
 

 

ข้อมูลทั่วไป 
  (สถานศึกษาเป็นผู้กรอก/รายงาน) 

๑. ชื่อสถานศึกษา............................................................................................................................................................ 
     หมู่ที่...................ถนน.....................................ต ำบล/แขวง....................................อ ำเภอ/เขต...................................

จังหวัด......................................รหสัไปรษณีย์....................โทรศัพท์................................... โทรสำร...........................
Email......................................................  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ..................................................................................เขต.........กลุ่มจังหวัดที่................ 
สังกัด................................................................................ กระทรวง.......................................................................... 

๒. เปิดสอนในระดับ         

 

 

๓. ระดับการศึกษาท่ีส่งเข้ารับการประเมิน 
   ประถมศึกษา     ขนำด         เล็ก          กลำง         ใหญ ่
      จ ำนวนนักเรียน...............คน  จ ำนวนคร/ูอำจำรย์...............คน  (นับเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖) 
   มัธยมศึกษา      ขนำด         เล็ก          กลำง         ใหญ่ 
      จ ำนวนนักเรียน..................คน  จ ำนวนครู/อำจำรย์...............คน  (นับเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา)   

๔.  การได้รับรางวัลพระราชทาน  
    เคยได้รบั  ระดับ.................................. เมื่อปีกำรศึกษำ.............. , ..............., .............  
                      ระดับ.................................. เมื่อปีกำรศึกษำ.............. , .............., .............. 

       ไมเ่คยได้รับ    
๕. ชื่อหัวหน้าสถานศึกษา............................................................................................................................................... 
๖.  ค าขวัญ และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา (อย่างย่อ) 

๖.๑   ค ำขวัญ  :  ...................................................................................................................................................... 
                          ...................................................................................................................................................... 

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

ขอรับรองว่ำข้อมูลที่รำยงำนไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

                        (ลงช่ือ).................................................................ผู้รำยงำน 
                                   (................................................................) 
                                           หัวหน้ำสถำนศึกษำ 
                          วันท่ี........... เดือน........................................... พ.ศ........... 
 

 
 
 
 

    ประถมศึกษำ (ป.๑-ป.๖) ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ................................................................  
    มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-ม.๓) ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ...................................................... 
    มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-ม.๖) ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ..................................................  
    มัธยมศึกษำตอนต้น - ตอนปลำย (ม.๑-ม.๖) ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ................................... 
 
 
 

*** โปรดศึกษาระเบียบและประกาศฯ ให้ละเอียดก่อน เพื่อประโยชน์ของสถานศึกษาเอง *** 

 

แบบประเมินสถานศึกษาแบบประเมินสถานศึกษา  เพือ่รับรางวัลพระราชทานเพือ่รับรางวัลพระราชทาน  
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ปีการศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๒๕.......... 

  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

 แบบประเมินของกรรมกำรชื่อ .................................................(ตวับรรจง) 
 หรือแบบสรุปคะแนนของกรรมกำร 
    ระดับ  เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ   จังหวัด   กลุ่มจังหวัด 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อพึงระวัง 
โปรดตรวจสอบคุณสมบตัิของสถำนศึกษำให้ถูกต้องและครบถ้วน 

 

๑. กรณีสถานศกึษาท่ีจดัการศึกษาหลายระดับ มีสิทธิส่งเข้ารับการประเมินและ
คัดเลือกได้เพียงระดับเดียว (ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ หมวด ๒ ข้อ ๑๑)  

๒. ตรวจสอบขนาดของสถานศึกษาโดยนับจ านวนนักเรียน ณ วันที่สมัครเข้ารับ 
การประเมินและคัดเลอืก (ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ ๑) 

๓. สถานศึกษาต้องจดัการศึกษาตามหลักสูตรในระดับที่ส่งเข้ารับการประเมินครบ 
ทุกช้ันปีในระดับน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ ๔) 

๔. สถานศึกษาต้องไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานในระดับที่เข้ารับการประเมินหรือ
หากเคยได้รับต้องได้กอ่นปีการศึกษาที่ส่งเข้ารับการประเมิน ๓ ปี (ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ ๔) 

 
 

แผนท่ีการเดินทางไปสถานศึกษา 
(เริ่มจำกจดุส ำคัญของอ ำเภอ) 

 
 



 

รายการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับประถมศกึษาและมัธยมศกึษา  

ปีการศึกษา ๒๕………… 
 

น้ าหนัก รายการประเมินและตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

ประจ าด้าน  ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓ ด้านที่ ๑  คุณภาพนักเรียน     
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ     
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (ONET) ของสถำนศึกษำ           

มีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 3 ปี  
๒. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเขียนภำษำไทย กำรสื่อสำร และ

กำรคิดค ำนวณ 
๓. นักเรียนมีควำมสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
๔. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ แก้ปัญหำ และประยุกต์ใช้ 
๕. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

(ICT) 
๖. นักเรียนมีควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรยีนตำมหลักสูตรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
๗. นักเรียนมีควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน หรือกำรท ำงำน 
๘. นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถรอบด้ำน มีควำมสำมำรถพิเศษ     

และมีผลงำนเป็นเลิศ 

    

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์     
 ๑. นักเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม ค่ำนิยม ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด        

และมีจิตส ำนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ตน 
๒. นักเรียนตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และ

สิ่งแวดล้อม 
๓. นักเรียนยอมรับเหตุผลและควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน 
๔. นักเรียนสำมำรถท ำงำนเป็นทีม มีควำมรับผิดชอบ มีควำมมุ่งมั่น     

ในกำรท ำงำน และท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๕. นักเรยีนมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยและภูมิปัญญำไทยมี

แนวทำงน ำภูมิปัญญำที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
๖. นักเรียนมีควำมมั่นใจในตนเอง และมีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียน 
๗. นักเรียนสำมำรถรักษำสุขภำพกำย สุขภำพจิตได้ 
๘. นักเรียนมีควำมรู้สึกปลอดภัย เข้ำใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อ่ืนให้

ปลอดภัยจำกสำรเสพติด ปัญหำทำงเพศ และอบำยมุขทุกชนิด 

    

 รวมคะแนนด้านที่ ๑     

 



 

บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
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น้ าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒ ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ     
 ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
 ๑. วิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำ ร่วมกับชุมชน สังคม 

ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒. น ำผลกำรวิเครำะห์ที่ได้มำพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำให้มีควำม

ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๓. น ำหลักสูตรสถำนศกึษำไปออกแบบจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้

บรรลุผลตำมจุดมุ่งหมำย 
๔. จัดท ำแผนและด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมิน  

กำรใช้หลักสูตร 
๕. สรุปผลกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมิน มำปรับปรุงและพัฒนำ

หลักสูตร โดยใช้กระบวนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำ 

    

 ๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร     
 ๑. น ำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลและควำมคิดเห็นของ

ผู้ปกครอง ชุมชน มำก ำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
๒. ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดและแนวทำงกำรจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ เน้นกำรพัฒนำรอบด้ำน 
๓. มีรูปแบบกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย ท้ำทำย สร้ำงสรรค์  

ทั้งกิจกรรมรำยบุคคล และกิจกรรมกลุ่ม 
๔. นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่ำงมีควำมสุข 
๕. นักเรียนมีผลงำนเชิงสร้ำงสรรคแ์ละเห็นกำรพัฒนำต่อยอดได้ 

    

 ๒.๓ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้     
 ๑. รับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง มี

กำรวิเครำะห์ สรุปผลเพื่อกำรออกแบบ จัดหำ และผลิต  
๒. ออกแบบ วำงแผน และจัดหำและผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ 

และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยของหลักสูตร 
๓. จัดบริกำรและบ ำรุงรักษำสื่อ เทคโนโลยเีพ่ือกำรเรียนรู ้และแหล่งเรียนรู ้
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 

ทั้งท่ีมีในสถำนศึกษำ ในท้องถิ่นและชุมชน และมีกำรใช้ อย่ำงเหมำะสม 
๕. ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้

สู่แวดวงวิชำกำร ด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำย น่ำสนใจ 

    

 ๒.๔ ระบบการวัดและประเมินผล     
 ๑. สร้ำงและพัฒนำแนวทำง/กระบวนกำรประเมินผลเพ่ือให้ได้ข้อมูล

สำรสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน  
๒. มีระเบียบกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องกำรวัด และ

ประเมิน 
๓. สร้ำงและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภำพ และเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นระบบ ใช้งำนสะดวกรวดเร็ว 

    



 

น้ าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๔. จัดท ำเอกสำรประกอบกำรวัดและประเมินผลเพ่ือสรุปรำยงำน 
เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง 

๕. น ำผลไปใช้เพื่อพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรเรียนรู้ 

 รวมคะแนนด้านที่ ๒  

 

บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
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หนัก 
รายการประเมินและตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 
ประจ าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒ ด้านที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษา     

 ๓.๑ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร     
 ๑. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 

๒. ผู้บริหำรมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่ำงได้ 
๓. ผู้บริหำรจัดกำรศึกษำโดยยึดแผนพัฒนำสถำนศึกษำเป็นส ำคัญ 
๔. ผู้บริหำรมีควำมเป็นประชำธิปไตย 
๕. ผู้บริหำรสร้ำงขวัญก ำลังใจใหแ้ก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง 

    

 ๓.๒ การพัฒนาองค์กร     
 ๑. สถำนศึกษำมีระบบพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ โดยรับฟัง       

ควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วน  
๒. สถำนศึกษำพัฒนำระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. สถำนศึกษำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ดีงำม  

เพ่ือพัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน 
๔. สถำนศึกษำมีสภำพแวดล้อมสวยงำม และอำคำรสถำนที่มี 

ควำมสะอำด และมีระบบกำรดูแลควำมปลอดภัย 
๕. สถำนศึกษำมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรถูกสุขลักษณะ มีควำมม่ันคง

แข็งแรง อุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอ 
๖. สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงนักเรียน ครู บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ และผู้เกี่ยวข้อง 

    

 ๓.๓ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา     
 ๑. สถำนศึกษำจัดหำ ผลิต ใช้ และให้บริกำรเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร

เพ่ือกำรบริหำรและจัดกำรตำมแผนงำน/โครงกำร 
๒. สถำนศึกษำจัดให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร เพ่ือกำรเรียน 

กำรสอนและเพ่ือกำรบริหำรและจัดกำร ตำมแผนงำน/โครงกำร 
๓. สถำนศึกษำก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรใช้เทคโนโลยีและกำร

สื่อสำรเพ่ือกำรศึกษำ 
๔. สถำนศึกษำมีระบบดูแลบ ำรุงรักษำเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร เพ่ือ

กำรศึกษำ และด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

    

 ๓.๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน     
 ๑. สถำนศึกษำจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่ส่งผลต่อคุณภำพ

นักเรียนโดยรวม 
๒. ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ

ภำยในของสถำนศึกษำ 
๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชน/ท้องถิ่น  

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มัน่ใจต่อระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

    

 3.5 ระบบข้อมูลและสารสนเทศ     
 ๑. จัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศพ้ืนฐำนครอบคลุมกำรใช้งำน 

๒. จัดเก็บข้อมูลและสำรสนเทศเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อกำรใช้งำน 
 

    



 

หนัก 
รายการประเมินและตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 
ประจ าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓. น ำข้อมูลและสำรสนเทศไปใช้ในกำรบริหำรและจัดกำร และพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

๔. เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข้อมูลและสำรสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรม 
ของสถำนศึกษำด้วยวิธีที่หลำกหลำย 

 รวมคะแนนด้านที่ ๓  

 

บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
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น้ าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒ ด้านที่ ๔ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
 ๔.๑ การออกแบบการจัดการเรียนรู้     
 ๑. ครูออกแบบกำรเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลจำกผลกำรวิเครำะห์นักเรียน  และ

ควำมเข้ำใจนักเรียนรำยบุคคล  
๒. ครกู ำหนดเป้ำหมำย ทักษะกระบวนกำร และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ตำมมำตรฐำน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร และตำม   
ควำมต้องกำรจ ำเป็นของนักเรียน 

๓. ครจูัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมขั้นตอนที่ออกแบบ 
๔. ครวูัดและประเมินผลกำรเรียนอย่ำงมีคุณภำพ เน้นกำรมีส่วนร่วม ของ

นักเรียน และผู้ปกครอง 
๕. ครใูช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับเป้ำหมำย กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ตำมธรรมชำติวิชำ และเน้นกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน 

    

 ๔.๒ การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน     
 ๑. ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจลึกซึ้งในวิชำที่สอน และจัดกำรเรียนกำรสอน  

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๒. ครใูห้เวลำนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติท ำงำนเป็นกลุ่ม อภิปรำย และ 

น ำเสนองำนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรศึกษำ 
๓. ครใูห้เวลำนักเรียนได้คิด ตอบปัญหำ แก้ไขปัญหำ สะท้อนควำมรู้

ควำมเข้ำใจในวิชำที่เรียน และน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
๔. ครกูระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนำวิธีกำรเรียนรู้ของตนเอง

และใส่ใจใฝ่รู้ อดทนต่อกำรแสวงหำค ำตอบ 
๕. ครูจัดกิจกรรมทีส่ร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียน

ยอมรับควำมแตกต่ำงของผู้อื่น 
๖. ครบููรณำกำรกำรเรียนรู้วิชำที่สอนกับภูมิปัญญำท้องถิ่นและกลุ่ม สำระ

กำรเรียนรู้อ่ืน เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มขึ้นแต่ใช้เวลำน้อยลง 
๗. ครจูัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียน 

เพ่ิมพูนศักยภำพนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
๘. ครจูัดกำรชั้นเรียนที่ช่วยให้นักเรียนสนใจเรียน เห็นประโยชน์ของ 

กำรเรียน และตั้งใจเรียน 

    

 4.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     
 ๑. ครูวัดและประเมินผลกำรเรียนรูเ้พ่ือพัฒนำนักเรียน และให้นักเรียน    

มีกำรประเมินตนเอง  
๒. ครวูัดและประเมินผลนักเรียนด้วยวิธีกำรและเครื่องมอืประเมินที่

หลำกหลำย สอดคล้องกับมำตรฐำนและตัวชี้วัดของรำยวิชำที่สอน 
๓. ครูตรวจสอบควำมรู้พ้ืนฐำนของนักเรียนก่อนเรียน และประเมินเมื่อ

จบบทเรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที และปรับปรุงแก้ไข  
ให้ดีขึ้น 

    



 

น้ าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

๔. ครนู ำข้อมูลกำรวัดและประเมินผลมำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของครู รวมทั้งแก้ไขและพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียน 

๕. ครูตัดสินผลกำรเรียนของนักเรียนตำมระเบียบที่ก ำหนด ใช้ข้อมูลจำก
หลำยแหล่ง มีเกณฑ์อธิบำยระดับผลกำรเรียนชัดเจน 

 4.4 การน าผลการประเมินไปใช้     

 ๑. ครูวิเครำะหข์้อมูลผลกำรประเมินของนักเรียน แสดงแนวโน้ม
พัฒนำกำรของนักเรียนเป็นรำยคนและรำยกลุ่ม  

๒. ครูน ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพ่ิมข้ึน 

๓. ครูแจ้งผลกำรประเมินของนักเรียนอย่ำงสร้ำงสรรค์ นักเรียนใช้ข้อมูล
ปรับวิธีกำรเรียนรู้ได้ 

๔. ครูรำยงำนผลกำรเรียนและควำมก้ำวหน้ำของนักเรียนให้ผู้ปกครอง
ทรำบ และรับฟังข้อเสนอแนะจำกผู้ปกครอง 

    

 รวมคะแนนด้านที่ ๔  

 

บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
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น้ าหนัก 
รายการประเมินและตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 

ประจ าด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ 

1 ด้านที่ ๕  ความดีเดน่ของสถานศึกษา     

 ๕.๑ โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา     
 ๑. โครงกำร/กิจกรรมดีเด่น ๓ โครงกำร มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ 

เป้ำหมำยและจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ผู้เกี่ยวข้อง  
มีส่วนร่วมคิด วำงแผน ลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุน  

๒. ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงำนด้วยควำมเต็มใจ เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน 
๓. ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำนักเรียน

รอบด้ำนโดยรวม 

๔. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและ
สร้ำงสรรค ์ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 *๑ โครงกำรที่น ำเสนอต้องเป็นโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำ 
อยู่หัวรัชกำลที่ ๙ หรือรัชกำลปัจจบุัน 

    

 รวมคะแนนด้านที่ ๕     

 

 

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



 

สรุปบันทึกข้อมูลจากการสังเกต สมัภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………..………………
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 



 

แบบสรุปคะแนนผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ  ประถมศึกษา 
                                                                                  ปีการศึกษา ๒๕..............    มัธยมศึกษา 

   ชื่อสถานศึกษา................................................................... จังหวัด...................... กลุ่มจังหวัดที.่......... ขนาด     เล็ก     กลาง     ใหญ ่
   สังกัด.......................................................................................พิจารณาให้ได้ล าดับที.่............................................... 

ด้านต่าง ๆ ที่ประเมิน คะแนนของกรรมการคนที ่ ผลรวมของคะแนน ค่าเฉลี่ย น้ าหนักคะแนน ผลคูณของค่าเฉลี่ย 
แต่ละด้านกับ หมายเหตุ 

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

ด้ำนท่ี  ๑  (2 ข้อ)             

ด้ำนที่  ๒  (4 ข้อ)             

ด้ำนที่  ๓  (5 ข้อ)             

ด้ำนที่  ๔  (4 ข้อ)             

ด้ำนที่  ๕  (1 ข้อ)             

 คะแนนรวม    
          ค่าเฉลี่ย 

ของคะแนนทุกด้าน 
       

ช่ือ ต ำแหน่ง และสังกัดของคณะกรรมกำรประเมิน  (เขียนตัวบรรจงให้อ่ำนชัดเจน) 
 
 
 
 
 
        
         
 

 ๑. ……………………………………………………………………………………………………………………     ประธำนกรรมกำร 
 ๒. ……………………………………………………………………………………………………………………      กรรมกำร 
 ๓. …………………………………………………………………………………………………………………….     กรรมกำร 
 ๔. ……………………………………………………………………………………………………………………      กรรมกำร 
 ๕. ……………………………………………………………………………………………………………………      กรรมกำร 
 ๖ . ………………………………………………………………………………………………………………….      กรรมกำร 

9 ๗. ……………………………………………………………………………………………………………… กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………………………………………………………………………   ประธำนกรรมกำร 
(ลงช่ือ) …………………………………………………………………………………..………………     กรรมกำร  
(ลงช่ือ) …………………………………………………………………………………….……………      กรรมกำร  
(ลงช่ือ) ……………………………………………………………………………….…………………      กรรมกำร 
(ลงช่ือ) ……………………………………………………………………………….…………………      กรรมกำร 
(ลงช่ือ) …………………………………………………………………………………….……………      กรรมกำร 
(ลงช่ือ) ……………………………………………………………………………………………… กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 

หมายเหต ุ  โปรดระบุว่ำเป็นกรรมกำรระดับ   เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ       จังหวัด
               กลุ่มจังหวัด (ตำมท่ีระบุในประกำศฯ)  
 
 



 

ความเห็นของคณะกรรมการประเมินในภาพรวม 
สมควรให้ได้รับรางวัล........................................................................... 
เหตุผล   :  ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินโดยสรุปภาพรวมว่าเหตุใดสถานศึกษาแห่งนี้ 
              จึงสมควรได้รับรางวัลพระราชทานหรือรางวัลชมเชย 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                              (ลงชื่อ) ………………………………………………… ประธำนกรรมกำร 
                              (ลงชื่อ) …………………………………………………… กรรมกำร 
                              (ลงชื่อ) …………………………………………………… กรรมกำร 
                              (ลงชื่อ) …………………………………………………… กรรมกำร 
                              (ลงชื่อ) …………………………………………………… กรรมกำร 
                              (ลงชื่อ) …………………………………………………… กรรมกำร 
                              (ลงชื่อ) ………………..………………………………… กรรมกำร/เลขำนุกำร 


