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 ค ำชี้แจง 

 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ด าเนินการมาตั้งแต่   
พ.ศ. ๒๕๐๖ ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่ทรงให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัล
ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดี รวมทั้งโรงเรียน 
ที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทานแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนการคัดเลือก
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในการคัดเลือกก าหนดให้ใช้แบบประเมินและคู่มือการประเมิน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท าขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
 ทุกวันนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
มากขึ้น ท าให้มีประเด็นส าคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาหลายประการที่ควรได้รับการปรับปรุง 
ประกอบกับนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้การประเมิน
ต้องกระชับตรงประเด็น เลือกประเด็นประเมินที่ส าคัญและสะท้อนคุณภาพที่แท้จริง ปรับทัศนคติ      
การประเมินให้ถูกต้องว่าเน้นการประเมินตามบริบทที่เป็นจริงที่สถานศึกษาด าเนินการมาต่อเนื่อง ไม่ใช่
สร้างเอกสารเพื่อรับการประเมิน วิธีประเมินต้องได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแห่ง แล้วจึง
อภิปรายสรุปเพ่ือตัดสินใจ ด้วยเหตุนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงปรับแบบประเมิน
และคู่มือการประเมินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เอกสารฉบับนี้ เป็นคู่มือการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ 
ก่อนประถมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ คุณสมบัติของสถานศึกษา ขั้นตอนการคัดเลือก ขอบเขต 
การประเมิน รายการและวิธีการประเมิน เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และขั้นตอนการจัดท าคะแนน  
ซ่ึงคณะกรรมการประเมินจะต้องศึกษาอย่างละเอียดเพ่ือให้เข้าใจและด าเนินการอย่างถูกต้อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอให้คณะกรรมการประเมินด าเนินการ
ประเมินและคัดเลือกตามแบบประเมินและคู่มือการประเมินนี้อย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้กระบวนการคัดเลือก 
มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ผลการประเมินมีความถูกต้องเที่ยงตรง ผู้ถูกประเมินได้รับความยุติธรรม  
ท าให้สาธารณชนยอมรับผลการคัดเลือกด้วยความมั่นใจ อันเป็นการส่งเสริมคุณค่าของรางวัลพระราชทาน 
ให้สมพระเกียรติอย่างยั่งยืนต่อไป  
 

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 
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                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๑ 

๑.  บทน ำ 

 การจัดการศึกษาที่วางรากฐานการเรียนรู้ของเด็กในอนาคต ได้แก่ การจัดการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา ซึ่งถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะวัยเด็กเล็กเป็นวัยที่ต้องวางพ้ืนฐานการพัฒนาทุกด้าน 
เพ่ือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต พ้ืนฐานการพัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวจึงต้อง
ครอบคลุมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 ปัจจุบันหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษาที่ประกาศใช้คือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ หน่วยงานทุกสังกัด โรงเรียน หรือ ศูนย์พัฒนาเด็กประเภทต่าง ๆ สามารถน าหลักสูตรนี้ไปจัดท าเป็น
หลักสูตรสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเด็กและสภาพท้องถิ่น ทั้งนี้ พบว่ามีสถานศึกษา
หลายแห่งสามารถจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นเพ่ือเป็นการกระตุ้นและ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการให้สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จเต็มศักยภาพยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน จึงมีมติให้เพ่ิมรางวัลส าหรับสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่
จัดการศึกษาดีเด่นขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๔๒ และได้มีการด าเนินการคัดเลือกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม  
เพ่ือให้การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษามีเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินและคู่มือการประเมินนี้ 
 การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานนี้เป็นงานที่มีเกียรติสูง เป็นสิริมงคล 
อีกท้ังเป็นงานที่สามารถยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
อย่างต่อเนื่องยาวนาน สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ คณะกรรมการประเมิน
พึงระลึกอยู่เสมอว่า “ต้องด ำเนินกำรด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน        
ใช้ควำมสำมำรถและดุลพินิจในกำรพิจำรณำตัดสินอย่ำงถูกต้อง มีใจเป็นกลำง ไม่โน้มเอียงไปฝ่ำยใด 
ฝ่ำยหนึ่ง” เพ่ือให้ได้สถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทานอย่างแท้จริง  คณะกรรมการประเมิน       
ทุกขั้นตอนตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด จึงควรศึกษาคู่มือการประเมินนี้
อย่างละเอียดก่อนที่จะด าเนินการประเมิน 
 

๒. คุณสมบตัิของสถำนศึกษำ 
สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพ่ือการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล

พระราชทาน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑.  เป็นโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็ก หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น  ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่จัด

การศึกษาส าหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือหลักสูตรอ่ืนที่
สอดคล้องกับหลักสูตรนี้ (เป็นหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) 
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๒. จัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพใน ๔ ด้าน ต่อไปนี้  
ด้านที่  ๑ คุณภาพเด็ก 
ด้านที่  ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
ด้านที่  ๓ การบริหารและการจัดการ 
ด้านที่  ๔ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ทั้งนี้ สถานศึกษาดังกล่าวต้องไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานหรือเคยได้รับรางวัลพระราชทานมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๓ ปี จึงจะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมิน  
 

   ๓.  แนวปฏิบัติในกำรประเมินและคัดเลือก  
๓.๑ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินและคัดเลือก 

๑) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ก. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ท าหน้าที่วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผล    

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

ระดับก่อนประถมศึกษา           กรรมการ 
๔)  ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา 

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

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

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ประธาน 

๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา                    กรรมการ 

๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา  
ระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา นั้น       กรรมการ 

๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศกท์ี่รับผิดชอบการจัดการศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                          กรรมการ 

๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและเลขานุการ 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๓ 

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

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

ระดับก่อนประถมศึกษา                    กรรมการ 
๔) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาท่ีจัดการศกึษา  

ระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้น                            กรรมการ 
๕) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 กรรมการ 
๖) นักวิชาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาได้รับเลือกเป็นประธานที่ประธานเห็นสมควร              กรรมการและเลขานุการ 
ข. คณะกรรมกำรประเมิน ท าหน้าที่ประเมินสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โดยให้ประธาน

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

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                   ประธาน 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ 

ด้านการจัดการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา                 กรรมการ 
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา  

ระดับก่อนประถมศึกษา ซ่ึงอยู่ในจังหวัดนั้น                           กรรมการ 
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา 

ระดับก่อนประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                          กรรมการ 
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและเลขานุการ 

หมำยเหตุ การแต่งตั้งประธานเพ่ือการด าเนินการคัดเลือกระดับจังหวัดนี้ ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต 
(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) ตกลงเลือกผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นประธานและ
ประกาศให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ร่วมกัน  

๓) ระดับกลุ่มจังหวัด  
ก. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร หน้าที่วางแผนการประเมิน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน กลั่นกรอง

ผลการประเมิน และเสนอผลไปยังคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย  

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

๒) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้รับเลือก 
ให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด            รองประธาน 

๓) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตในกลุ่มจังหวัดนั้น           กรรมการ 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๔ 

๔) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับเลือก 
ให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบงานรางวัลพระราชทาน (จ านวน ๑ คน)                   กรรมการ 

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา (จ านวนไม่เกิน ๓ คน)                            กรรมการ 

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

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

ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับเลือก 
เป็นรองประธาน                 กรรมการและเลขานุการ 

๑๐) นักวิชาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาได้รับเลือกเป็นรองประธานที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข. คณะกรรมกำรประเมิน  
ส่วนกลำง ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จ านวน 

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

ระดับก่อนประถมศึกษา          กรรมการ 
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศกึษาที่จัดการศึกษา 

ระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น                 กรรมการ 
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา 

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

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

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                           ประธาน 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา  

ระดับก่อนประถมศึกษา                    กรรมการ 
๓) ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา 

ระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น                 กรรมการ 
๔) นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา 

ระดับก่อนประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                          กรรมการ 
๕) นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและเลขานุการ 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๕ 

หมำยเหตุ  
๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาระดับจังหวัดหรือระดับกลุ่มจังหวัดก็ตาม ต้องไม่

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

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

๑) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
๑.๑) ส่วนกลำง เฉพาะกรุงเทพมหานคร ให้ด าเนินการดังนี้ 

  ๑.๑.๑) สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งความ
ประสงค์ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
  ๑.๑.๒) ส า น ัก ง า น เ ข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึก ษ า ก ร ุง เ ท พ ม ห า น ค ร เป ็น
ผู้ด าเนินการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาทุกสังกัด โดยแยกตามสังกัด และขนาด
สถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง แล้วส่ ง ให้ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการต่อไป 

๑.๑.๓) ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการ
ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตามขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับสถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือกตามผล
คะแนนการประเมินจากล าดับสถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ าสุด  

๑.๒) ส่วนภูมิภำค ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๑.๒.๑) สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งความ
ประสงค์ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่  

 ๑.๒.๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่ เป็นผู้ด าเนินการประเมิน
และคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ตามขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง แล้วส่งให้             
ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ด าเนินการต่อไป 
  ๑.๒.๓) คณะกรรมการระดับจังหวัดประเมินและคัด เลือกสถานศึกษาตามขนาด
สถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง ส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือก
ระดับกลุ่มจังหวัดนั้น  
 ๑.๒.๔) คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดด าเนินการประเมินสถานศึกษาตาม ขนาด
สถานศึกษาโดยเรียงล าดับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือกตามผลคะแนนการประเมิน จากล าดับ
สถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ าสุด คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด ส่งผลการประเมินพร้อมแนบ  
แบบประเมินที่กรอกคะแนนของคณะกรรมการประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม (ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๖ 

ผลการประเมินแต่ละด้าน แบบสรุปคะแนน และความเห็นของกรรมการ ประเมินในภาพรวม)  พร้อมทั้ง
เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง และข้อมูลประกอบ อื่นๆ     
ส ่ง ไป ย ัง  ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาตรวจสอบและเสนอผลต่อคณะกรรมการอ านวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการ         
ตามจ านวนรางวัลที่ก าหนดต่อไป 

๒) วิธีกำรประเมินและคัดเลือก  
ให้ด าเนินงานตามคู่มือการประเมินและแบบประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  

ระดับก่อนประถมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเคร่งครัดทุกข้ันตอน  
ในกรณีที่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ให้ระบุให้ชัดเจนว่า “ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับ 

การประเมิน” และในกรณีที่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ระบุให้ชัดเจนว่า “สถานศึกษา 
ที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์” 

ก่อนส่งผลการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังส านักทดสอบทางการศึกษา  
ให้คณะกรรมการอ านวยการระดับกลุ่มจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนการประเมิน ชื่อสถานศึกษา 
ที่ตั้ง และข้อมูลส่วนอื่นใหถู้กต้องครบถ้วน  

 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๗ 

แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรคัดเลือกสถำนศกึษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน 
ระดับก่อนประถมศึกษำ ในส่วนกลำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 แจ้งควำมประสงค์ขอเข้ำรับกำรประเมินและคัดเลือกต่อส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

 

สถำนศึกษำ 

 ประเมินและคัดเลือกสถำนศึกษำ โดยแยกตำมสังกัด และขนำดของ
สถำนศึกษำ ขนำดละ 1 แห่ง 

 เสนอผลกำรคัดเลือกให้ศูนย์ประสำนงำนกำรคัดเลือกระดับ 
กลุ่มกรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำร 
ระดับเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำ 

 ประเมินและคัดเลือกสถำนศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์จำกระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมขนำดของสถำนศึกษำ 
เรียงล ำดับ 1, 2, 3 

 เสนอผลกำรคัดเลือกให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 
คณะกรรมกำรระดับ
กรุงเทพมหำนคร 

 ประกำศผลกำรคัดเลือก 
 เตรียมกำรเข้ำรบัพระรำชทำน 

 

กระทรวงศึกษำ 

 พิจำรณำตัดสินผลกำรประเมนิสถำนศึกษำท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบ
จำกคณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 เสนอผลต่อกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือพิจำรณำ 

 

คณะกรรมกำร 
อ ำนวยกำร 

 

 ตรวจสอบและรวบรวมผลกำรประเมินจำกระดับกลุม่ 
กรุงเทพมหำนคร 

 เสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนระดับ

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๘ 

แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรคัดเลือกสถำนศกึษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน 
ระดับก่อนประถมศึกษำ ในส่วนภูมิภำค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประกำศผลกำรคัดเลือก 
 เตรียมกำรเข้ำรบัพระรำชทำน 

 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

 พิจำรณำตัดสินผลกำรประเมนิสถำนศึกษำท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 เสนอผลต่อกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือพิจำรณำ 

 

คณะกรรมกำร 
อ ำนวยกำร 

 ตรวจสอบและรวบรวมผลกำรประเมินจำกระดับ 
กลุ่มจังหวัด ที่ 1 – 12 

 เสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำร 
ด ำเนินงำนระดับ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 ประเมินและคัดเลือกสถำนศึกษำท่ีผ่ำนเกณฑ์จำกระดับจังหวัด
ตำมขนำดของสถำนศึกษำขนำดละ 3 แห่ง  
เรียงล ำดับที่ 1, 2, 3,…. 

 เสนอผลกำรคัดเลือกให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 

คณะกรรมกำร 
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 

1 - 12 

 ประเมินและคัดเลือกสถำนศึกษำท่ีผ่ำนเกณฑ์จำกระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมขนำดของสถำนศึกษำ ขนำดละ 1 แห่ง 

 เสนอผลกำรคัดเลือกให้คณะกรรมกำรระดับกลุ่มจังหวัด 

 

คณะกรรมกำร
ระดับจังหวัด 

 

 ประเมินและคัดเลือกสถำนศึกษำตำมขนำดของสถำนศึกษำ 
ขนำดละ 1 แห่ง 

 เสนอผลกำรคัดเลือกให้คณะกรรมกำรระดับจังหวัด 

 

คณะกรรมกำรระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 แจ้งควำมประสงค์ขอเข้ำรับกำรประเมินและคัดเลือกต่อ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำที่สถำนศึกษำต้ังอยู่ 

 

สถำนศึกษำ 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๙ 

๔. ขอบเขตกำรประเมนิ 

ในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา มีขอบเขตการประเมิน 
๔ ด้าน ครอบคลุมด้านผลผลิต กระบวนการ และปัจจัย ซ่ึงแต่ละด้านมีรายการประเมิน ดังนี้ 
 ด้ำนที่ ๑ คุณภำพเด็ก 
  ๑.๑  พัฒนาการด้านร่างกาย 
  ๑.๒  พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
  ๑.๓  พัฒนาการด้านสังคม 
  ๑.๔  พัฒนาการด้านสติปัญญา 
 ด้ำนที่ ๒  กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
  ๒.๑  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒.๒  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  ๒.๓  การพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
  ๒.๔  การจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็ก 
 ด้ำนที่ ๓  กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  ๓.๑ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
  3.2 การพัฒนาองค์กร 
  ๓.3 การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้   

๓.4 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  ๓.5 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 ด้ำนที ่๔  กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
  ๔.๑ การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 

๔.๒ การจัดประสบการณ์และการจัดการชั้นเรียน 
๔.๓ การประเมินพัฒนาการของเด็กในชั้นเรียน 
๔.๔ การน าผลประเมินพัฒนาการไปใช้     

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



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๑๐ 

สรุปภำพรวมกำรประเมิน พร้อมทั้งวิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
 

ด้ำนที่ รำยกำรประเมิน วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑.คุณภาพเด็ก 
 
 
 
 

๑.๑ พัฒนาการด้านร่างกาย 
๑.๒ พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
๑.๓ พัฒนาการด้านสังคม 
๑.๔ พัฒนาการด้านสติปัญญา 

1) พิจารณาจากหลักฐานและสภาพจริงที่
ปรากฏ  

2) สังเกตและสัมภาษณ์เด็กเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม 

3) สัมภาษณ์ ครู ครูพ่ีเลี้ยง ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๒. การบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ 

 
 

๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๒.๓ การพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อม   
      เพ่ือการเรียนรู้   
๒.๔ การจัดระบบการประเมิน

พัฒนาการของเด็ก 

1) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอย 
การปฏิบัติงาน 

2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
3) สังเกตบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งภายในห้องเรียนและภายในบริเวณ
โรงเรียน 

๓. การบริหารและ 
การจัดการ 

 
 
 
 

๓.๑ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
3.2 การพัฒนาองค์กร 
3.3 การใช้เทคโนโลยีและการ

สื่อสารเพ่ือการศึกษา  
3.4 การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายใน 
๓.5 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  

1) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอย 
การปฏิบัติงาน 

2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
3) สังเกตสภาพจริงที่ปรากฏ 
 

๔. การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

๔.๑ การจัดท าแผนการจัด 
ประสบการณ์ 

๔.๒ การจัดประสบการณ์และ 
การจัดการชั้นเรียน 

๔.๓ การประเมนิพัฒนาการของเด็ก
ในชั้นเรียน 

๔.๔ การน าผลประเมินพัฒนาการไปใช้ 

1) พิจารณาจากหลักฐานและสภาพจริง 
ที่ปรากฏ  

2) สังเกตการจัดกิจกรรมทั้งในและ 
นอกห้องเรียน 

3) สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ครูพ่ีเลี้ยง เด็ก 
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 

   
 
 
 
 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๑๑ 

๕. รำยกำรประเมินและวิธีกำรประเมิน 
 

 การประเมินเพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา มีขอบเขตการประเมิน ๔ ด้าน แต่ละ
ด้านมีค าอธิบาย หัวข้อพิจารณา แนวทางการให้ระดับคุณภาพ วิธีการประเมิน และแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

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 มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อใหญ่  กล้ามเนื้ อเล็ก  และมีการประสานสัมพันธ์กันดี  
มีความคล่องตัวและว่องไวในการเดิน การวิ่ง การหยิบจับ การควบคุมและบังคับการทรงตัว มีสุขภาพแข็งแรง  
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ พักผ่อนอย่างเพียงพอ มีสุขนิสัยใน 
การรักษาสุขภาพและอนามัย รวมทั้งรู้จักรักษาความปลอดภัยของตนเอง 

ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔  เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพอยู่ใน 
ระดับดีเยี่ยม 

 เด็กมีกลา้มเนื้อใหญ่แข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว เคลื่อนไหวในท่าต่าง ๆ และ 
ทรงตัวได้อย่างดีเยี่ยม 

 เด็กมีกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กันได้ 
อย่างดีเยี่ยม 

 เด็กมีสุขภาพแข็งแรง และรู้จักเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย 
 เด็กมีสุขนิสัยที่ดี รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ พักผ่อนอย่างเพียงพอและเป็นเวลา 

๓  เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
 เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว เคลื่อนไหวในท่าต่าง ๆ และ 

ทรงตัวได้อย่างดี 
 เด็กมีกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน 
 เด็กมีสุขภาพแข็งแรง และรู้จักเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 เด็กมีสุขนิสัยที่ดี รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๑๒ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
๒  เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

  เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างปกติ เคลื่อนไหวในท่าต่าง ๆ และทรงตัวได้ 
 เด็กมีกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างปกตแิละประสานสัมพันธ์กัน 
 เด็กมีสุขภาพแข็งแรง หรือรู้จักเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 เด็กมีสุขนิสัยที่ดี หรือรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ หรือพักผ่อนอย่างเพียงพอ 

๑  เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
 เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรง แต่เคลื่อนไหวในท่าต่าง ๆ ไม่คล่องแคล่ว และทรงตัวได้ไม่ดี 
 เด็กมีกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างปกติ แต่ยังไม่ประสานสัมพันธ์กัน 
 เด็กมีสุขภาพแข็งแรง หรือรู้จักเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 เด็กมีสุขนิสัยที่ดี หรือรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ หรือพักผ่อนอย่างเพียงพอ 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล  
1) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น สมุดบันทึกประจ าตัวเด็ก สมุดรายงานพัฒนาการของเด็ก 

แฟ้มสะสมงานของเด็ก ภาพถ่ายกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย บันทึกต่าง ๆ 
2) สังเกตเด็กเป็นรายบุคคลทั้งด้านสภาพทางร่างกายและด้านสุขนิสัย (อาจสุ่ม เด็กจ านวนหนึ่ง 

ในห้องหรือสุ่มเป็นรายห้อง หรือสังเกตเด็กทั้งห้องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับขนาด 
ของสถานศึกษา) 

3) สัมภาษณ์ ครู ผู้ดูแลเด็ก เด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 
๑.๒ พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ  

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

ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔  เด็กมีความสุข ร่าเริง สนุกสนาน ยิ้มแย้ม แจ่มใส ปรากฏอย่างชัดเจน 
 เด็กชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และการออกก าลังกาย   
 เด็กรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น  
 เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก ปรากฏอย่างชัดเจน  
 เด็กแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 
 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีตามจุดเน้นของสถานศึกษา ปรากฏอย่างชัดเจน 

๓  เด็กมีความสุข ร่าเริง สนุกสนาน ยิ้มแย้ม แจ่มใส  
 เด็กชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และการออกก าลังกาย   



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๑๓ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 เด็กรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรู้สึกที่ดเีฉพาะต่อตนเอง  
 เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก  
 เด็กแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 
 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีตามจุดเน้นของสถานศึกษา 

๒  เด็กมีความสุข ร่าเริง ยิ้มแย้ม แจ่มใส  
 เด็กชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และการออกก าลังกาย   
 เด็กรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรู้สึกที่ดเีฉพาะต่อตนเอง  
 เด็กมีความมั่นใจในตนเอง แต่ไม่กล้าแสดงออก  
 เด็กแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 

๑  เด็กมีความร่าเริง ยิ้มแย้ม แจ่มใส  
 เด็กแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และการออกก าลังกาย   
 เด็กมีความรู้สึกที่ดเีฉพาะต่อตนเอง รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เด็กมีความมั่นใจในตนเอง แต่ไม่กล้าแสดงออก และแสดงออกทางอารมณ์ได้ไม่เหมาะสมกับวัย

และสถานการณ์ 
 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 

 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐาน เช่น บันทึกการดูแลเด็ก กิจกรรมที่จัดให้เด็ก การแสดงออกของเด็กใน

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

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



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๑๔ 

ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔  เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมกับวัย 
 เด็กมีวินัยในตนเอง และรับผิดชอบตนเองได้ดีเยี่ยม 
 เด็กรับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ดีเยี่ยม 
 เด็กเข้าใจและยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี 
 เด็กมีความสามารถระวังภัยจากคนแปลกหน้าได้ดีเยี่ยม 
 เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดีเยี่ยม 
 เด็กมีสัมมาคารวะต่อครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น โดยแสดงออกอย่างชัดเจน  
 เด็กรักวัฒนธรรมและความเป็นไทยโดยแสดงออกอย่างชัดเจน 
 เด็กอยู่ร่วมกับครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลอ่ืน ได้อย่างมีความสุขท่ีแสดงออกชัดเจน  
 เด็กปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมทั้งภายในและนอกห้องเรียน 

๓  เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีและเหมาะสมกับวัย 
 เด็กมีวินัยในตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ดี 
 เด็กรับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ดี 
 เด็กเข้าใจและยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี 
 เด็กมีความสามารถระวังภัยจากคนแปลกหน้าได้ดี 
 เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดี 
 เด็กแสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะต่อครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลอ่ืน  
 เด็กแสดงออกถึงความรักวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 เด็กอยู่ร่วมกับคร ูพ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 เด็กปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมทั้งภายในและนอกห้องเรียน 

๒  เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
 เด็กมีวินัยในตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ 
 เด็กรับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ 
 เด็กเข้าใจและยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 เด็กมีความสามารถระวังภัยจากคนแปลกหน้าได้ 
 เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
 เด็กมีสัมมาคารวะต่อครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น  
 เด็กรักวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
 เด็กอยู่ร่วมกับครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลอ่ืน  
 เด็กปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๑๕ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
๑  เด็กมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองไมเ่หมาะสมกับวัย 

 เด็กขาดวินัยในตนเองและขาดความรับผิดชอบตนเอง 
 เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่เหมาะสมกับวัย 
 เด็กไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 เด็กขาดความระวังภัยจากคนแปลกหน้า 
 เด็กขาดทักษะในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เด็กไม่มีสัมมาคารวะต่อครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือบุคคลอ่ืน 
 เด็กไม่สามารถแสดงออกถึงความรักวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 เด็กไม่สามารถอยู่ร่วมกับคร ูพ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลอ่ืนได้ตามปกติ 
 เด็กไม่สามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐาน เช่น บันทึกการดูแลเด็ก กิจกรรมที่จัดให้เด็ก การแสดงออกของเด็กใน

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

 
๑.๔ พัฒนำกำรทำงด้ำนสติปัญญำ  

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

ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔  เด็กใช้ภาษาสื่อสาร สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างดีเยี่ยม 
 เด็กอ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ สังเกต จ าแนก เปรียบเทียบได้อย่างดีเยี่ยม 
 เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยสามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจน 
 เด็กคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจ และคิดรวบยอดได้อย่างดีเยี่ยมเหมาะสมกับวัย 
 เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ไดอ้ย่างดีเยี่ยมเหมาะสมกับวัย  
 เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นที่จะหาค าตอบและแสวงหาความรู้ 

ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไดเ้หมาะสมกับวัย ปรากฏอย่างเด่นชัด 
 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๑๖ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
๓  เด็กใช้ภาษาสื่อสาร สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างดี 

 เด็กอ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ สังเกต จ าแนก เปรียบเทียบได้อย่างดี 
 เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยสามารถแสดงออกได้ 
 เด็กคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจ และคิดรวบยอดได้อย่างดีเหมาะสมกับวัย 
 เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ไดอ้ย่างดีเหมาะสมกับวัย  
 เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นที่จะหาค าตอบและแสวงหาความรู้ 

ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไดเ้หมาะสมกับวัย 
๒  เด็กใช้ภาษาสื่อสาร สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

 เด็กอ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ สังเกต จ าแนก เปรียบเทียบได้ 
 เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยสามารถแสดงออกได้พอสมควร 
 เด็กคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจ และคิดรวบยอดได้ 
 เด็กมีจนิตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
 เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  

๑  เด็กใช้ภาษาสื่อสารได ้แต่ไมส่ามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 เด็กอ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ สังเกต แต่ไม่สามารถจ าแนก เปรียบเทียบได้ 
 เด็กไมม่ีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 เด็กคิดแก้ปัญหา แต่ไม่สามารถตัดสินใจและคิดรวบยอดได้ 
 เด็กมีจินตนาการ แต่ยังขาดความคิดสร้างสรรค์  
 เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ แต่ขาดความกระตือรือร้นที่จะหาค าตอบและแสวงหาความรู้

ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐาน เช่น บันทึกการดูแลเด็ก กิจกรรมที่จัดให้เด็ก การแสดงออกของเด็กใน

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

 
ด้ำนที่ ๒   กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร หมายถึง สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง

เป็นระบบ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ และจัดระบบการประเมิน
พัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รำยกำรประเมิน  
๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๑๗ 

๒.๓ การพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
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 ท้องถิ่น และผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องครบทุกฝ่าย  

 น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับปัจจุบัน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  

 น าหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบการจัดประสบการณ์อย่างเป็นขั้นตอนตามที่ก าหนด บรรลุผล
ตามจุดมุ่งหมาย 

 จัดท าแผนและด าเนินการนเิทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสตูรเปน็ระบบและต่อเนื่อง  
 สรุปผลการนเิทศ ก ากับ ติดตาม และประเมิน น าผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรอย่างต่อเนื่อง  

โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
3    วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา แต่มชีุมชน สังคม และท้องถิ่น ร่วมด าเนินการไม่

ครบทุกฝ่าย หรือขาดประเด็นพิจารณาที่เกี่ยวข้องไปบ้าง  
 น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับปัจจุบัน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  
 น าหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบการจัดประสบการณอ์ย่างเป็นขั้นตอนตามที่ก าหนด 

บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 
 จัดท าแผนและด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตรที่เป็นระบบ 
 สรุปผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา มีแนวโน้มว่าจะเป็นหลักสูตรที่น าไปขยายผลได้ 
๒  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา โดยชุมชน สังคม และท้องถิ่น มีส่วนร่วมน้อย 

 น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับปัจจุบัน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  

 น าหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบการจัดประสบการณ ์แต่ยังไม่บรรลุผล 
 จัดท าแผนและด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตร แต่ยังไม่มี 

การรายงานผล 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๑๘ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 มีร่องรอยการสรุปผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

แต่ไม่มีรายงานที่ชัดเจน 
๑  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา โดยชุมชน สังคม และท้องถิ่นมีส่วนร่วมน้อยมาก

หรือไมม่ีส่วนร่วมเลย 
 น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยฉบับปัจจุบัน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา แตห่ลักสูตรยังไม่สมบูรณ์
พอที่จะน าไปใช้ 

 น าหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบการจัดประสบการณ ์ขั้นตอนการออกแบบไม่ชัดเจน  
 ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตรที่ไมเ่ป็นระบบ หรือไม่มี 

การด าเนินการ 
 ไมม่ีการสรุปผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และไมม่ีการประเมินการใช้หลักสูตร 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยการปฏิบัติงานที่ปรากฏ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนพัฒนา

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

2) สัมภาษณ์บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
๒.๒ กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

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

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
๔  น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กรายบุคคลและภาพรวม รวมทั้งผลสรุปความคิดเห็นของ

ผู้ปกครอง ชุมชน มาจัดท าโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้เหมาะสมกับจุดเน้นของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจ และวัยของเด็ก โดยมีโครงการตามแนว
พระราชด าริฯ อย่างน้อย ๑ โครงการ 

 ทุกโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัด  
ทีช่ัดเจน สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกคนอย่างชัดเจน 

 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ สร้างสรรค์ ทั้งกิจกรรมรายบุคคล 
กิจกรรมกลุ่ม เด็กทุกคนได้แสดงออกทุกด้านอย่างมีความสุข 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๑๙ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรประสบความส าเร็จอย่างโดดเด่นมากกว่า ๓ โครงการ/

กิจกรรมขึ้นไป 
๓  น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กรายบุคคลและภาพรวม รวมถึงผลสรุปความคิดเห็นของ

ผู้ปกครอง มาก าหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรได้เหมาะสมกับจุดเน้นของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจ และวัยของเด็ก แต่ยังไม่ครอบคลุมจุดเน้นของ
สถานศึกษาทั้งหมด โดยมีโครงการตามแนวพระราชด าริฯ อย่างน้อย ๑ โครงการ 

 ทุกโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัด  
ทีช่ัดเจน สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกคนอย่างชัดเจน 

 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ สร้างสรรค์ ทั้งกิจกรรมรายบุคคล 
กิจกรรมกลุ่ม เด็กทุกคนได้แสดงออกทุกด้านอย่างมีความสุข 

 โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรประสบความส าเร็จอย่างโดดเด่น ๓ โครงการ/กิจกรรม 
๒  น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กรายบุคคลและความคิดเห็นของผู้ปกครอง มาก าหนดโครงการ/

กิจกรรมเสริมหลักสูตรได้สอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจ และวัยของเด็ก แต่ยังไม่
ครอบคลุมจุดเน้นของสถานศึกษาทั้งหมด 

 ทุกโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัด
สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กส่วนใหญ่ชัดเจน 

 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความหลากหลายและน่าสนใจ ทั้งกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม 
เด็กส่วนใหญ่ได้แสดงออกอย่างมีความสุข 

 โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรประสบความส าเร็จ ๒ โครงการ/กิจกรรม 
๑  น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กรายบุคคลและความคิดเห็นของผู้ปกครอง มาก าหนดโครงการ/

กิจกรรมเสริมหลักสูตรได้สอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจ และวัยของเด็ก แต่ตอบสนอง
จุดเน้นของสถานศึกษาเพียงบางประเด็น 

 ทุกโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัด  
ทีส่อดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กบางกลุ่มชัดเจน 

 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความน่าสนใจทั้งกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม เด็กบางกลุ่มได้
แสดงออกทุกด้านอย่างมีความสุข 

 โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรประสบความส าเร็จ ๑ โครงการ/กิจกรรม 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น โครงการ/แผนงาน บันทึกผลการจัดโครงการ/ 

กิจกรรม รายงานการสรุปผลโครงการ/กิจกรรม ฯลฯ  
๒) สัมภาษณ์เด็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่ีเลี้ยงเด็ก และผู้ที่เก่ียวข้อง 
๓) สังเกตพฤติกรรมของเด็ก 
๔) ส ารวจสภาพที่ปรากฏจริงทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน 
๒.๓ กำรพัฒนำสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรเรียนรู้  



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๒๐ 

สื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรเรียนรู้ พิจารณาจากสถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และหลากหลาย จัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
ตอบสนองความสนใจและความต้องการของเด็ก และมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ แหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการยอมรับสู่วงวิชาการ 

   ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔  รับฟังและวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู เด็ก รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับความต้องการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการออกแบบและวางแผนงานจัดหาและผลิตสื่อและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 

 ออกแบบ วางแผน ด าเนินการจัดหาและผลิตสื่อที่มีคุณภาพอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ
จุดหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วนและเพียงพอกับเด็ก 

 จัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทีเ่อ้ือต่อการจัดประสบการณ์ ตอบสนองความ
สนใจและความต้องการของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีในสถานศึกษา ท้องถิ่น
และชุมชน น าไปใช้อย่างเหมาะสมกับเด็กทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ แหล่งเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ที่ได้รับการยอมรับ
เป็นนวัตกรรมสู่แวดวงวิชาการผ่านรูปแบบและวิธีการที่มีความหลากหลาย 

๓  รับฟังและวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเก่ียวกับ
ความต้องการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การออกแบบและวางแผนงานจัดหาและผลิตสื่อและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 

 ออกแบบ วางแผน ด าเนินการจัดหาและผลิตสื่อที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับจุดหมายของ
หลักสูตรอย่างครบถ้วน  

 จัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทีเ่อ้ือต่อการจัดประสบการณ์ ตอบสนองความ
สนใจและความต้องการของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีในสถานศึกษา ท้องถิ่น 
และชุมชน โดยเลือกน าไปใช้อย่างเหมาะสม  

 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ที่ได้รับการยอมรับ
และเป็นนวัตกรรมสู่แวดวงวิชาการที่น าไปสู่การเผยแพร่ได้ 

๒  รับฟังและวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูเกี่ยวกับความต้องการใช้สื่อ  
แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการออกแบบและวางแผนงานจัดหา 
สื่อและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 

 ออกแบบ วางแผน ด าเนินการจัดหาสื่อทีส่อดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร เพียงพอ
ส าหรับเด็ก 

 จัดแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทีเ่อ้ือต่อการจัดประสบการณ์  



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๒๑ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีในสถานศึกษา ท้องถิ่น และชุมชน 
 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทีส่ถานศึกษาก าลัง

พัฒนาขึ้น และมีแนวโน้มว่าน าไปสู่การเผยแพร่ได้ 
๑  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเก่ียวกับความต้องการใช้

สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ แต่เลือกใช้ข้อมูลทีส่ถานศึกษาสนใจน ามา
ประกอบการออกแบบและวางแผนงานจัดหาและผลิตสื่อและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 

 ออกแบบ วางแผน ด าเนินการจัดหาสื่อทีส่อดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรแต่ยังไม่
เพียงพอส าหรับเด็ก  

 จัดแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทีเ่อ้ือต่อการจัดประสบการณ์ แตต่อบสนอง
ความสนใจและความต้องการของเด็กไม่ทั่วถึง 

 สนับสนุนให้ครูบางส่วนใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
 ยังไม่มีนวัตกรรมการพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ที่มีในสถานศึกษา

ที่เด่นชัดพอที่จะประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ได ้หรือไม่มีการพัฒนานวัตกรรมด้านสื่อใน
สถานศึกษา 

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

รอบ ๆ สถานศึกษา 
  
๒.๔ กำรจัดระบบกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็ก  

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

  ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔  พัฒนาแนวทาง/กระบวนการประเมินพัฒนาการของเด็ก ได้ข้อมูลสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้อง
อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  

 มีระเบียบการประเมินพัฒนาการเด็กทีเ่กิดจากการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก 
 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๒๒ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ หลากหลายรูปแบบ และ 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กเป็นระบบ สามารถน ามาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงความ
ต้องการในพัฒนาการทุกด้านของเด็กทุกคน 

 จัดท าเอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการเด็กทุกคน และสรุปรายงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน  

 น าผลไปใช้พัฒนาการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา การจัดประสบการณ์
ของครู ในทุกประสบการณ์และพัฒนาการทุกด้านของเด็กทั้งสถานศึกษา 

๓  พัฒนาแนวทาง/กระบวนการประเมินพัฒนาการเด็ก ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน  

 มีระเบียบการประเมินพัฒนาการเด็กทีเ่กิดจากการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบางกลุ่ม และสอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก 

 สร้างและพัฒนาเครื่องมือการวดัและประเมินผลที่มีคุณภาพ และมีการเก็บรวบรวมอย่างเป็น
ระบบ สามารถน ามาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเรว็ ตรงความต้องการในพัฒนาการทุกด้านของเด็ก 

 จัดท าเอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการเด็กทุกคน และสรุปรายงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง เป็นปัจจุบัน 

 น าผลไปใช้พัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ของครูในทุกประสบการณ์และพัฒนาการ  
ทุกด้านของเด็กทั้งสถานศึกษา 

๒  พัฒนาแนวทาง/กระบวนการประเมินพัฒนาการเด็ก ได้ข้อมูลสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้อง        
แต่แนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กไม่ค่อยชัดเจน 

 มีระเบียบการประเมินพัฒนาการเด็กทีเ่กิดจากการมีส่วนร่วมของคร ูผู้ปกครอง และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง และสอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก 

 สร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลแต่ยังไม่หลากหลาย มีระบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเด็ก แตก่ารน าไปใช้ยังไม่คล่องตัว เครื่องมือบางอย่างไมส่อดคล้องกับการ
ประเมินพัฒนาการของเด็ก 

 จัดท าเอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการเด็กทุกคน แต่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์หรือยังไม่
เป็นปัจจุบัน แต่มีการสรุปรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง  

 น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปใช้พัฒนากระบวนการจัดประสบการณข์องครู แต่ไม่
ครอบคลุมทุกประสบการณ์และพัฒนาการทุกด้านของเด็ก 
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ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
๑  จัดท าแนวทาง/กระบวนการประเมินพัฒนาการของเด็กจากข้อมูลสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้อง   

ไม่ชัดเจน 
 มีระเบียบการประเมินพัฒนาการเด็กทีส่อดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก แต่ขาดการมีส่วน

ร่วมของครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 มีร่องรอยการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผล แต่เครื่องมือบางอย่างไม่

สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก การเก็บรวบรวมเครื่องมือวัดและประเมินไม่เป็นระบบ 
เครื่องมือวัดและประเมินหลายอย่างไม่มีประสิทธิภาพ  

 จัดท าเอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการเด็ก แต่ไม่สรุปรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง และขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน  

 ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไม่ถูกน าไปใช้เพื่อพัฒนาพัฒนากระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และกระบวนการจัดประสบการณ์ของครู หรืออาจมี 
การน าไปใช้แต่ไม่ครอบคลุมพัฒนาการของเดก็ทุกด้าน 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น แผนการประเมินพัฒนาการของเด็ก เครื่องมือประเมิน  

แบบบันทึกพฤติกรรม สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก เอกสารเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการของเด็ก แฟ้มผลงาน
ของเด็ก เป็นต้น 

๒) สังเกตวิธีการประเมินพฤตกิรรมเด็กในห้องเรียน 
๓) สัมภาษณ์บุคลากรที่เก่ียวข้อง เช่น เด็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เป็นต้น 
  
ด้ำนที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
กำรบ ริ ห ำ รแล ะกำรจั ด ก ำรศึ กษ ำ  ห ม ายถึ ง  ผู้ บ ริ ห ารสถ าน ศึ กษ าแส ด งภ าวะผู้ น า 

ในการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม สร้างผลงานโดดเด่นเป็น 
ที่ยอมรับ ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของบุคลากรในสถานศึกษาให้มุ่งพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด าเนินการ
จัดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่า  
ด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  
  รำยกำรประเมิน 

๓.๑ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
   ๓.๒ การพัฒนาองค์กร 

๓.๓ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
   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 
สามารถบริหารและจัดการได้ดี มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับการพฒันาอย่างทั่วถึง และมีความพึงพอใจการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
         ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ  
4  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างได้ 
 ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพเด็กทุกคน         

ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับ  
 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถบริหารและจัดการสถานศึกษาให้มีผลงานโดดเด่น  

ประจักษ์ชัด เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง  

มีความพึงพอใจ และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
3  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัติงานเต็มที่ 
 ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพเด็กทุกคน  
 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถบริหารและจัดการสถานศึกษาให้มีผลงานโดดเด่น  
 ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง  

มีความพึงพอใจ และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
2  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัติงาน 
 ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพเด็ก               

บางกลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้ 
 ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นบางกลุ่ม  

1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ แต่ไม่ได้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัติงาน 
 ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยไมย่ึดแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 ผู้บริหารด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของตนเป็นส่วนใหญ่ 
 ผู้บริหารเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบางกลุ่ม 

  
 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     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 าแผนเพ่ือพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
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  สถานศึกษามีระบบพัฒนาองค์กรและจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

และน าไปสู่ความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิผลโดยเน้นการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วน  

 สถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแต่งตั้งคณะท างาน
และผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม เพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และเด็ก ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 

 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม อาคารและสถานที่ทุกแห่งมีความปลอดภัย สะอาด 
มีระบบการดูแลความปลอดภัยที่เหมาะสมชัดเจน 

 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความม่ันคงแข็งแรง อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอพร้อมใช้ 

 สถานศึกษาส่งเสริมการมปีฏสิัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเด็กกับเด็ก ครูกับเด็ก ครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายพึงพอใจ 

3  สถานศึกษามีระบบพัฒนาองค์กรและจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และน าไปสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  

 สถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กทุกคน ด าเนินการได้ดี มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม เพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และเด็ก ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม อาคารและสถานที่ทุกแห่งมีความปลอดภัยและ

สะอาด มีระบบการดูแลความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๒๖ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความม่ันคงแข็งแรง อุปกรณ์และ 

สิ่งอ านวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอ 
 สถานศึกษาส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเด็กกับเด็ก ครกูับเด็ก ครูและบุคลากร

ทางการศึกษากับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายพึงพอใจ 
2  สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาสู่ความเป็นสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กได้ความเหมาะสม 
 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เพ่ือพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 

และเด็ก แต่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยร่มรื่น อาคารและสถานที่ปลอดภัยแต่ค่อนข้างไม่สะอาด 
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะ มีความม่ันคงแข็งแรง อุปกรณ์และ 

สิ่งอ านวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอ 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมการมปีฏิสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างครกูับเด็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายค่อนข้างพึงพอใจ 
1  สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรที่ยังไม่ชัดเจน  

 สถานศึกษามีระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่ชัดเจน  
 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เพ่ือพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 

และเด็ก เพียงบางประเด็นบางกลุ่มเป้าหมาย 
 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมไม่ร่มรื่น อาคารและสถานที่ไม่สะอาดและค่อนข้างไม่ปลอดภัย 
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการไม่ถูกสุขลักษณะ หรือไม่มั่นคงแข็งแรง  
 สถานศึกษามีการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครกูับเด็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทีไ่ม่ชัดเจน หรือไม่มีการด าเนินการ  
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการ เอกสารที่เก่ียวข้อง  เป็นต้น 
๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เก่ียวข้อง เช่น ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น 
3) สังเกตสภาพที่ปรากฏจริงขณะประเมิน 
 
3.3 กำรใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ 

เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ พิจารณาจากสถานศึกษาด าเนินการจัดหาและพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารเพ่ือใช้ในการบริหารและการจัดการ มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การใช้ ตลอดถึงน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๒๗ 

         ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

4  สถานศึกษาด าเนินการจัดหาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็ก และเพ่ือการ
บริหารและการจัดการได้ตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 สถานศึกษาก าหนดแนวทางให้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็ก และเพ่ือ
การบริหารและจัดการตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไดอ้ย่างเหมาะสม 

 สถานศึกษาก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับ
เด็ก และเพ่ือการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 สถานศึกษามีระบบการดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3  สถานศึกษาด าเนินการจัดหาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็ก และเพ่ือการ
บริหารและการจัดการได้ตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดเกือบครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 สถานศึกษาก าหนดแนวทางให้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเพ่ือ
การบริหารและการจัดการตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดชัดเจน  

 สถานศึกษาก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาค่อนข้าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

 สถานศึกษามีระบบการดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา และด าเนินการให้
ใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

2  สถานศึกษาด าเนินการจัดหาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาได้ตามแผนงาน/โครงการ
ที่ก าหนดเฉพาะกลุ่มที่จ าเป็น 

 สถานศึกษาก าหนดแนวทางให้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาได้เหมาะสม 
 สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา

ต่อเนื่อง 
 สถานศึกษามีการดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและด าเนินการให้ใช้งานได้ 

1  สถานศึกษามีการจัดหาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
 สถานศึกษาก าหนดแนวทางการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาได้เท่าที่จ าเป็น  
 สถานศึกษาขาดการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
 สถานศึกษาไมมี่ศักยภาพในการดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  

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



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๒๘ 

3.4 กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน พิจารณาจากสถานศึกษาจัดระบบการด าเนินงาน/

กิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ เด็กได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสู่การปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
         ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
4  สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กโดยรวม

อย่างเป็นรูปธรรม มีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะกับบริบทของสถานศึกษา มีกระบวนการชัดเจน 
และบรรลุผลส าเร็จอย่างเด่นชัด เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาทั่วไปได้  

 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  

 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูงมาก 

3  สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กอย่าง
เป็นรูปธรรม มีกระบวนการชัดเจน และบรรลุผลส าเร็จอย่างชัดเจน มีแนวโน้มว่าสามารถ
พัฒนาให้เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาทั่วไปได้  

 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเต็มทีใ่นการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 

 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี 
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

2  สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎ/ระเบียบที่
ก าหนด แต่มีความพยายามที่จะพัฒนาให้เกิดระบบที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ให้ความรว่มมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับปานกลาง 

1  สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎ/ระเบียบที่ก าหนด  

 ผู้เกี่ยวข้องบางกลุ่มบางคนให้ความรว่มมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับน้อย 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานและร่องรอยที่ปรากฏ เช่น แผนงาน/โครงการฯ เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงาน

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฯลฯ 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๒๙ 

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

 
3.5 กำรจัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 

กำรจัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศ  พิจารณาจากสถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลและ
สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพในการสืบค้นเพ่ือการ
ใช้งานทีส่ะดวก รวดเร็ว ทันต่อการให้บริการ ข้อมูลและสารสนเทศถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบและทันสมัย มีการพัฒนาและตรวจสอบระบบให้ใช้การได้ตลอดเวลา และถูกน าไปใช้ในการ
บริหารและการจัดการตามภาระงานของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งน าไปใช้พัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กได้อย่างเหมาะสม มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาที่
ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพเด็กหลากหลายวิธีและน่าสนใจ 
          ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
4  ระบบข้อมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษาจัดได้ครอบคลุม ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ 

ในการสืบค้นเพ่ือการใช้งาน ข้อมูลและสารสนเทศทีจ่ัดเก็บไว้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 ข้อมูลและสารสนเทศจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการให้บริการ มีการพัฒนาและ

ตรวจสอบระบบให้ใช้การได้ตลอดเวลา  
 ข้อมูลและสารสนเทศถูกน าไปใช้ในการบริหารและการจัดการตามภาระงานของสถานศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปใช้พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่าง
เหมาะสม 

 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาที่ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพเด็กโดย
ใช้วิธีการที่หลากหลายและน่าสนใจ มีผลงานปรากฏชัด ทุกฝ่ายพึงพอใจ 

3  ระบบข้อมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษาจัดได้ครอบคลุม ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ 
ในการสืบค้นเพ่ือการใช้งาน ข้อมูลและสารสนเทศทีจ่ัดเก็บไว้ถูกต้องสมบูรณ์ แต่ข้อมูลและ
สารสนเทศบางส่วนยังไม่เป็นปัจจุบัน 

 ข้อมูลและสารสนเทศจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการให้บริการ มีการพัฒนาและ
ตรวจสอบระบบให้ใช้การได้ตลอดเวลา  

 ข้อมูลและสารสนเทศส่วนใหญ่น าไปใช้ในการบริหารและการจัดการตามภาระงานของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปใช้พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก
อย่างเหมาะสม 

 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาที่ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพเด็กโดย
ใช้วิธีการที่น่าสนใจผ่านหลายช่องทาง มีผลงานชัดเจน ทุกฝ่ายพึงพอใจ 

2  ระบบข้อมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษาจัดได้ครอบคลุม ครบถ้วน ข้อมูลและ
สารสนเทศที่จัดเก็บไว้ถูกต้องสมบูรณ์ 

 ข้อมูลและสารสนเทศจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เรียกใช้งานได้ทันเวลา  
 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๓๐ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
 ข้อมูลและสารสนเทศบางส่วนไม่ถูกน าไปใช้ในการบริหารและการจัดการ และไมน่ าไปใช้

พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก 
 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาที่ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพเด็กด้วย

วิธีการที่น่าสนใจแต่ไมห่ลากหลาย มีผลงานชัดเจน ทุกฝ่ายพึงพอใจ 
1  ระบบข้อมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษาจัดได้ไม่ครอบคลุมหรือไม่ครบถ้วน  

ขาดประสิทธิภาพในการใช้งาน ข้อมูลและสารสนเทศที่จัดเก็บไว้ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นปัจจุบัน 
 ข้อมูลและสารสนเทศทีจ่ัดเก็บ ขาดการพัฒนาและตรวจสอบให้ใช้งานได้ตลอดเวลา  
 มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารและการจัดการตามภาระงานของสถานศึกษา และ

น าไปใช้พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กไม่คุ้มค่า 
 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาที่ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพเด็ก     

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

 
ด้ำนที่ ๔ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  

กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ พิจารณาจากกระบวนการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ของครู/ผู้ดูแลเด็กที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับเด็ก ตรงตามปรัชญาการศึกษา มาตรฐานและ
คุณลักษณะตามหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ และจัด
ประสบการณ์ ให้ เด็กได้ เรียนรู้ตามแผนบูรณาการผ่านการเล่น บริหารและจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กได้รับการกระตุ้นและพัฒนาสมองอย่าง
เหมาะสม มีวิธีการ/แนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กที่หลากหลายและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 
รายงานข้อมูลความก้าวหน้าแก่เด็กและเสนอแนะผู้ปกครอง รวมทั้งน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพเด็ก 

รำยกำรประเมิน 
4.1 การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
4.2 การจัดประสบการณ์และการจัดการชั้นเรียน 
4.3 การประเมินพัฒนาการของเด็กในชั้นเรียน 
4.4 การน าผลประเมินพัฒนาการไปใช้     
 
4.1 กำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ 

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



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๓๑ 

ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔  ครวูิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลทุกคน สรุปและรายงานผลการ
วิเคราะห์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ครอูอกแบบการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และสอดคล้อง

บริบทของสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและชัดเจน 
 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามท่ีออกแบบไว้อย่าง 

เหมาะสมกับวัย ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ และความแตกต่างของเด็กแต่ละคน  
๓  ครูวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลทุกคน สรุปและรายงานผลการ

วิเคราะห์อย่างครบถ้วน 
 ครอูอกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และเหมาะกับ

บริบทของสถานศึกษา 
 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับวัย ตอบสนองความต้องการ  

ความสนใจ และความแตกต่างของเด็กแต่ละคน 
๒  ครูวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลทุกคน แตส่รุปและรายงานผลการ

วิเคราะห์ในภาพกว้าง ไม่มีประเด็นที่ชัดเจน 
 ครอูอกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา แต่ไม่เหมาะ

กับบริบทของสถานศึกษา 
 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับวัย ตอบสนองความต้องการ  

ความสนใจ แต่ตอบสนองต่อความแตกต่างของเด็กแต่ละคนเป็นบางกลุ่ม 
๑  ครวูิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลทุกคน แต่ไมม่ีการสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ และ

ไมม่ีการวิเคราะห์หลักสูตร 
 ครอูอกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครูเห็นว่าเหมาะสม บางกิจกรรมไมเ่หมาะกับ

บริบทของสถานศึกษา 
 ครมูีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ แต่ไม่ได้จัดกิจกรรมตามแผนทั้งหมด 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์

ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  รายงานผลการวิเคราะห์เด็กรายบุคคลและ
ภาพรวมของสถานศึกษา ฯลฯ 

๒) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น คร/ูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น 
 
4.2 กำรจัดประสบกำรณ์และกำรจัดกำรชั้นเรียน 

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



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๓๒ 

ความสนใจ และความคิดสร้างสรรค์ สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่อบอุ่นเป็นกันเอง  
ให้เกิดการยอมรับความแตกต่างและนับถือซึ่งกันและกัน ให้เด็กเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
           ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
4  ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการผ่านการเล่นอย่างหลากหลาย โดยให้เด็กได้เรียนรู้

ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ สอดคล้องกับการท างานของสมอง เหมาะสมกับช่วงวัยและอายุ  
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลายและเหมาะสม โดยให้เด็กได้เคลื่อนไหว 

ส ารวจ สังเกต สืบค้น ทดลอง สืบเสาะหาความรู้ คิด โต้ตอบ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมแบบร่วมมือด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

เหมาะสมกับช่วงวัยและอายุ 
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

ห้องเรียน ภายใตก้ารจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
ทั้ง 4 ด้าน อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับช่วงวัยและอายุ 

 ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนเพ่ือเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดขีองเด็กกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างดี
เยี่ยม เด็กยอมรับข้อตกลงการอยู่ร่วมกันและความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างดีเยี่ยม 

3  ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการผ่านการเล่นอย่างหลากหลาย  
โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ สอดคล้องกับการท างานของสมอง  

 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยให้เด็กได้เคลื่อนไหว ส ารวจ สังเกต 
สืบค้น ทดลอง สืบเสาะหาความรู้ คิด โต้ตอบ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมแบบร่วมมือด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

ห้องเรียน ภายใตก้ารจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
ทั้ง 4 ด้านอย่างหลากหลาย  

 ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนเพ่ือเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดขีองเด็กกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างดี 
เด็กยอมรับข้อตกลงการอยู่ร่วมกันและความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเข้าใจ  

2  ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการผ่านการเล่น โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส
ทั้ง ๕ สอดคล้องกับการท างานของสมอง  

 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยให้เด็กได้เคลื่อนไหว ส ารวจ สังเกต สืบค้น ทดลอง  
สืบเสาะหาความรู้ คิด โต้ตอบ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมแบบร่วมมือบ้าง 
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

ห้องเรียน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สถานศึกษาจัดตามความเหมาะสม 
 ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนเพ่ือเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดขีองเด็กกับผู้อ่ืน เด็กส่วน

ใหญ่ยอมรับข้อตกลงการอยูร่่วมกันและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๓๓ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
1  ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านการเล่นเป็นส่วนน้อย เด็กได้เรียนรู้ผ่าน

ประสาทสัมผัสไม่ครบทั้ง ๕ ด้าน หรือไม่สอดคล้องกับการท างานของสมอง  
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยให้เด็กได้เคลื่อนไหว ส ารวจ สังเกต สืบค้น ทดลอง  

สืบเสาะหาความรู้ คิด โต้ตอบ และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้เพียงบางส่วน  
 ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมแบบร่วมมือน้อยมาก 
 ครูจัดประสบการณ์ที่เด็กมีโอกาสเรียนรู้จากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนน้อย

ครั้ง การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กมีน้อยหรือไม่มี 
  ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนทีเ่สริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนเป็นบางครั้ง มีเด็กบางกลุ่ม

ไม่ยอมรับข้อตกลงการอยู่ร่วมกันหรือไมย่อมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล หรือไม่มีการ
สร้างข้อตกลงการอยู่ร่วมกัน แต่ให้ยึดกฎระเบียบตามที่สถานศึกษาก าหนด 

วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
1) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น แผนการจัดประสบการณ์ ผลงานเด็ก เอกสารที่เกี่ยวกับ 

การจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ของครู 
๒) สังเกตพฤติกรรมการสอนของคร ูพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก 
๓) สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู เด็ก ผู้ปกครอง เป็นต้น 

 
4.3 กำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กในชั้นเรียน 

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

  ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 
ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 

๔  ครูประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กที่ต้องการวัด 

 ครูวิเคราะห์ข้อมูลและบันทึกข้อมูลพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบ 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 ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๓๔ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
๒  ครูประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย แต่

เครื่องมือประเมินบางอย่างไม่เหมาะกับการประเมินพัฒนาการของเด็ก  
 ครูวิเคราะห์ข้อมูลและบันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ แต่มีข้อมูลบางส่วนไม่เป็น

ปัจจุบัน 
 ครูน าข้อมูลจากผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเด็กแต่ไมค่รบทั้ง ๔ ด้าน 

๑  ครูประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล แต่ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินไม่
หลากหลาย หรือไมค่รบถ้วนสมบูรณ์ หรือไมเ่หมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

 ครูวิเคราะห์ข้อมูลและบันทึกข้อมูลพัฒนาการของเด็กอย่างไม่เป็นระบบ หรือไม่ครบถ้วน 
หรือมีข้อมูลส่วนใหญ่ไมเ่ป็นปัจจุบัน   

 ครูไมน่ 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
เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก  เพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ของเด็ก และน าไป
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง  
          ระดับคุณภำพและค ำอธิบำย 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
4  ครนู าผลการประเมินพัฒนาการของเด็กไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดประสบการณ์เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพเด็กครบทุกด้าน  
 เด็กได้รับการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้จากผลการประเมินพัฒนาการได้เหมาะสมกับศักยภาพ 
 ครรูายงานผลประเมินพัฒนาการและความก้าวหน้าในการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กให้

ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง  
 ครูและผู้ปกครองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือปรับปรุงพัฒนาเด็กสม่ าเสมอ 

3  ครนู าผลการประเมินพัฒนาการของเด็กไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดประสบการณ์เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพเด็กครบทุกด้าน  

 เด็กส่วนใหญ่ได้รับการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้จากผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก 
 ครรูายงานผลประเมินพัฒนาการและความก้าวหน้าในการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กให้

ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ  
 ครูและผู้ปกครองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันบ้างพอสมควร 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๓๕ 

ระดับ ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ 
2  ครนู าผลการประเมินพัฒนาการของเด็กไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดประสบการณ์เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพเด็กแต่ไม่ครบทุกด้าน  
 เด็กได้รับการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ แต่ไม่สอดคล้องกับผลการประเมินพัฒนาการ 
 ครรูายงานผลประเมินพัฒนาการและความก้าวหน้าในการเรียนรู้และพฤติกรรมเด็กให้

ผู้ปกครองทราบตามความจ าเป็น 
 ครูและผู้ปกครองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันบ้าง ตามความจ าเป็น 

1  ครนู าผลการประเมินพัฒนาการของเด็กไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเด็กน้อยมาก 

 เด็กไม่ได้รับการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้จากผลการประเมินพัฒนาการ หรือมีน้อยมาก 
 ครรูายงานผลประเมินพัฒนาการและความก้าวหน้าในการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กให้

ผู้ปกครองทราบเฉพาะเมื่อจบภาคเรียน  
 ครูและผู้ปกครองมีโอกาสพบกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาเด็กร่วมกัน

น้อยมาก 
วิธีกำรประเมินและแหล่งข้อมูล 
๑) พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ เช่น  บันทึกพฤติกรรมเด็ก บันทึกหลังการจัดประสบการณ์   

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

 
๖.  ขั้นตอนกำรจัดท ำคะแนนและเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก  

๖.๑ ขั้นตอนกำรจัดท ำคะแนน 
เมื่อคณะกรรมการประเมินแต่ละคนให้คะแนนตามรายการในแบบประเมินของตนและรวมคะแนนแต่ละ

ด้านไว้แล้ว ให้ประธานและคณะกรรมการประเมินอภิปรายร่วมกันให้ได้ข้อยุติ และสรุปผลการประเมินในแบบ
สรุปผลทีอ่ยู่แผ่นหลังสุดของแบบประเมิน โดยมีขั้นตอนการจัดท าดังนี้  
 ๑. ตรวจสอบผลรวมของคะแนนแต่ละด้านของกรรมการแต่ละคน 
 ๒. หาผลรวมของคะแนนแต่ละด้านของกรรมการทั้งชุด 
 ๓. หาค่าเฉลี่ยของแต่ละด้าน เพ่ือประเมินการผ่านเกณฑ์ที่ ๑ โดยการน าผลรวมจาก ข้อ ๒ ตั้ง หาร
ด้วยผลคูณของจ านวนกรรมการทั้งหมดกับจ านวนรายการประเมินของด้านนั้น ๆ ใช้ทศนิยม ๓ ต าแหน่ง ไม่ปัดเศษ 

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

ไปหารคะแนนรวมในข้อ ๕ 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๓๖ 

 จากนั้น น าผลการประเมินมาพิจารณาและอภิปรายเพ่ือตัดสินว่าสมควรเสนอให้สถานศึกษาใดเข้ารับ
รางวัลพระราชทานหรือได้รับรางวัลชมเชย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องสรุปความคิดเห็นในภาพรวมว่าเหตุใด
สถานศึกษาจึงสมควรได้รับรางวัลพระราชทานหรือรางวัลชมเชย 
 ให้เขียนชื่อคณะกรรมการประเมินพร้อมต าแหน่งและสังกัดในแผ่นสรุปผลการประเมินของแบบ
ประเมินสถานศึกษานั้นๆ    
 

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

ด้ำนที่ประเมิน
(จ ำนวน
รำยกำร) 

กรรมกำรคนที่ ผลรวมของ
คะแนน 

แต่ละด้ำน 

ค่ำเฉลี่ย 
แต่ละ
ด้ำน 

น้ ำหนัก
คะแนน 
แต่ละ
ด้ำน 

ผลคูณของ
ค่ำเฉลี่ยแต่ละ
ด้ำนกับน้ ำหนัก

คะแนน 
แต่ละด้ำน 

หมำย
เหตุ 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. ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทาน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลชมเชย (หากได้คะแนน
รองลงมาเป็นล าดับที่ ๒ หรือ ๓)  
 
 
 
 
 
 

ค่ำเฉลี่ยของคะแนนทุกด้ำน 



 
 

                                            คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอ่นประถมศึกษา     ๓๗ 

๖.๒ เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน 
1) สถำนศึกษำที่มีสิทธิ์รับรำงวัลพระรำชทำน 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) สถำนศึกษำที่มีสิทธิ์รับรำงวัลชมเชย  
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 
ผลการประเมินสถานศึกษาจะถูกส่งไปตามขั้นตอนการคัดเลือกตามแผนภูมิ  จนถึงคณะกรรมการ

อ านวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ข้อมูลที่ส่งถึงคณะกรรมการ
แต่ละขั้นตอนต้องตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปภาพรวมของสถานศึกษาชัดเจน คณะกรรมการอ านวยการ
จะเป็นผู้ตัดสินขั้นตอนสุดท้าย แล้วน าเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาลงนามและประกาศผลให้ทราบ
โดยทั่วกันต่อไป 

 
 

 
 
 
 



คณะผู้รับผิดชอบ 
 
 
ทีป่รึกษา 

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา  

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางเพ็ญนภา แก้วเขียว ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นางสุอารีย์  ชื่นเจริญ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นายภัทรแสน แสนยะมูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักทดสอบทางการศึกษา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
๓๑๙ วังจันทรเกษม ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐๒๒๘๘ ๕๗๕๗ / ๐๒๒๘๘ ๕๗๕๘ 
E-mail : qa.obec@gmail.com 



 
 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
    (สถานศึกษาเป็นผู้กรอก/รายงาน) 

 
๑. ชื่อสถานศึกษา......................................................................................................................................... 
     หมู่ที่.......................ถนน....................................................ต ำบล/แขวง................................................. 
     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         ใหญ่ 
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 *** 

 

แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาแบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานน  
ระดับก่อนประถมศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ปีการศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๒๕..........  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

 แบบประเมินของกรรมกำรชื่อ ............................................(ตัวบรรจง) 
 หรือแบบสรุปคะแนนของกรรมกำร 
    ระดับ  เขตพื้นทีก่ำรศึกษำ   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  
ระดับก่อนประถมศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕….… 

 

น ้าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ้าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓ ด้านที่ ๑ คุณภาพเด็ก     

 ๑.๑ พัฒนาการด้านร่างกาย     
 ๑. เด็กมีน ้ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

๒. เด็กใช้กล้ำมเนื อใหญ่แข็งแรงได้อย่ำงคล่องแคล่ว สัมพันธ์กัน 
และเหมำะสมกับวัย 

๓. เด็กใช้กล้ำมเนื อเล็กแข็งแรงได้อย่ำงคล่องแคล่ว สัมพันธ์กัน  
และเหมำะสมกับวัย 

๔. เด็กมีสุขภำพแข็งแรง 
๕. เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในกำรรักษำสุขภำพ 

    

 ๑.๒ พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ     
 ๑. เด็กมีควำมสุข ร่ำเริง สนุกสนำน ยิ มแย้ม แจ่มใส 

๒. เด็กรักและแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว และ  
กำรออกก้ำลังกำย 

๓. เด็กรักธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง     
และผู้อ่ืน 

๔. เด็กมีควำมม่ันใจในตนเอง กล้ำแสดงออก 
๕. เด็กแสดงออกทำงอำรมณ์ได้เหมำะสมกับวัยและสถำนกำรณ์ 
๖. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ดีตำมจุดเน้นของ

สถำนศึกษำ 

    

 ๑.๓ พัฒนาการด้านสังคม     
 ๑. เด็กสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้เป็นอย่ำงดีและเหมำะสมกับวัย 

๒. เด็กมีวินัยในตนเอง และมีควำมรับผิดชอบ 
๓. เด็กรับรู้และสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
๔. เด็กเขำ้ใจ ยอมรับควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
๕. เด็กมีควำมสำมำรถระวังภัยจำกคนแปลกหน้ำ 
๖. เด็กสำมำรถดูแลรักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๗. เด็กมีสัมมำคำรวะต่อครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น 
๘. เด็กรักวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
๙. เด็กอยู่ร่วมกับครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลอ่ืนได้         

อย่ำงมีควำมสุข 
๑๐. เด็กปฏิบัติตนเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคมทั งภำยในและภำยนอก 

 

    



                  แบบประเมนิกรรมการรายบุคคล 

 

- ๒ - 

น ้าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ้าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ๑.๔ พัฒนาการด้านสติปัญญา     
 1. เด็กใช้ภำษำสื่อสำร สนทนำโต้ตอบและเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจได้ 

2. เด็กอ่ำน เขียนภำพและสัญลักษณ์ สังเกต จ้ำแนก เปรียบเทียบได้ 
3. เด็กมีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และสำมำรถแสดงออกได้ 
4. เด็กคิดแก้ปัญหำ ตัดสินใจ และคิดรวบยอดได้เหมำะสมกับวัย 
5. เด็กมีจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
6. เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้ และแสวงหำควำมรู้ด้วย       

วิธีกำรต่ำงๆ 

    

 
 
 
 

บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 
 

รวมคะแนนด้านที่ ๑   



                  แบบประเมนิกรรมการรายบุคคล 

 

- ๓ - 

น ้าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ้าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

2 ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ     

 ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
 1. วิเครำะห์ควำมต้องกำรจ้ำเป็นของสถำนศึกษำ ร่วมกับชุมชน 

สังคม ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
2. น้ำผลกำรวิเครำะห์ที่ได้มำพัฒนำหลักสูตรสอดคล้องกับเป้ำหมำย

และวิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ 
3. น้ำหลักสูตรของสถำนศึกษำไปออกแบบจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ 
4. จัดท้ำแผนและด้ำเนินกำรนิเทศ ก้ำกับ ติดตำม และประเมิน  

กำรใช้หลักสูตร เพ่ือน้ำมำปรับปรุงพัฒนำ 
5. สรุปผลกำรนิเทศ ก้ำกับ ติดตำม และประเมินผล 

    

 ๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร     
 1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้เหมำะสมและสอดคล้องกับ     

ควำมพร้อม ควำมสนใจของเด็ก 
2. ก้ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดและแนวทำงกำรจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรไว้อย่ำงชัดเจน 
3. มีรูปแบบกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย น่ำสนใจ สร้ำงสรรค์ 
4. นักเรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้ำหมำยร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ตำมควำมต้องกำร และควำมสนใจ 

    

 ๒.๓ การพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้     
 1. ออกแบบและวำงแผนงำนด้ำนสื่อและสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรเรียนรู้ 

2. ออกแบบ วำงแผน ด้ำเนินกำรจัดหำและผลิตสื่อที่มีคุณภำพ
อย่ำงหลำกหลำย 

3. จัดแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำท่ีเอื อต่อ        
กำรจัดประสบกำรณ์ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม 
อย่ำงคุ้มค่ำ 

5. ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ แหล่งเรียนและสิ่งแวดล้อม        
เพ่ือกำรเรียนรู้ 

    

   ๒.๔ การจัดระบบการประเมินพัฒนาการของเด็ก     
 1. ออกแบบแนวทำง/กระบวนกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก เพ่ือให้ 

ได้ข้อมูลสำรสนเทศที่เก่ียวข้องอย่ำงถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. มีระเบียบกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วม 

ของครู เด็ก ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. สร้ำงและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภำพ 

หลำกหลำยรูปแบบ 
4. จัดท้ำเอกสำรประกอบกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก และสรุป

รำยงำนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง 
5. น้ำผลไปใช้เพื่อพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์และบริหำรจัดกำร 

    

 รวมคะแนนด้านที่ ๒   



                  แบบประเมนิกรรมการรายบุคคล 

 

- ๔ - 

บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



                  แบบประเมนิกรรมการรายบุคคล 

 

- ๕ - 

น ้าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ้าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

3 ด้านที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษา     
 ๓.๑ ภาวะผู้น้าของผู้บริหาร     
 1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ ์ยึดหลักกำรบริหำรแบบมีส่วนรว่ม 

2. ผู้บริหำรมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในกำรปฏิบัติงำน  
เป็นแบบอย่ำงได้ 

3. ผู้บริหำรจัดกำรศึกษำโดยยึดแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
4. ผู้บริหำรมีควำมเป็นประชำธิปไตย 
5. ผู้บริหำรสร้ำงขวัญก้ำลังใจให้แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

    

 ๓.๒ การพัฒนาองค์กร     
 1. สถำนศึกษำมีระบบพัฒนำองคก์รและจัดท้ำแผนเพ่ือใช้พัฒนำ

กำรศึกษำ 
2. สถำนศึกษำพัฒนำระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
3. สถำนศึกษำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ดีงำม 
4. สถำนศึกษำมีสภำพแวดล้อมสวยงำม และอำคำรสถำนที่ทุกแห่ง     

มีควำมสะอำด มีระบบกำรดูแลควำมปลอดภัย 
5. สถำนศึกษำมีห้องเรียน ห้องปฏบิัติกำรถูกสุขลักษณะ 
6. สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมปฏสิัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงนักเรียน คร ู

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผูเ้กี่ยวข้อง 

    

 ๓.๓ การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้     
 1. สถำนศึกษำด้ำเนินกำรจัดหำ ผลิตและใช้เทคโนโลยีฯ 

2. สถำนศึกษำจัดให้ใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร เพ่ือกำรเรียนรู้
ส้ำหรับเด็กและกำรบริหำรและจัดกำรงำนของสถำนศึกษำ 

3. สถำนศึกษำมีกำรก้ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรใช้เทคโนโลยี 
และกำรสื่อสำรเพ่ือกำรศึกษำ 

4. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลบ้ำรุงรักษำเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 
เพ่ือกำรศึกษำ 

    

 ๓.๔ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน     
 1. สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 

2. ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ำยให้ควำมร่วมมือในกำรด้ำเนินงำนประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชน/ท้องถิ่น 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมมั่นใจต่อระบบกำรบริหำรและ   
กำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 

    

 ๓.๕ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ     
 1. จัดระบบข้อมลูและสำรสนเทศพื นฐำนครอบคลุมกำรใช้งำน 

2. พัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ ให้ทันสมัย ทันต่อกำรให้บรกิำร 
3. น้ำข้อมูลและสำรสนเทศไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของเด็ก   

และกำรบริหำรและจัดกำรงำนของสถำนศึกษำ 
4. เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมในสถำนศึกษำโดย             

ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยและน่ำสนใจ 

    

 รวมคะแนนด้านที่ ๓   



                  แบบประเมนิกรรมการรายบุคคล 

 

- ๖ - 

บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



                  แบบประเมนิกรรมการรายบุคคล 

 

- ๗ - 

 

น ้าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ้าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

2 ด้านที่ ๔ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ     

 4.1 การจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์     
 1. ครูวิเครำะห์หลักสูตร วิเครำะห์ข้อมูลเด็กเป็นรำยบุคคล 

2. ครูออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ สอดคล้องกับหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

3. ครูจัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ด้วยกิจกรรมที่หลำกหลำย 
เหมำะสมกับวัย 

    

 4.2 การจัดประสบการณ์และการจัดการชั นเรียน     
 ๑. ครูจัดประสบกำรณ์บูรณำกำรผ่ำนกำรเล่นอย่ำงหลำกหลำย   

โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสทั ง ๕  
๒. ครูจัดประสบกำรณ์โดยให้เด็กได้เคลื่อนไหว ส้ำรวจ สังเกต 

สืบค้น ทดลอง สืบเสำะหำควำมรู้ คิด โต้ตอบ และแก้ปัญหำ 
ด้วยตนเอง 

๓. ครูจัดประสบกำรณ์ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมแบบร่วมมือด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย เหมำะสมกับช่วงวัยและอำยุ 

๔. ครูจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้จำกสื่อและ    
แหล่งเรียนรู้ทั งในและนอกห้องเรียน 

๕. ครูจัดบรรยำกำศในห้องเรียนเพ่ือเสริมสร้ำงกำรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ของเด็กกับผู้อ่ืน 

    

 4.3 การประเมินพัฒนาการของเด็กในชั นเรียน     
 ๑. ครูประเมินพัฒนำกำรเด็กเป็นรำยบุคคล ด้วยวิธีกำรและ

เครื่องมือที่หลำกหลำย  
2. ครวูิเครำะห์ข้อมูลและบันทึกข้อมูลพัฒนำกำรเด็กอย่ำงเป็น

ระบบ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน   
3. ครูน้ำข้อมูลกำรประเมินผลมำปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำเด็กครบ 

ทั ง ๔ ด้ำน อย่ำงต่อเนื่อง 

    

 4.4 การน้าผลประเมินพัฒนาการไปใช้      
 1. ครูน้ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผน    

จัดประสบกำรณ์เพ่ือพัฒนำคุณภำพเด็กครบทุกด้ำน 
2. เด็กได้ รับกำรปรับปรุงวิธีกำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมิน

พัฒนำกำรได้เหมำะสมกับศักยภำพของตนเอง 
3. ครูรำยงำนผลประเมินพัฒนำกำรและควำมก้ำวหน้ำของเด็ก    

ให้ผู้ปกครองทรำบ 

    

 
 

รวมคะแนนด้านที่  ๔   



                  แบบประเมนิกรรมการรายบุคคล 

 

- ๘ - 

 
 

บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สรุปบันทึกข้อมูลจากการสังเกต สมัภาษณ ์และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



แบบสรุปคะแนนผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕...... 

ชื่อสถานศึกษา....................................................... อ าเภอ ....................................  จังหวัด............................... กลุ่มจังหวัดที.่........  ขนาด   เล็ก   กลาง  ใหญ่
 สังกัด............................................................... พิจารณาให้ได้ล าดับท่ี...................................................... 

ด้านต่าง ๆ ที่ประเมิน        ผลรวมของคะแนน ค่าเฉลี่ย น  าหนักคะแนน ผลคูณของค่าเฉลี่ย   
แต่ละด้านกับ หมายเหตุ 

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

ด้านที่  ๑  (4 ข้อ)             

ด้านที่  ๒  (4 ข้อ)             

ด้านที่  ๓  (๕ ข้อ)             

ด้านที่  ๔  (4 ข้อ)             

         คะแนนรวม    
          ค่าเฉลี่ย 

ของคะแนนทุกด้าน 

 
      

ช่ือ ต าแหน่ง และสังกัดของคณะกรรมการประเมิน  (เขียนตัวบรรจงให้อ่านชัดเจน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
 
 
 

๑. …………………………………………………………………………………………………………….………      ประธานกรรมการ 
๒. ……………………………………………………………………………………………….………….………      กรรมการ 
๓. ……………………………………………………………………………………………….…….……………       กรรมการ 
๔. …………………………………………………………………………………………….…….………………       กรรมการ 
๕. ……………………………………………………………………………………………..……………………      กรรมการ 
๖. …………………………………………………………….……………………………….……………………       กรรมการ 

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

(ลงช่ือ) ………………………………………………………………………………….……………….   ประธานกรรมการ 
(ลงช่ือ) ………………………………………………………………………………………………….…     กรรมการ  
(ลงช่ือ) ………………………………………………………………………………………………….…     กรรมการ  
(ลงช่ือ) ………………………………………………………………………………………………….…     กรรมการ 
(ลงช่ือ) ………………………………………………………………………………………………….…      กรรมการ 
(ลงช่ือ) ………………………………………………………………………………………………….…     กรรมการ 
(ลงช่ือ) ………………………………………………………………………………………..…………… กรรมการ/เลขานุการ 
 

แบบสรุปคะแนนผลการประเมิน  

หมายเหตุ   โปรดระบุว่าเป็นกรรมการระดับ      เขตพื้นท่ีการศึกษา          จังหวัด
                                                      กลุ่มจังหวัด (ตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ) 

คะแนนของคณะกรรมการคนที ่

- ๙ - 



 
 

ความเห็นของคณะกรรมการประเมินในภาพรวม 
สมควรให้ได้รับรางวัล................................................................................... 
เหตุผล  : ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประเมิน  โดยสรุปภาพรวมว่า เหตุใดสถานศึกษาแห่งนี้ 
             จึงสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน  หรือรางวัลชมเชย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ) …………………………………………………… ประธานกรรมการ 

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