเพื่อพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
องค์กรให้เกิดประสิทธิผลมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก มีการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการจัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงาม 
อาคารและสถานที่ทุกแห่งมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ มั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกประจ าอาคารมีปริมาณเพียงพอ ครู เด็ก และผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการรับฟังความคิดเห็น
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
          ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย  

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
4  สถานศึกษามีระบบพฒันาองค์กรและจัดท าแผนเพื่อพฒันาสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

และน าไปสู่ความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิผลโดยเน้นการมีส่วนร่วมและรับฟงัความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วน  

 สถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กทุกคนอย่างมปีระสิทธิภาพ มีการแต่งตั้งคณะท างาน
และผูร้ับผิดชอบชัดเจน 

 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดงีาม เพื่อพฒันาครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และเด็ก ทีส่อดคลอ้งกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 

 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม อาคารและสถานที่ทุกแหง่มีความปลอดภัย สะอาด 
มีระบบการดูแลความปลอดภัยทีเ่หมาะสมชัดเจน 

 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอพร้อมใช้ 

 สถานศึกษาส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเด็กกับเด็ก ครูกับเด็ก ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายพึงพอใจ 

3  สถานศึกษามีระบบพฒันาองค์กรและจัดท าแผนเพื่อพฒันาสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และน าไปสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมและรับฟงัความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  

 สถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กทุกคน ด าเนินการได้ดี มผีู้รบัผิดชอบชัดเจน 
 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดงีาม เพื่อพฒันาครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และเด็ก ที่สอดคล้องกับบรบิทของสถานศึกษา  
 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม อาคารและสถานที่ทุกแห่งมีความปลอดภัยและ

สะอาด มีระบบการดูแลความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๒๖ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์และ 

สิ่งอ านวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอ 
 สถานศึกษาส่งเสริมการมปีฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเด็กกบัเด็ก ครูกบัเดก็ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษากับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ทกุฝ่ายพงึพอใจ 
2  สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาสู่ความเป็นสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ  

 สถานศึกษามีการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กได้ความเหมาะสม 
 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม เพื่อพฒันาครู บุคลากรทางการศึกษา 

และเด็ก แต่ไม่ครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยร่มรื่น อาคารและสถานที่ปลอดภัยแตค่่อนข้างไม่สะอาด 
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์และ 

สิ่งอ านวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอ 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมการมปีฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกบัเด็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กับผูป้กครองและผูเ้กี่ยวข้อง ทุกฝ่ายค่อนข้างพงึพอใจ 
1  สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรที่ยังไม่ชัดเจน  

 สถานศึกษามีระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่ยงัไม่ชัดเจน  
 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม เพื่อพฒันาครู บุคลากรทางการศึกษา 

และเด็ก เพียงบางประเด็นบางกลุม่เป้าหมาย 
 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมไม่รม่รื่น อาคารและสถานที่ไมส่ะอาดและค่อนข้างไม่ปลอดภัย 
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการไม่ถูกสุขลักษณะ หรือไม่มั่นคงแข็งแรง  
 สถานศึกษามีการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างครูกบัเดก็ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กับผูป้กครองและผูเ้กี่ยวข้องที่ไม่ชัดเจน หรือไม่มกีารด าเนินการ  
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น 
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น 
3) สังเกตสภาพที่ปรากฏจริงขณะประเมิน 
 
3.3 กำรใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรศึกษำ 

เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรศึกษำ พิจารณาจากสถานศึกษาด าเนินการจัดหาและพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารเพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการ มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การใช้ ตลอดถึงน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๒๗ 

         ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  สถานศึกษาด าเนินการจัดหาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็ก และเพื่อการ
บรหิารและการจัดการไดต้ามแผนงาน/โครงการทีก่ าหนด ครบทกุกลุม่เป้าหมาย  

 สถานศึกษาก าหนดแนวทางให้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ส าหรบัเด็ก และเพือ่
การบริหารและจัดการตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไดอ้ย่างเหมาะสม 

 สถานศึกษาก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสือ่สารเพือ่การเรียนรู้ส าหรบั
เด็ก และเพื่อการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 สถานศึกษามีระบบการดูแลบ ารงุรกัษาเทคโนโลยีและการสือ่สารเพื่อการศึกษาและด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3  สถานศึกษาด าเนินการจัดหาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็ก และเพื่อการ
บรหิารและการจัดการไดต้ามแผนงาน/โครงการทีก่ าหนดเกอืบครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 สถานศึกษาก าหนดแนวทางให้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ส าหรบัเด็กและเพื่อ
การบริหารและการจัดการตามแผนงาน/โครงการทีก่ าหนดชัดเจน  

 สถานศึกษาก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสือ่สารเพือ่การศึกษาค่อนข้าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

 สถานศึกษามีระบบการดูแลบ ารงุรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา และด าเนินการให้
ใช้งานไดอ้ย่างเหมาะสม 

2  สถานศึกษาด าเนินการจัดหาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาไดต้ามแผนงาน/โครงการ
ที่ก าหนดเฉพาะกลุ่มทีจ่ าเป็น 

 สถานศึกษาก าหนดแนวทางให้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาได้เหมาะสม 
 สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ต่อเนื่อง 
 สถานศึกษามีการดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษาและด าเนินการให้ใช้งานได้ 

1  สถานศึกษามีการจัดหาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
 สถานศึกษาก าหนดแนวทางการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาได้เท่าที่จ าเป็น  
 สถานศึกษาขาดการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสือ่สารเพือ่การศึกษา 
 สถานศึกษาไม่มีศักยภาพในการดูแลบ ารงุรกัษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  

หรือไม่ด าเนินการ 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการฯ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับผิดชอบงาน ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เป็นต้น 
3) สังเกตสภาพการใช้งานจริง 
 
 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๒๘ 

3.4 กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน พิจารณาจากสถานศึกษาจัดระบบการด าเนินงาน/

กิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสู่การปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
         ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
4  สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กโดยรวม

อย่างเป็นรปูธรรม มีรปูแบบเฉพาะทีเ่หมาะกบับริบทของสถานศึกษา มีกระบวนการชัดเจน 
และบรรลุผลส าเร็จอย่างเด่นชัด เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาทั่วไปได ้ 

 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งในการด าเนนิงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  

 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถ่ิน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบรหิารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูงมาก 

3  สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กอย่าง
เป็นรปูธรรม มีกระบวนการชัดเจน และบรรลผุลส าเร็จอย่างชัดเจน มีแนวโน้มว่าสามารถ
พัฒนาใหเ้ป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาทั่วไปได้  

 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเตม็ที่ในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 

 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถ่ิน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมี 
ความมั่นใจต่อระบบการบรหิารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสงู 

2  สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎ/ระเบียบที่
ก าหนด แต่มีความพยายามที่จะพัฒนาให้เกิดระบบทีเ่หมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 

 ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถ่ิน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบรหิารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับปานกลาง 

1  สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎ/ระเบียบทีก่ าหนด  

 ผู้เกี่ยวข้องบางกลุ่มบางคนให้ความร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถ่ิน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบรหิารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับน้อย 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการฯ เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงาน

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฯลฯ 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๒๙ 

๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับผิดชอบงาน ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/ท้องถ่ิน เป็นต้น 

 
3.5 กำรจัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 

กำรจัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศ พิจารณาจากสถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลและ
สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพในการสืบค้นเพื่อการ
ใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว ทันต่อการให้บริการ ข้อมูลและสารสนเทศถูกต้องสมบูรณ์และเปน็ปัจจุบนั มีการจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบและทันสมัย มีการพัฒนาและตรวจสอบระบบให้ใช้การได้ตลอดเวลา และถูกน าไปใช้ในการ
บริหารและการจัดการตามภาระงานของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งน าไปใช้พัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรยีนรู้ใหแ้ก่เด็กได้อย่างเหมาะสม มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาที่
ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพเด็กหลากหลายวิธีและน่าสนใจ 
          ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
4  ระบบข้อมลูและสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาจัดได้ครอบคลุม ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ 

ในการสบืค้นเพื่อการใช้งาน ข้อมลูและสารสนเทศที่จัดเกบ็ไว้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปจัจบุัน 
 ข้อมูลและสารสนเทศจัดเกบ็ไว้อย่างเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการใหบ้รกิาร มีการพฒันาและ

ตรวจสอบระบบให้ใช้การได้ตลอดเวลา  
 ข้อมูลและสารสนเทศถูกน าไปใช้ในการบรหิารและการจัดการตามภาระงานของสถานศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปใช้พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่าง
เหมาะสม 

 มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและกจิกรรมของสถานศึกษาทีส่ง่ผลถึงการพัฒนาคุณภาพเด็กโดย
ใช้วิธีการที่หลากหลายและน่าสนใจ มผีลงานปรากฏชัด ทุกฝ่ายพึงพอใจ 

3  ระบบข้อมลูและสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาจัดได้ครอบคลุม ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ 
ในการสบืค้นเพื่อการใช้งาน ข้อมลูและสารสนเทศที่จัดเกบ็ไว้ถูกต้องสมบูรณ์ แต่ข้อมูลและ
สารสนเทศบางส่วนยังไม่เป็นปจัจบุัน 

 ข้อมูลและสารสนเทศจัดเกบ็ไว้อย่างเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการใหบ้รกิาร มีการพฒันาและ
ตรวจสอบระบบให้ใช้การได้ตลอดเวลา  

 ข้อมูลและสารสนเทศส่วนใหญ่น าไปใช้ในการบรหิารและการจัดการตามภาระงานของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปใช้พัฒนาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก
อย่างเหมาะสม 

 มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและกจิกรรมของสถานศึกษาทีส่ง่ผลถึงการพัฒนาคุณภาพเด็กโดย
ใช้วิธีการที่น่าสนใจผ่านหลายช่องทาง มีผลงานชัดเจน ทุกฝา่ยพึงพอใจ 

2  ระบบข้อมลูและสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาจัดได้ครอบคลุม ครบถ้วน ข้อมูลและ
สารสนเทศที่จัดเก็บไว้ถูกต้องสมบูรณ์ 

 ข้อมูลและสารสนเทศจัดเกบ็ไว้อย่างเป็นระบบ เรียกใช้งานได้ทันเวลา  
 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๓๐ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 ข้อมูลและสารสนเทศบางส่วนไม่ถูกน าไปใช้ในการบรหิารและการจัดการ และไม่น าไปใช้

พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก 
 มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและกจิกรรมของสถานศึกษาทีส่ง่ผลถึงการพัฒนาคุณภาพเด็กด้วย

วิธีการที่น่าสนใจแต่ไมห่ลากหลาย มีผลงานชัดเจน ทุกฝ่ายพึงพอใจ 
1  ระบบข้อมลูและสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาจัดได้ไมค่รอบคลมุหรือไม่ครบถ้วน  

ขาดประสทิธิภาพในการใช้งาน ข้อมูลและสารสนเทศที่จัดเก็บไว้ส่วนใหญ่ยงัไม่เป็นปจัจบุัน 
 ข้อมูลและสารสนเทศทีจ่ัดเกบ็ ขาดการพัฒนาและตรวจสอบให้ใช้งานได้ตลอดเวลา  
 มีการใช้ข้อมลูและสารสนเทศในการบรหิารและการจัดการตามภาระงานของสถานศึกษา และ

น าไปใช้พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แกเ่ด็กไม่คุม้ค่า 
 มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและกจิกรรมของสถานศึกษาทีส่ง่ผลถึงการพัฒนาคุณภาพเด็ก     

ที่ยังไม่น่าสนใจ  
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เป็นต้น 
3) สังเกตระบบการปฏิบัติการในสถานการณ์จริง 

 
ด้ำนที่ ๔ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  

กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ พิจารณาจากกระบวนการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ของครู/ผู้ดูแลเด็กที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับเด็ก ตรงตามปรัชญาการศึกษา มาตรฐานและ
คุณลักษณะตามหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ และจัด
ประสบการณ์ให้ เด็กได้ เรียนรู้ตามแผนบูรณาการผ่านการเล่น บริหารและจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   
สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กได้รับการกระตุ้นและพัฒนาสมองอย่าง
เหมาะสม มีวิธีการ/แนวทางการประเมินพฒันาการเด็กที่หลากหลายและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 
รายงานข้อมูลความก้าวหน้าแก่เด็กและเสนอแนะผู้ปกครอง รวมทั้งน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพเด็ก 

รำยกำรประเมิน 
4.1 การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
4.2 การจัดประสบการณ์และการจัดการช้ันเรียน 
4.3 การประเมินพัฒนาการของเด็กในช้ันเรียน 
4.4 การน าผลประเมินพัฒนาการไปใช้     
 
4.1 กำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ 

กำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์  พิจารณาจากครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบ
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเด็กที่เกิดจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท า
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เหมาะสมกับวัย ตอบสนอง 
ความต้องการ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก  



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๓๑ 

ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔  ครูวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมลูเด็กเป็นรายบุคคลทุกคน สรุปและรายงานผลการ
วิเคราะห์อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ 
 ครูออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา และสอดคล้อง

บริบทของสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและชัดเจน 
 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมทีห่ลากหลายตามที่ออกแบบไว้อย่าง 

เหมาะสมกับวัย ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ และความแตกต่างของเด็กแตล่ะคน  
๓  ครูวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมลูเด็กเป็นรายบุคคลทุกคน สรุปและรายงานผลการ

วิเคราะห์อย่างครบถ้วน 
 ครูออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา และเหมาะกับ

บริบทของสถานศึกษา 
 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับวัย ตอบสนองความต้องการ  

ความสนใจ และความแตกต่างของเด็กแตล่ะคน 
๒  ครูวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมลูเด็กเป็นรายบุคคลทุกคน แตส่รุปและรายงานผลการ

วิเคราะห์ในภาพกว้าง ไม่มปีระเด็นที่ชัดเจน 
 ครูออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา แต่ไม่เหมาะ

กับบริบทของสถานศึกษา 
 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับวัย ตอบสนองความต้องการ  

ความสนใจ แต่ตอบสนองต่อความแตกต่างของเด็กแตล่ะคนเป็นบางกลุ่ม 
๑  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลทุกคน แตไ่ม่มีการสรปุและรายงานผลการวิเคราะห์ และ

ไม่มีการวิเคราะหห์ลกัสูตร 
 ครูออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่ครูเห็นว่าเหมาะสม บางกิจกรรมไมเ่หมาะกับ

บริบทของสถานศึกษา 
 ครูมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แต่ไม่ได้จัดกิจกรรมตามแผนทั้งหมด 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์

ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  รายงานผลการวิเคราะห์เด็กรายบุคคลและ
ภาพรวมของสถานศึกษา ฯลฯ 

๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู/ผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น 
 
4.2 กำรจัดประสบกำรณ์และกำรจัดกำรชั้นเรียน 

       กำรจัดประสบกำรณ์และกำรจัดกำรชั้นเรียน พิจารณาจากครูจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ด้วยการสังเกต ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง และแก้ปัญหาด้วยตนเอง บูรณาการผ่านการเล่น  
จัดกิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาการเด็กครอบคลมุทั้ง ๔ ด้าน ให้สอดคล้องกับการกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๓๒ 

ความสนใจ และความคิดสร้างสรรค์ สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก จัดบรรยากาศในช้ันเรียนที่อบอุ่นเป็นกันเอง  
ให้เกิดการยอมรับความแตกต่างและนับถือซึ่งกันและกัน ให้เดก็เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
           ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
4  ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้บรูณาการผ่านการเล่นอย่างหลากหลาย โดยใหเ้ด็กได้เรียนรู้

ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ ๕ สอดคล้องกับการท างานของสมอง เหมาะสมกบัช่วงวัยและอายุ  
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลายและเหมาะสม โดยให้เด็กได้เคลื่อนไหว 

ส ารวจ สงัเกต สืบค้น ทดลอง สบืเสาะหาความรู้ คิด โต้ตอบ และแก้ปญัหาด้วยตนเอง  
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหเ้ด็กไดป้ฏิบัตกิิจกรรมแบบรว่มมือด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

เหมาะสมกับช่วงวัยและอายุ 
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหเ้ด็กไดเ้รียนรูจ้ากสื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

ห้องเรียน ภายใตก้ารจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรูส้อดคล้องกบัพฒันาการของเด็ก 
ทั้ง 4 ด้าน อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับช่วงวัยและอายุ 

 ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างการมีปฏิสมัพันธ์ที่ดขีองเด็กกับผู้อื่นไดอ้ย่างดี
เยี่ยม เด็กยอมรบัข้อตกลงการอยู่ร่วมกันและความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างดีเยี่ยม 

3  ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดประสบการณ์การเรียนรู้บรูณาการผ่านการเล่นอย่างหลากหลาย  
โดยให้เด็กได้เรียนรูผ้่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ สอดคลอ้งกบัการท างานของสมอง  

 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยใหเ้ด็กได้เคลื่อนไหว ส ารวจ สังเกต 
สืบค้น ทดลอง สบืเสาะหาความรู้ คิด โต้ตอบ และแก้ปญัหาด้วยตนเอง 

 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหเ้ด็กไดป้ฏิบัตกิิจกรรมแบบรว่มมือด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหเ้ด็กไดเ้รียนรูจ้ากสื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

ห้องเรียน ภายใตก้ารจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรูส้อดคล้องกบัพฒันาการของเด็ก 
ทั้ง 4 ด้านอย่างหลากหลาย  

 ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างการมีปฏิสมัพันธ์ที่ดขีองเด็กกับผู้อื่นไดอ้ย่างดี 
เด็กยอมรับข้อตกลงการอยูร่่วมกันและความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเข้าใจ  

2  ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้บรูณาการผ่านการเล่น โดยใหเ้ด็กได้เรียนรูผ้่านประสาทสัมผสั
ทั้ง ๕ สอดคล้องกบัการท างานของสมอง  

 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใหเ้ด็กได้เคลือ่นไหว ส ารวจ สังเกต สืบค้น ทดลอง  
สืบเสาะหาความรู้ คิด โต้ตอบ และแกป้ัญหาด้วยตนเอง  

 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหเ้ด็กไดป้ฏิบัตกิิจกรรมแบบรว่มมือบ้าง 
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหเ้ด็กไดเ้รียนรูจ้ากสื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

ห้องเรียน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สถานศึกษาจัดตามความเหมาะสม 
 ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างการมีปฏิสมัพันธ์ที่ดขีองเด็กกับผู้อื่น เด็กส่วน

ใหญ่ยอมรับข้อตกลงการอยู่ร่วมกันและยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๓๓ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
1  ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านการเล่นเปน็ส่วนน้อย เด็กได้เรียนรูผ้่าน

ประสาทสัมผัสไม่ครบทัง้ ๕ ด้าน หรือไมส่อดคล้องกับการท างานของสมอง  
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใหเ้ด็กได้เคลือ่นไหว ส ารวจ สังเกต สืบค้น ทดลอง  

สืบเสาะหาความรู้ คิด โต้ตอบ และแกป้ัญหาด้วยตนเองไดเ้พียงบางส่วน  
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหเ้ด็กไดป้ฏิบัตกิิจกรรมแบบรว่มมือน้อยมาก 
 ครูจัดประสบการณ์ที่เดก็มีโอกาสเรียนรู้จากสื่อหรอืแหล่งเรยีนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนนอ้ย

ครั้ง การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กมีน้อยหรือไมม่ ี
  ครูจัดบรรยากาศในหอ้งเรียนทีเ่สริมสร้างปฏิสมัพันธ์ที่ดกีบัผู้อื่นเป็นบางครั้ง มเีด็กบางกลุ่ม

ไม่ยอมรบัข้อตกลงการอยู่ร่วมกันหรือไม่ยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล หรือไมม่ีการ
สร้างข้อตกลงการอยูร่่วมกัน แต่ให้ยึดกฎระเบียบตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น แผนการจัดประสบการณ์ ผลงานเด็ก เอกสารที่เกี่ยวกับ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู 
๒) สังเกตพฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก 
๓) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู เด็ก ผู้ปกครอง เป็นต้น 

 
4.3 กำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กในชั้นเรียน 

      กำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กในชั้นเรียน พิจารณาจากครูประเมินพัฒนาการของเด็ก 
เป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น สังเกต สนทนา สัมภาษณ์ ตลอดทั้งมีวิธีการประเมินเพื่อให้ได้
ข้อมูลจากหลายแหล่ง บันทึกพฤติกรรมครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน จัดเก็บข้อมูลพัฒนาการของเด็กอย่าง
เป็นระบบ วิเคราะห์ข้อมูลและน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดประสบการณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔  ครูประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กที่ต้องการวัด 

 ครูวิเคราะห์ข้อมลูและบันทึกข้อมูลพัฒนาการของเด็กอย่างเปน็ระบบ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน   
 ครูน าข้อมูลจากผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเด็กครบทั้ง ๔ ด้านอย่างต่อเนื่อง 

๓  ครูประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 
เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กที่ต้องการวัด 

 ครูวิเคราะห์ข้อมูลและบันทึกข้อมูลพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน แต่มีข้อมูล
บางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน 

 ครูน าข้อมูลจากผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเด็กครบทั้ง ๔ ด้าน แต่ขาด
ความชัดเจนบางส่วน 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๓๔ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
๒  ครูประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย แต่

เครื่องมือประเมินบางอย่างไม่เหมาะกับการประเมินพัฒนาการของเด็ก  
 ครูวิเคราะห์ข้อมูลและบันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ แต่มีข้อมูลบางส่วนไม่เป็น

ปัจจุบัน 
 ครูน าข้อมูลจากผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเด็กแต่ไม่ครบทั้ง ๔ ด้าน 

๑  ครูประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล แต่ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินไม่
หลากหลาย หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

 ครูวิเคราะห์ข้อมูลและบันทึกข้อมูลพัฒนาการของเด็กอย่างไม่เป็นระบบ หรือไม่ครบถ้วน 
หรือมีข้อมูลส่วนใหญ่ไม่เป็นปัจจุบัน   

 ครูไม่น าข้อมูลจากผลการประเมินผลมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเด็ก 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น แผนการประเมินพัฒนาการของเด็ก เครื่องมือประเมิน แบบ

บันทึกพฤติกรรม สมุดรายงาน เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการประเมินพัฒนาการของเด็ก แฟ้มผลงานของเด็ก 
เป็นต้น 

๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู เด็ก ผู้ปกครอง เป็นต้น 
 

4.4 กำรน ำผลประเมินพัฒนำกำรไปใช้     
 กำรน ำผลประเมินพัฒนำกำรไปใช้ พิจารณาจากครูน าผลการประเมินพัฒนาการของเด็กไปใช้
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก  เพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ของเด็ก และน าไป
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง  
          ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
4  ครูน าผลการประเมินพฒันาการของเด็กไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดประสบการณ์เพื่อ

พัฒนาคุณภาพเด็กครบทุกด้าน  
 เด็กได้รับการปรบัปรุงวิธีการเรียนรู้จากผลการประเมินพัฒนาการได้เหมาะสมกบัศักยภาพ 
 ครูรายงานผลประเมินพัฒนาการและความก้าวหน้าในการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กให้

ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง  
 ครูและผู้ปกครองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อปรับปรุงพฒันาเด็กสม่ าเสมอ 

3  ครูน าผลการประเมินพฒันาการของเด็กไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพเด็กครบทุกด้าน  

 เด็กส่วนใหญ่ได้รับการปรบัปรุงวิธีการเรียนรู้จากผลการประเมินพฒันาการของเด็ก 
 ครูรายงานผลประเมินพัฒนาการและความก้าวหน้าในการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กให้

ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ  
 ครูและผู้ปกครองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันบ้างพอสมควร 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๓๕ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
2  ครูน าผลการประเมินพฒันาการของเด็กไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดประสบการณ์เพื่อ

พัฒนาคุณภาพเด็กแต่ไม่ครบทุกด้าน  
 เด็กได้รับการปรบัปรุงวิธีการเรียนรู้ แต่ไม่สอดคล้องกบัผลการประเมินพัฒนาการ 
 ครูรายงานผลประเมินพัฒนาการและความก้าวหน้าในการเรียนรู้และพฤติกรรมเด็กให้

ผู้ปกครองทราบตามความจ าเป็น 
 ครูและผู้ปกครองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันบ้าง ตามความจ าเป็น 

1  ครูน าผลการประเมินพฒันาการของเด็กไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเดก็น้อยมาก 

 เด็กไม่ได้รับการปรบัปรุงวิธีการเรียนรู้จากผลการประเมินพฒันาการ หรือมีนอ้ยมาก 
 ครูรายงานผลประเมินพัฒนาการและความก้าวหน้าในการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กให้

ผู้ปกครองทราบเฉพาะเมื่อจบภาคเรียน  
 ครูและผู้ปกครองมีโอกาสพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ในการปรับปรงุพัฒนาเด็กร่วมกัน

น้อยมาก 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น บันทึกพฤติกรรมเด็ก บันทึกหลังการจัดประสบการณ์   

สมุดรายงาน หลักฐานการสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ผู้ปกครอง งานวิจัยในช้ันเรียน เป็นต้น 
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็ก เป็นต้น 

 
๖.  ขั้นตอนกำรจัดท ำคะแนนและเกณฑก์ำรพิจำรณำคดัเลือก  

๖.๑ ขั้นตอนกำรจัดท ำคะแนน 
เมื่อคณะกรรมการประเมินแต่ละคนให้คะแนนตามรายการในแบบประเมินของตนและรวมคะแนนแต่ละ

ด้านไว้แล้ว ให้ประธานและคณะกรรมการประเมินอภิปรายร่วมกันให้ได้ข้อยุติ และสรุปผลการประเมินในแบบ
สรุปผลที่อยู่แผ่นหลังสุดของแบบประเมิน โดยมีขั้นตอนการจัดท าดังนี ้ 
 ๑. ตรวจสอบผลรวมของคะแนนแต่ละด้านของกรรมการแต่ละคน 
 ๒. หาผลรวมของคะแนนแต่ละด้านของกรรมการทั้งชุด 
 ๓. หาค่าเฉลี่ยของแต่ละด้าน เพื่อประเมินการผ่านเกณฑ์ที่ ๑ โดยการน าผลรวมจาก ข้อ ๒ ตั้ง หาร
ด้วยผลคูณของจ านวนกรรมการทัง้หมดกับจ านวนรายการประเมินของด้านนั้น ๆ ใช้ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง ไม่ปัดเศษ 

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

ไปหารคะแนนรวมในข้อ ๕ 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๓๖ 

 จากนั้น น าผลการประเมินมาพิจารณาและอภิปรายเพื่อตัดสินว่าสมควรเสนอให้สถานศึกษาใดเข้ารับ
รางวัลพระราชทานหรือได้รับรางวัลชมเชย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องสรุปความคิดเห็นในภาพรวมว่าเหตุใด
สถานศึกษาจึงสมควรได้รับรางวัลพระราชทานหรือรางวัลชมเชย 
 ให้เขียนช่ือคณะกรรมการประเมินพร้อมต าแหน่งและสังกัดในแผ่นสรุปผลการประเมินของแบบ
ประเมินสถานศึกษาน้ันๆ    
 

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

ด้ำนที่ประเมิน
(จ ำนวน
รำยกำร) 

กรรมกำรคนที ่ ผลรวมของ
คะแนน 

แต่ละด้ำน 

ค่ำเฉลี่ย 
แต่ละ
ด้ำน 

น้ ำหนกั
คะแนน 
แต่ละ
ด้ำน 

ผลคูณของ
ค่ำเฉลี่ยแต่ละ
ด้ำนกบัน้ ำหนัก

คะแนน 
แต่ละด้ำน 

หมำย
เหต ุ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 6 7 

ด้ำนที ่๑ 
(4 ข้อ) 14 13 12 13 14 13 14 93 3.321 ๓ 9.964  

ด้ำนที ่๒ 
(4 ข้อ) 13 12 14 13 12 12 13 89 3.178 ๒ 6.356  

ด้ำนที ่๓ 
(5 ข้อ) 16 18 15 18 18 18 16 119 3.400 3 10.200   

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

          ๑๐ 32.948 (ข้อ ๕) 
           3.294  (ข้อ ๖) 

 

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

ค่ำเฉลี่ยของคะแนนทุกด้ำน 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา     ๓๗ 

๖.๒ เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน 
1) สถำนศึกษำท่ีมีสิทธิ์รับรำงวัลพระรำชทำน จะต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 

๑.1) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษาตามแบบประเมินสถานศึกษาแต่ละด้านไม่ต่ ากว่า  
๒.๐๐๐ 

1.๒) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาตามรายการในแบบประเมินสถานศึกษาทุกด้านไม่
ต่ ากว่า ๓.๕๐๐ (โดยสัดส่วนของด้านที่ ๑ - 4 เป็น ๓ : ๒ : ๓ : ๒) 

1.๓) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านสูงสุด และได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดจาก
กรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่ท าการประเมิน 

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

ผ่านการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
2.๑) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษาตามรายการในแบบประเมินสถานศึกษา แต่ละด้านไม่ต่ า

กว่า ๒.๐๐๐ 
๒.2) ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามรายการในแบบประเมินสถานศึกษาไม่

ต่ ากว่า ๓.๐๐๐ 
ผลการประเมินสถานศึกษาจะถูกส่งไปตามข้ันตอนการคัดเลือกตามแผนภูมิ  จนถึงคณะกรรมการ

อ านวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ข้อมูลที่ส่งถึงคณะกรรมการ
แต่ละข้ันตอนต้องตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปภาพรวมของสถานศึกษาชัดเจน คณะกรรมการอ านวยการ
จะเป็นผู้ตัดสินข้ันตอนสุดท้าย แล้วน าเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาลงนามและประกาศผลให้ทราบ
โดยทั่วกันต่อไป 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
    (สถานศึกษาเป็นผู้กรอก/รายงาน) 
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     อ ำเภอ/เขต......................................จังหวัด...........................................รหสัไปรษณีย์........................... 
     โทรศัพท์........................................ โทรสำร....................................E-mail………………………………………..  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ..............................................................เขต..............กลุ่มจังหวัดที่.............. 
สังกัด................................................................................. กระทรวง........................................................ 

๒.  เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา  อนุบำล ๑-๒   อนุบำล ๑-๓ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ.......................... 

๓. ขนาด         เล็ก        กลำง         ใหญ ่
จ ำนวนเด็ก..................................คน (นับเฉพาะระดับก่อนประถมศึกษา ไม่รวมชั้นเด็กเล็ก) 
จ ำนวนครู/ผู้ดูแลเด็กและเจ้ำหน้ำที่อื่น ๆ รวม.................คน (นับเฉพาะระดับชั้นก่อนประถมศึกษา) 

๔. การได้รับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา  
  เคยได้รับ        เมื่อปีกำรศึกษำ....................... , ...................... , ...................... , ......................... 
  ไม่เคยได้รับ    

๕. ชื่อหัวหน้าสถานศึกษา
.................................................................................................................................... 

๖. ค าขวัญ และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา (อย่างย่อ) 
๖.๑  ค ำขวัญ  :  

..................................................................................................... ............................................................... 
                          
............................................................... ..................................................................................................... 

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

         ขอรับรองว่ำข้อมูลที่รำยงำนไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

                         ลงชื่อ...........................................................ผู้รำยงำน 
                              (..........................................................) 
                                            หัวหน้ำสถำนศึกษำ 
                        วันที่.............. เดือน....................................... พ.ศ............ 

*** โปรดศึกษาระเบียบและประกาศฯ ให้ละเอียดก่อน เพื่อประโยชน์ของสถานศึกษาเอง *** 

 

แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานแบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับก่อนประถมศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ปีการศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๒๕..........  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

 แบบประเมินของกรรมกำรชื่อ ............................................(ตัวบรรจง) 
 หรือแบบสรุปคะแนนของกรรมกำร 
    ระดับ  เขตพื้นที่กำรศึกษำ   จังหวัด   กลุ่มจังหวัด 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อพึงระวัง 

โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของสถำนศึกษำให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 

๑. กรณีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลายระดับ มีสทิธิส่งเข้ารับการประเมินและคัดเลือกได้เพียง
ระดับเดียว (ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ หมวด ๒ ข้อ ๑๑)  

๒. ตรวจสอบขนาดของสถานศึกษาโดยนับจ านวนนักเรียน ณ วันที่สมัครเขา้รับการประเมินและ
คัดเลือก (ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ ๑) 

๓. สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาตามหลักสูตรในระดับก่อนประถมศึกษาครบทุกชั้นมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ ๔) 

๔. สถานศึกษาต้องไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานในระดับก่อนประถมศกึษาหรือหากเคยได้รับ
ต้องได้ก่อนปกีารศึกษาทีส่่งเข้ารับการประเมิน ๓ ปี (ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อ ๔) 

 
 

แผนท่ีการเดินทางไปยังสถานศึกษา 
(เริ่มจำกจุดส ำคัญของอ ำเภอ) 

 
 



                  แบบประเมนิกรรมการรายบุคคล 

 

- ๑ - 

รายการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับกอนประถมศึกษา  
ปการศึกษา ๒๕….… 

 

น้ําหนัก 
รายการประเมินและตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 

ประจําดาน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓ ดานท่ี ๑ คุณภาพเด็ก     

 ๑.๑ พัฒนาการดานรางกาย     
 ๑. เด็กมีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 

๒. เด็กใชกลามเนื้อใหญแข็งแรงไดอยางคลองแคลว สัมพันธกัน 
และเหมาะสมกับวัย 

๓. เด็กใชกลามเนื้อเล็กแข็งแรงไดอยางคลองแคลว สัมพันธกัน  
และเหมาะสมกับวัย 

๔. เด็กมีสุขภาพแข็งแรง 
๕. เด็กมีสุขนิสัยท่ีดีในการรักษาสุขภาพ 

    

 ๑.๒ พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ     
 ๑. เด็กมีความสุข ราเริง สนุกสนาน ยิ้มแยม แจมใส 

๒. เด็กรักและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ  
การออกกําลังกาย 

๓. เด็กรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง     
และผูอ่ืน 

๔. เด็กมีความม่ันใจในตนเอง กลาแสดงออก 
๕. เด็กแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวัยและสถานการณ 
๖. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีตามจุดเนนของ

สถานศึกษา 

    

 ๑.๓ พัฒนาการดานสังคม     
 ๑. เด็กสามารถชวยเหลือตนเองไดเปนอยางดีและเหมาะสมกับวัย 

๒. เด็กมีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ 
๓. เด็กรับรูและสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว 
๔. เด็กเขาใจ ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล 
๕. เด็กมีความสามารถระวังภัยจากคนแปลกหนา 
๖. เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๗. เด็กมีสัมมาคารวะตอครู พอแม ผูปกครอง และบุคคลอ่ืน 
๘. เด็กรักวัฒนธรรมและความเปนไทย 
๙. เด็กอยูรวมกับครู พอแม ผูปกครอง และบุคคลอ่ืนได         

อยางมีความสุข 
๑๐. เด็กปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมท้ังภายในและภายนอก 

 

    



                  แบบประเมนิกรรมการรายบุคคล 

 

- ๒ - 

น้ําหนัก 
รายการประเมินและตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 

ประจําดาน ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ๑.๔ พัฒนาการดานสติปญญา     
 1. เด็กใชภาษาส่ือสาร สนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจได 

2. เด็กอาน เขียนภาพและสัญลักษณ สังเกต จําแนก เปรียบเทียบได 
3. เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและสามารถแสดงออกได 
4. เด็กคิดแกปญหา ตัดสินใจ และคิดรวบยอดไดเหมาะสมกับวัย 
5. เด็กมีจินตนาการ และความคิดสรางสรรค 
6. เด็กมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และแสวงหาความรูดวย       

วิธีการตางๆ 

    

 
 
 
 

บันทกึข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

รวมคะแนนด้านที ่๑   



                  แบบประเมนิกรรมการรายบุคคล 

 

- ๓ - 

น้ําหนัก 
รายการประเมินและตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 

ประจําดาน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓ ดานท่ี ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ     

 ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
 1. วิเคราะหความตองการจําเปนของสถานศึกษา รวมกับชุมชน 

สังคม ทองถ่ิน และผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 
2. นําผลการวิเคราะหท่ีไดมาพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับเปาหมาย

และวิสัยทัศนของสถานศึกษา 
3. นําหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบจัดประสบการณเรียนรู 
4. จัดทําแผนและดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมิน  

การใชหลักสูตร เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนา 
5. สรุปผลการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 

    

 ๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร     
 1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไดเหมาะสมและสอดคลองกับ     

ความพรอม ความสนใจของเด็ก 
2. กําหนดวัตถุประสงค กรอบแนวคิดและแนวทางการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรไวอยางชัดเจน 
3. มีรูปแบบการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย นาสนใจ สรางสรรค 
4. นักเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายรวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ตามความตองการ และความสนใจ 

    

 ๒.๓ การพัฒนาส่ือและส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู     
 1. ออกแบบและวางแผนงานดานสื่อและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู 

2. ออกแบบ วางแผน ดําเนินการจัดหาและผลิตสื่อท่ีมีคุณภาพ
อยางหลากหลาย 

3. จัดแหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอ        
การจดัประสบการณ 

4. สงเสริมสนับสนุนใหครูใชสื่อ แหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอม 
อยางคุมคา 

5. ประชาสัมพันธ เผยแพรสื่อ แหลงเรียนและสิ่งแวดลอม        
เพ่ือการเรียนรู 

    

   50๒.๔ การจัดระบบการประเมินพัฒนาการของเด็ก     
 1. ออกแบบแนวทาง/กระบวนการประเมินพัฒนาการเด็ก เพ่ือให 

ไดขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของอยางถูกตองครบถวนสมบูรณ 
2. มีระเบียบการประเมินพัฒนาการเด็กท่ีเกิดจากการมีสวนรวม 

ของครู เด็ก ผูปกครองและผูมีสวนเก่ียวของ 
3. สรางและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ 

หลากหลายรูปแบบ 
4. จัดทําเอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการเด็ก และสรุป

รายงานเสนอตอผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูเก่ียวของ 
5. นําผลไปใชเพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณและบริหารจัดการ 

    

 รวมคะแนนด้านที ่๒   



                  แบบประเมนิกรรมการรายบุคคล 

 

- ๔ - 

บันทกึข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  แบบประเมนิกรรมการรายบุคคล 

 

- ๕ - 

นํ้าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 

ประจําดาน ๑ ๒ ๓ ๔ 

3 ดานท่ี ๓ การบริหารและการจัดการศึกษา     

 ๓.๑ ภาวะผูนําของผูบริหาร     
 1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ ยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม 

2. ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัติงาน  
เปนแบบอยางได 

3. ผูบริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษา 
4. ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย 
5. ผูบริหารสรางขวัญกําลังใจใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    

 ๓.๒ การพัฒนาองคกร     
 1. สถานศึกษามีระบบพัฒนาองคกรและจัดทําแผนเพ่ือใชพัฒนา

การศึกษา 
2. สถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
3. สถานศึกษาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม 
4. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมสวยงาม และอาคารสถานท่ีทุกแหง     

มีความสะอาด มีระบบการดูแลความปลอดภยั 
5. สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏบิัติการถูกสุขลักษณะ 
6. สถานศึกษามีการสงเสริมปฏสิัมพันธท่ีดีระหวางนักเรียน คร ู

บุคลากรทางการศึกษา และผูเก่ียวของ 

    

 ๓.๓ การใชเทคโนโลยีและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู     
 1. สถานศึกษาดําเนินการจัดหา ผลิตและใชเทคโนโลยฯี 

2. สถานศึกษาจัดใหใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือการเรียนรู
สําหรับเด็กและการบริหารและจัดการงานของสถานศึกษา 

3. สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการใชเทคโนโลยี 
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

4. สถานศึกษามีระบบการดูแลบํารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษา 

    

 ๓.๔ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน     
 1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน 

2. ผูเก่ียวของทุกฝายใหความรวมมือในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3. พอแม ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ทองถ่ิน 
และผูมีสวนเก่ียวของ มีความม่ันใจตอระบบการบริหารและ   
การจัดการของสถานศึกษา 

    

 ๓.๕ การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ     
 1. จัดระบบขอมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานครอบคลุมการใชงาน 

2. พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ ใหทันสมัย ทันตอการใหบริการ 
3. นําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการจัดการเรียนรูของเด็ก   

และการบริหารและจัดการงานของสถานศึกษา 
4. เผยแพรขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับกิจกรรมในสถานศึกษาโดย             

ใชวิธีการท่ีหลากหลายและนาสนใจ 

    

 รวมคะแนนด้านที ่๓   



                  แบบประเมนิกรรมการรายบุคคล 
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บันทกึข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



                  แบบประเมนิกรรมการรายบุคคล 
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น้ําหนัก 
รายการประเมินและตัวช้ีวัด 

ผลการประเมิน 

ประจําดาน ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ดานท่ี ๔ การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ     

 4.1 การจัดทําแผนการจัดประสบการณ     

 1. ครูวิเคราะหหลักสูตร วิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล 
2. ครูออกแบบการจัดประสบการณ สอดคลองกับหลักสูตร

สถานศึกษา 
3. ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

เหมาะสมกับวัย 

    

 4.2 การจัดประสบการณและการจัดการช้ันเรียน     

 ๑. ครูจัดประสบการณบูรณาการผานการเลนอยางหลากหลาย   
โดยใหเด็กไดเรียนรูผานประสาทสัมผัสท้ัง ๕  

๒. ครูจัดประสบการณโดยใหเด็กไดเคลื่อนไหว สํารวจ สังเกต 
สืบคน ทดลอง สืบเสาะหาความรู คิด โตตอบ และแกปญหา 
ดวยตนเอง 

๓. ครูจัดประสบการณใหเด็กไดปฏิบัติกิจกรรมแบบรวมมือดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับชวงวัยและอายุ 

๔. ครูจัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กไดเรียนรูจากสื่อและ    
แหลงเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน 

๕. ครูจัดบรรยากาศในหองเรียนเพ่ือเสริมสรางการมีปฏิสัมพันธท่ีดี
ของเด็กกับผูอ่ืน 

    

 4.3 การประเมินพัฒนาการของเด็กในช้ันเรียน     

 ๑. ครูประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล ดวยวิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย  

2. ครวูิเคราะหขอมูลและบันทึกขอมูลพัฒนาการเด็กอยางเปน
ระบบ ครบถวน และเปนปจจุบัน   

3. ครูนําขอมูลการประเมินผลมาปรับปรุง แกไข และพัฒนาเด็กครบ 
ท้ัง ๔ ดาน อยางตอเนื่อง 

    

 4.4 การนําผลประเมินพัฒนาการไปใช      

 1. ครูนําผลการประเมินพัฒนาการใชประโยชนในการวางแผน    
จัดประสบการณเพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กครบทุกดาน 

2. เด็กไดรับการปรับปรุงวิธีการเรียนรู จากผลการประเมิน
พัฒนาการไดเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง 

3. ครูรายงานผลประเมินพัฒนาการและความกาวหนาของเด็ก    
ใหผูปกครองทราบ 

    

 
 

รวมคะแนนด้านที ่ ๔   



                  แบบประเมนิกรรมการรายบุคคล 
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บนัทึกขอ้มูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สรุปบนัทึกขอ้มูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบสรุปคะแนนผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕...... 

ช่ือสถานศึกษา....................................................... อําเภอ ....................................  จังหวัด............................... กลุมจังหวัดท่ี.........  ขนาด   เล็ก   กลาง  ใหญ
 สังกัด............................................................... พิจารณาใหไดลําดับท่ี...................................................... 

ดานตาง ๆ ท่ีประเมิน        ผลรวมของคะแนน คาเฉลี่ย นํ้าหนักคะแนน ผลคูณของคาเฉลี่ย   
แตละดานกับ หมายเหตุ 

(จํานวนรายการ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ แตละดาน แตละดาน  แตละดาน นํ้าหนักคะแนนแตละดาน 

ดานท่ี  ๑  (4 ขอ)             

ดานท่ี  ๒  (4 ขอ)             

ดานท่ี  ๓  (๕ ขอ)             

ดานท่ี  ๔  (4 ขอ)             

         คะแนนรวม    
          คาเฉลี่ย 

ของคะแนนทุกดาน 

 
      

ช่ือ ตําแหนง และสังกัดของคณะกรรมการประเมิน  (เขียนตัวบรรจงใหอานชัดเจน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
 
 
 

๑. …………………………………………………………………………………………………………….………      ประธาน 

๒. ……………………………………………………………………………………………….………….………      กรรมการ 

๓. ……………………………………………………………………………………………….…….……………       กรรมการ 

๔. …………………………………………………………………………………………….…….………………       กรรมการ 

๕. ……………………………………………………………………………………………..……………………      กรรมการ 

๖. …………………………………………………………….……………………………….……………………       กรรมการ 

๗. …………………………………………………………………………………………………………………… กรรมการ/เลขานุการ 

 

ลงช่ือ ………………………………………………………………………………….…………………….   ประธาน 

ลงช่ือ ………………………………………………………………………………………………….…     กรรมการ  

ลงช่ือ ………………………………………………………………………………………………….…     กรรมการ  

ลงช่ือ ………………………………………………………………………………………………….…     กรรมการ 

ลงช่ือ ………………………………………………………………………………………………….…      กรรมการ 

ลงช่ือ ………………………………………………………………………………………………….…     กรรมการ 

ลงช่ือ ………………………………………………………………………………………..…………… กรรมการ/เลขานุการ 

 

แบบสรุปคะแนนผลการประเมิน  

หมายเหตุ   โปรดระบุวาเปนกรรมการระดับ �     เขตพ้ืนท่ีการศึกษา      �    จังหวัด

                                                 �     กลุมจังหวัด (ตามท่ีระบุไวในประกาศฯ) 

คะแนนของคณะกรรมการคนที ่

- ๙ - 



 
 

ความเห็นของคณะกรรมการประเมินในภาพรวม 
สมควรใหไดรับรางวัล................................................................................... 
เหตุผล  : ขอคิดเหน็ของคณะกรรมการประเมิน  โดยสรุปภาพรวมวา เหตุใดสถานศึกษาแหงนี้ 
             จึงสมควรไดรับรางวัลพระราชทาน  หรือรางวัลชมเชย 
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(ลงชื่อ) …………………………………………………… ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ) …………………………………………………… กรรมการ 

(ลงชื่อ) …………………………………………………… กรรมการ 

(ลงชื่อ) …………………………………………………… กรรมการ 

(ลงชื่อ) …………………………………………………… กรรมการ  

(ลงชื่อ) …………………………………………………… กรรมการ 

(ลงชื่อ) …………………………………………………… กรรมการ/เลขานุการ 
 

แบบสรุปความเห็นของคณะกรรมการประเมินในภาพรวม - ๑๐ - 
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