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แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2563
ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
...................................................................................................................................................................
วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยกำรสำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ.
1. การคัดเลือกนักเรีย น นั กศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล พระราชทาน ดาเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.
2506 ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่
ทรงให้ความสาคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่
นั กเรี ยนที่ มีความประพฤติ ดี และมี ความมานะพยายามศึ กษาเล่ าเรี ยนจนได้ผลดี รวมทั้งสถานศึ กษาที่ จั ด
การศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทานนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้ใช้แบบประเมินและคู่มือการ
ประเมินตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทาขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสานักงาน
คณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละปีการศึกษา
3. เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อให้คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
จังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด นาแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ไป
ใช้ป ระเมิน นั กเรี ย นและสถานศึกษา เพื่อรับรางวั ล พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานด้านการประเมิน
4. แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มี 2 แนวทาง ประกอบด้วยแนวทาง
การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และแนวทางการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
5. แนวทางการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีรูปแบบดังนี้
5.1 รูปแบบที่ 1 การประเมินนักเรียน กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบปกติ วิธีการประเมินให้
ดาเนิ นการประเมิน ตามคู่มือการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน ทั้งนี้ ในระหว่างการประเมิน ให้ปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามคู่มือการปฏิบัติสาหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
5.2 รูปแบบที่ 2 การประเมินนักเรียน กรณี สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสาน
กับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่าง
หลากหลาย โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังนี้ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวัน
เรียน การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันคู่วันคี่ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับ
วันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน แบบเรียนทุกวัน การสลับกลุ่ม
นักเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม และรูปแบบหรือวิธีการอื่นๆ การประเมินนักเรียน
กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คณะกรรมการประเมิน สามารถลงประเมินเชิง
ประจักษ์ โดยมีวิธีดาเนินการประเมินดังนี้
(1) นั ดหมายวัน เวลาเข้าประเมิน คณะกรรมการประเมิน นัดหมายวันเวลากับนักเรียน ผู้ บริห าร
สถานศึกษา อาจารย์ เพื่อนนักเรียน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นบุคคลที่จะให้ ข้อมูล ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินผล โดยจะต้องคานึงถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
นั้นๆ เช่น สถานศึกษาจัดการสอนแบบสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน หรือเหลื่อมเวลามาเรียนของ
นักเรียน คณะกรรมการประเมิน จะต้องนัดหมายช่วงเวลาการเข้าประเมินให้ตรงกับช่วงเวลาที่
นักเรียนมาเรียน เป็นต้น
(2) เอกสารหลักฐานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน คณะกรรมการประเมินตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ณ สถานศึกษา ตามความเหมาะสม
(3) การประเมินเชิงประจักษ์จะต้องคานึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติ ภายใต้มาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามคู่มือการปฏิบัติสาหรับ
สถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
6. แนวทางการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีรูปแบบดังนี้
6.1 รูปแบบที่ 1 การประเมินสถานศึกษา กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบปกติ วิธีการประเมิน
สถานศึ ก ษาให้ ด าเนิ น การตามคู่ มื อ การประเมิ น สถานศึ ก ษา เพื่ อ รั บ รางวั ล พระราชทาน ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ในระหว่างการประเมิน ให้ปฏิบัติ ภายใต้มาตรการการป้องกัน การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามคู่มือการปฏิบัติสาหรับสถานศึกษาใน
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
6.2 รู ป แบบที่ 2 การประเมิ น สถานศึ ก ษา กรณี ส ถานศึ ก ษาจั ด การเรี ย นการสอนแบบผสมผสาน
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มี
อยู่อย่างหลากหลาย โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น การประเมินสถานศึกษา
กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คณะกรรมการประเมินสามารถลงประเมินเชิง
ประจักษ์ โดยมีวิธีดาเนินการประเมินดังนี้
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(1) นั ด หมายวั น เวลาเข้ า ประเมิ น คณะกรรมการประเมิ น นั ด หมายวั น เวลาเพื่ อ ประเมิ น
เชิงประจักษ์กับสถานศึกษา โดยเชิญเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสิ น ผลมาให้ ข้อ มูล เท่ านั้ น เช่น ผู้ บริ ห ารสถานศึก ษา ครู ผู้ ส อน นัก เรี ยน ผู้ ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยจะต้องคานึงถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
นั้น ๆ เช่น สถานศึกษาจัดการสอนแบบสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน หรือเหลื่อมเวลามาเรียน
ของนักเรี ยน นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ หรือสังเกตการเรียนการสอน ก็จะเป็น
นักเรียนที่มาเรียนในช่วงเวลานั้น ๆ เป็นต้น
(2) เอกสารหลักฐานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน คณะกรรมการประเมินตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ณ สถานศึกษา ตามความเหมาะสม
(3) อาจมีการนัดหมายกลุ่มเป้าหมายสาคัญ (key man) ที่ไม่ได้อยู่ในวันที่ทาการประเมิน มาร่วมให้
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ และให้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นกลุ่มเล็กๆ หรืออาจสลับผู้ให้ข้อมูลใน
แต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม
(4) หลีกเหลี่ยงการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนที่มีการรวมตัวของนักเรียนจานวนมาก
(5) ให้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วยการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย
(6) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบการประเมิน
(7) การประเมินเชิงประจักษ์จะต้องคานึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติ ภายใต้มาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามคู่มือการปฏิบัติสาหรับ
สถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
(8) ฯลฯ
7. การประเมินทั้งนักเรียนและสถานศึกษา ให้คานึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามคู่มือการปฏิบัติสาหรับสถานศึกษา
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้
7.1 มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน บุคลากร คณะคณะกรรมการประเมิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
เช่น การวัดไข้ สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสถานศึกษา หากพบผู้มีความเสี่ยงต้องแจ้งหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
7.2 ครู นักเรี ยน บุ คลากร คณะกรรมการประเมิน และผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องทุกคนจะต้องสวมใส่ห น้ากาก
อนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา
7.3 จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ
7.4 จั ด ให้ มี ก ารเว้ น ระยะห่ า ง โดยให้ เ ป็ น ไปตามมาตรการและแนวทางในการดู แ ลด้ า นอนามั ย และ
สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา
7.5 เน้นการทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน
7.6 ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน

