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แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
............................................................................................................................. ...................................... 

วิษณุ ทรัพย์สมบัติ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ. 

 
1. การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 

2506 ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่
ทรงให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่
นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดี รวมทั้งสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทานนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 
2. ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนและ

สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ใช้แบบประเมินและคู่มือการ
ประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของส านักงาน
คณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละปีการศึกษา 

 
3. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ
จังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด น าแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ไป
ใช้ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานด้านการประเมิน 

 
4. แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในช่วง

สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มี 2 แนวทาง ประกอบด้วยแนวทาง
การประเมินนักเรียน เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และแนวทางการประเมินสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานการณแ์พร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

 
5. แนวทางการประเมินนักเรียน เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานการณ์แพร่

ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีรูปแบบดังนี้ 
5.1 รูปแบบที่ 1 การประเมินนักเรียน กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบปกติ วิธีการประเมินให้

ด าเนินการประเมินตามคู่มือการประเมินนักเรียน เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐาน ทั้งนี้ ในระหว่างการประเมิน ให้ปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามคู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 

5.2 รูปแบบที่ 2 การประเมินนักเรียน กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน ผสมผสาน
กับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่าง
หลากหลาย โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังนี้ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวัน
เรียน การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันคู่วันคี่ การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับ
วันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน แบบเรียนทุกวัน การสลับกลุ่ม
นักเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม และรูปแบบหรือวิธีการอ่ืนๆ การประเมินนักเรียน 
กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คณะกรรมการประเมินสามารถลงประเมินเชิง
ประจักษ์ โดยมีวิธีด าเนินการประเมินดังนี้  
(1) นัดหมายวันเวลาเข้าประเมิน คณะกรรมการประเมินนัดหมายวันเวลากับนักเรียน ผู้บริหาร

สถานศึกษา อาจารย์ เพ่ือนนักเรียน หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นบุคคลที่จะให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินผล โดยจะต้องค านึงถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
นั้นๆ เช่น สถานศึกษาจัดการสอนแบบสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน หรือเหลื่อมเวลามาเรียนของ
นักเรียน คณะกรรมการประเมินจะต้องนัดหมายช่วงเวลาการเข้าประเมินให้ตรงกับช่วงเวลาที่
นักเรียนมาเรียน เป็นต้น 

(2)  เอกสารหลักฐานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน คณะกรรมการประเมินตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ณ สถานศึกษา ตามความเหมาะสม  

(3)  การประเมินเชิงประจักษ์จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามคู่มือการปฏิบัติส าหรับ
สถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 

 
6. แนวทางการประเมินสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์แพร่

ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีรูปแบบดังนี้  
6.1 รูปแบบที่ 1 การประเมินสถานศึกษา กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบปกติ วิธีการประเมิน

สถานศึกษาให้ด าเนินการตามคู่มือการประเมินสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ในระหว่างการประเมิน ให้ปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามคู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาใน
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 

6.2 รูปแบบที่ 2 การประเมินสถานศึกษา กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน             
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มี
อยู่อย่างหลากหลาย โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น การประเมินสถานศึกษา 
กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คณะกรรมการประเมินสามารถลงประเมินเชิง
ประจักษ์ โดยมีวิธีด าเนินการประเมินดังนี้  
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(1) นัดหมายวันเวลาเข้าประเมิน คณะกรรมการประเมินนัดหมายวันเวลาเ พ่ือประเมิน 
เชิงประจักษ์กับสถานศึกษา โดยเชิญเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินผลมาให้ข้อมูลเท่านั้น เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยจะต้องค านึงถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
นั้น ๆ เช่น สถานศึกษาจัดการสอนแบบสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน หรือเหลื่อมเวลามาเรียน
ของนักเรียน นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ หรือสังเกตการเรียนการสอน ก็จะเป็น
นักเรียนที่มาเรียนในช่วงเวลานั้น ๆ เป็นต้น 

(2)  เอกสารหลักฐานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน คณะกรรมการประเมินตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ณ สถานศึกษา ตามความเหมาะสม  

(3)  อาจมีการนัดหมายกลุ่มเป้าหมายส าคัญ (key man) ที่ไม่ได้อยู่ในวันที่ท าการประเมิน มาร่วมให้
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ และให้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นกลุ่มเล็กๆ หรืออาจสลับผู้ให้ข้อมูลใน
แต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม  

(4)  หลีกเหลี่ยงการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนที่มีการรวมตัวของนักเรียนจ านวนมาก 
(5)  ให้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วยการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย  
(6)  ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบการประเมิน 
(7)  การประเมินเชิงประจักษ์จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามคู่มือการปฏิบัติส าหรับ
สถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด  

(8)  ฯลฯ 
7. การประเมินทั้งนักเรียนและสถานศึกษา ให้ค านึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามคู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษา 
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
7.1 มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน บุคลากร คณะคณะกรรมการประเมินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน 

เช่น การวัดไข้ สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสถานศึกษา หากพบผู้มีความเสี่ยงต้องแจ้งหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่ทันที 

7.2 ครู นักเรียน บุคลากร คณะกรรมการประเมินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 

7.3 จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ 
7.4 จัดให้มีการเว้นระยะห่าง โดยให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยและ

สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา 
7.5 เน้นการท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน  
7.6 ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน 


