
ด่วนที่สุด  

ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/ว3739                                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒ 
            ๓๕/๔ ถ.ประสำทวิถี อ.แม่สอด จ.ตำก ๖๓๑๑๐ 

        21  สิงหำคม  ๒๕๖1 

เรื่อง กำรคัดเลือกนักเรียน และสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
          ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖1  

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำทุกโรงเรียนในสังกัด  

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ๑. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยรำงวัลพระรำชทำนแก่นักเรียน นักศึกษำ  
    และสถำนศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๕5 

  2. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยรำงวัลพระรำชทำนแก่นักเรียน นักศึกษำ  
    และสถำนศึกษำ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                     3. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรคัดเลือกนักเรียน  
                         นักศึกษำ และสถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน  
  4. ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง กำรคัดเลือกนักเรียน 
          และสถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

    ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖1  
5. รำยชื่อศูนย์ประสำนงำนกำรคัดเลือกฯ 

  ด้วย  กระทรวงศึกษำธิกำร  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ประกำศ
หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรคัดเลือกนักเรียน นักศึกษำ และสถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน         
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยรำงวัล
พระรำชทำน  แก่นักเรียน นักศึกษำ และสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕5 ทั้งนี้ ขอแจ้งให้สถำนศึกษำที่เคยได้รับ
รำงวัลพระรำชทำนว่ำเมื่อได้รับรำงวัลพระรำชทำนไปแล้วขอให้ด ำรงรักษำสภำพสถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัล
พระรำชทำนไว้ตลอดไป  ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรจะมีคณะกรรมกำรไปติดตำมกำรด ำรงรักษำสภำพฯ ต่อไป 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒ ขอแจ้งให้สถำนศึกษำทรำบและ
ด ำเนินกำรดังนี้  

๑. ขอเชิญชวนให้สถำนศึกษำ ที่มีควำมพร้อมเสนอชื่อนักเรียน และสถำนศึกษำ ที่มีคุณสมบัติ 
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งแบบประเมินฯ 
จ ำนวน 2 ชุด (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) และผลงำน (รูปเล่ม) จ ำนวน 2 เล่ม โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
       ๑.๑ ผลงำน (รูปเล่ม) กรณีประเมินนักเรียนฯ 
   ในเล่มจะปรำกฏแบบประเมินนักเรียนฯ พร้อมติดรูปถ่ำย ,แผนที่กำรเดินทำง       
ไปยังสถำนศึกษำ(เริ่มจำกจุดส ำคัญของอ ำเภอ) , แบบรำยงำน ก. (นักเรียนลงลำยมือชื่อ) ,แบบรำยงำน ข.
(คณะกรรมกำรลงลำยมือชื่อให้ครบให้ ) , ผลงำนจ ำนวนตำมรำยงำนที่ปรำกฏในแบบ พร .๑ ประเมิน
คุณลักษณะพ้ืนฐำน ข้อ ๑.๑ – ๑.๕ และกิจกรรม/ผลงำนดีเด่นของนักเรียนฯ จ ำนวน ๓ ชิ้น ระบุว่ำ           
ในแต่ละชิ้นงำนมีคุณประโยชน์ มีคุณภำพ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีกำรเผยแพร่ อย่ำงไรบ้ำง 

 
 
 
 

๑.๒ ผลงำน/….. 



- ๒ – 
 
 

       ๑.๒ ผลงำน (รูปเล่ม) กรณีประเมินสถำนศึกษำฯ 
ในเล่มจะปรำกฏแบบประเมินสถำนศึกษำ,  แผนที่กำรเดินทำงไปยังสถำนศึกษำ   

(เริ่มจำกจุดส ำคัญของอ ำเภอ),  ผลงำนจ ำแนกตำมรำยงำนประเมินและตัวชี้วัดในด้ำน ๑ – 5 
๒. ให้สถำนศึกษำดำวโหลดแบบประเมินและคู่มือกำรประเมินนักเรียน  นักศึกษำ  และ 

         สถำนศึกษำ  เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำนฯ ที่เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ www.pepgtakesa2.com 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2  เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดเตรียม จัดท ำเอกสำร
หลักฐำน ที่เก่ียวข้อง  ไว้รับกำรประเมินของคณะกรรมกำร ฯ  ตำมแต่ละประเภท  

๓. รวบรวมส่งแบบประเมิน จ ำนวน  2 ชุด พร้อมส่งผลงำน (รูปเล่ม) จ ำนวน  2  เล่ม   
ถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม  ๒๕61   

๔. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒ จะด ำเนินกำรประเมิน และคัดเลือก 
นักเรียนและสถำนศึกษำให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 กันยายน  ๒๕61  เพ่ือส่งผลกำรประเมินไปยังส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๑ พิจำรณำคัดเลือกในระดับจังหวัดตำกต่อไป ส ำหรับก ำหนดกำร           
ออกประเมินและพิจำรณำคัดเลือกนักเรียน และสถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำนฯ  ในระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒  จะแจ้งให้ทรำบในโอกำสต่อไป  
 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร  
  
           ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

 

                                                                             (นำยประวตัร์ พันธ์กอง)  
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรักษำรำชกำรแทน 

                                                   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2  
 
 

             
 
 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕ 
โทรสำร ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐ 
 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน  นักศึกษา และสถานศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
------------------------------- 

 โดยที่รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ได้จัดขึ้นเพ่ือสนองพระราชปรารภ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งได้มีกระแสพระราชด ารัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       
(ม.ล.ปิ่น  มาลากุล)  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖  ว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะพิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียน    
ซึ่งเรียนดี  ประพฤติดี  และโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี  กระทรวงศึกษาธิการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นเกล้าฯ  จึงได้ด าเนินการสนองพระราชปรารภและได้วางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัล
พระราชทานแก่นักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา  เพ่ือถือปฏิบัตินับตั้งแต่ปี  พ .ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้นมา  
และได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นั กศึกษา                   
และสถานศึกษา  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน  
นักศึกษา  และสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 
 ข้อ  ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๔   
 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  ๔  ในระเบียบนี้ 

“นักเรียน”  หมายถึง  ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)   

“นักศึกษา” หมายถึง  ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอุดมศึกษา  และ
ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ          

“นักศึกษาพิการ” หมายถึง  ผู้เรียนซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไป
มีส่วนร่วมทางสังคม  เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว  การสื่อสาร  จิตใจ  
อารมณ์  พฤติกรรม  สติปัญญา  การเรียนรู้  หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ 
และมีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป  ทั้งนี้  ตามประเภท
และหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
 “สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา” หมายถึง  สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้แก่
เด็กอายุ  ๓ - ๖  ปี  ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ โดยจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการหรือที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

 

 ๒ 

 “สถานศึกษาระดับประถมศึกษา” หมายถึง  สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาตามหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 “สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา” หมายถึง  สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้พื้นฐาน   

 “สถานศึกษาอาชีวศึกษา” หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.)  และหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
 “สถานศึกษาวิชาชีพ” หมายถึง  สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติ  ทั้งของรัฐและของเอกชน  
และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๐๐  ชั่วโมง 
 “สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา” หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
 ข้อ  ๕  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความ 
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน  นักศึกษา 

 ข้อ  ๖  ให้มีรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ดังนี้ 
๖.๑  นักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
๖.๒  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระดับอนุปริญญา  ระดับปริญญา 

และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
๖.๓  นักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษาเฉพาะในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  
การแบ่งการประเมิน  ประเภท  ลักษณะ  จ านวนรางวัลและอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อ  ๗  ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
  ๗.๑  นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  หรือ  ๒  ภาคเรียน 
  ๗.๒  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  หรือที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ในปีการศึกษาที่มีการประเมิน 
  ๗.๓  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และได้เข้า
ศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  หรือ  ๒  ภาคเรียน 
  ๗.๔  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าวเป็นระยะเวลา   
ไม่น้อยกว่า  ๑ ปีการศึกษา  
  ๗.๕  นักศึกษาพิการที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า       
๑ ปีการศึกษา 



 

 

 ๓ 

 ข้อ  ๘  ในกรณีที่สถานศึกษาจัดการศึกษาหลายระดั บ หลายประเภท  ตั้ งแต่ประถมศึกษา  
มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา และหรืออุดมศึกษา ให้มีสิทธิส่งนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมินและ
คัดเลือกได้ทุกระดับ และทุกประเภท 

หมวด  ๒ 
รางวัลพระราชทานแก่สถานศึกษา 

 ข้อ  ๙  ให้มีรางวัลพระราชทานแก่สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา   สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาวิชาชีพ โดยแบ่งการประเมิน  ประเภท  
ลักษณะ  จ านวนรางวัลและอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อ  ๑๐  สถานศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ต้องจัด
การศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพในด้านวิชาการ  การบริหารจัดการศึกษา และด้านอ่ืน ๆ ตาม
ลักษณะเฉพาะ  และประเภทของสถานศึกษานั้น ๆ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อ  ๑๑  ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาหลายระดับ  ให้มีสิทธิส่งเข้ารับการประเมินและ
คัดเลือกได้เพียงระดับเดียว 
 ข้อ  ๑๒  สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือกจะต้องเป็นสถานศึกษาที่ไม่เคยได้รับรางวัล
พระราชทาน  หรือเคยได้รับรางวัลพระราชทาน  แต่ต้องเว้นช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓  ปีการศึกษา    
จึงจะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมิน   

ในกรณีที่สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน  ๓  ครั้ง  ภายใน ๑๐ ปี  ให้ได้รับโล่รางวัล
พระราชทาน  หลังจากนั้นให้เริ่มต้นนับจ านวนครั้งที่ได้รับรางวัลใหม่  

หมวด  ๓ 
การด าเนินการคัดเลือกนักเรยีน  นักศึกษา  และสถานศึกษา 

 ข้อ  ๑๓  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบอ านวยการคัดเลือกนักเรียน     
นักศึกษา  และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
 ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รับผิดชอบด าเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  
ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  
 ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับผิดชอบด าเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  นักศึกษาวิชาชีพ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษา  และสถานศึกษาวิชาชีพ  

ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับผิดชอบด าเนินการคัดเลือกนักศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  

เมื่อด าเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จให้ทุกส่วนราชการส่งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารประกอบการ
คัดเลือกตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ไปยังคณะกรรมการอ านวยการ  เพ่ือตัดสินผลการ
คัดเลือกต่อไป 
 ข้อ  ๑๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกนักเรียน  
นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธาน  



 

 

 ๔ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และเลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นรองประธาน  ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มี
สถานศึกษาอยู่ในความควบคุมดูแล  ผู้อ านวยการส านักที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มอบหมาย  ผู้อ านวยการส านักที่เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย  ผู้อ านวยการส านัก      
ที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย  ผู้อ านวยการส านักที่เกี่ยวข้องในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 ข้อ  ๑๕  ให้คณะกรรมการอ านวยการ   มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
    ๑๕.๑  พิจารณาก าหนดประเภท  ลักษณะ  จ านวนรางวัลและอ่ืน ๆ 
    ๑๕.๒  พิจารณาเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือก าหนดและประกาศหลักเกณฑ์และ
แนวทางการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา  เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
    ๑๕ .๓  ตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล      
พระราชทาน  แล้วเสนอผลการตัดสินการคัดเลือกต่อกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ืออนุมัติผลและน าความ 
กราบบังคมทูลต่อไป 
    ๑๕.๔  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามที่เห็นสมควร 
    ๑๕.๕  ด าเนินงานอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร  เพ่ือให้การคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา และ
สถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ข้อ ๑๖. ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกประกอบด้วย  
เลขาธิการเป็นประธาน  ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ   ที่มีสถานศึกษาอยู่ในความควบคุมดูแล   และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานต่าง ๆ   เป็นกรรมการ   
 ข้อ  ๑๗  ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกตามข้อ  ๑๖   มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  ๑๗.๑  จัดท าแนวปฏิบัติ วิธีการ และเครื่องมือการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
  ๑๗.๒  ก ากับการด าเนินงานและตรวจสอบผลการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และ
สถานศึกษา  แล้วเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการอ านวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
ตัดสินผล 
  ๑๗.๓  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการประเมิน  คณะท างานตามที่เห็นสมควร 
ทั้งนี ้ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินในทุกระดับ ทุกประเภทต้องครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
  ๑๗.๔  ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  เพื่อให้การคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และ
สถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   ประกาศ  ณ  วันที่           สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 
 
        (ศาสตราจารย์สุชาติ  ธาดาธ ารงเวช)   
                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
 
 
 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน  นักศึกษา และสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทาน               
แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้การมอบรางวัลพระราชทานแก่นักศึกษาพิการ             
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “นักศึกษาพิการ” ในข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ          
ว่าด้วยรางวัลพระราชทาน แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  ““นักศึกษาพิการ” หมายถึง  ผู้เรียนซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือ         
เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม  เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว  การสื่อสาร  
จิตใจ  อารมณ์  พฤติกรรม  สติปัญญา  การเรียนรู้  หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรค             
ในด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป  ทั้งนี้  
ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  และจะต้องมีบัตร
ประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือกฎหมาย                
ที่เก่ียวข้อง” 

               ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 
 
 
                          (นายจาตุรนต์  ฉายแสง)   
                                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
    
 



 
 
 
 

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา  

และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน   
…………………………… 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนด
ประเภท  ลักษณะ จ านวนรางวัล หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕61 เป็นต้นไป โดยก าหนดไว้ดังนี้ 

 ๑.   ประเภทและจ านวนรางวัล 
        ๑.๑  รางวัลประเภทนักเรียน  มีรายละเอียดดังนี้ 

               ๑.๑.๑  ระดับประถมศึกษา มี ๓๙ รางวัล ให้แก่นักเรียนในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร)  
และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ ขนาดละ               
๑ รางวัล  แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 
              ส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) 
         ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน  ๓๖๐  คน 
     ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่  ๓๖๑  ถึง  ๗๒๐  คน 

       ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่  ๗๒๑ คนข้ึนไป 
 ส่วนภูมิภาค (๑๒ กลุ่มจังหวัด) 

         ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน  ๑๒๐  คน 
         ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่  ๑๒๑  ถึง  ๒๘๐  คน 
         ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่  ๒๘๑  คนข้ึนไป 

  ทั้งนี้ จ ำนวนนักเรียนให้นับเฉพำะนักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษำปีที่  ๑ – ๖ 
(ไม่นับระดับก่อนประถมศึกษำ) 

             ๑ .๑ .2  ระดั บ มั ธยมศึ กษาตอนต้ น  มี  ๓๙  รางวั ล  ให้ แก่ นั กเรี ยนในส่ วนกลาง                                        
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักเรียน     
ก าลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล  แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 
    ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน  ๕๐๐  คน 
    ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่  ๕๐๑  ถึง  ๑,๕๐๐  คน 
    ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่  ๑,๕๐๑  คนข้ึนไป 
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   ๑ .๑ .๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี ๓๙ รางวัล ให้แก่นักเรียนในส่วนกลาง              
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร)  และส่วนภูมิภาค  (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักเรียน
ก าลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล   แบ่งขนาดสถานศึกษา  ดังนี้ 

   ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน  ๕๐๐  คน 
   ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่  ๕๐๑  ถึง  ๑,๕๐๐  คน 
   ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่  ๑,๕๐๑  คนข้ึนไป 

    ทั้งนี้ จ ำนวนนักเรียนตำมข้อ ๑.๑.๒ และข้อ ๑.๑.๓ ให้นับรวมนักเรียนทั้งระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย 

   ๑ .๑ .๔  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  มี ๓๙ รางวัล ให้แก่นักเรียน  
ในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษา                 
ที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล  แบ่งขนาดสถานศึกษา  ดังนี้ 

   ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน  ๑,๐๐๐  คน 
   ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่  ๑,๐๐๑  ถึง  ๒,๐๐๐  คน 
   ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่  ๒,๐๐๑  คนข้ึนไป 

   ๑.๑.๕  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี ๓๙ รางวัล ให้แก่นักศึกษา                
ในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษา               
ที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล  แบ่งขนาดสถานศึกษา  ดังนี้ 

   ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักศึกษาไม่เกิน  ๑,๐๐๐  คน 
   ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักศึกษาตั้งแต่  ๑,๐๐๑  ถึง  ๒,๐๐๐  คน 
   ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักศึกษาตั้งแต่  ๒,๐๐๑  คนข้ึนไป 

   ๑.๑.๖  การศึกษาวิชาชีพ มี ๕ รางวัล ให้แก่นักศึกษาใน ๕ ภูมิภาค ๆ ละ ๑ รางวัล 

   ๑.๑.๗  ระดับอุดมศึกษา มี ๒๖ รางวัล ให้แก่นักศึกษาใน ๔ ภูมิภาค ๆ ละ ๕ รางวัล              
และกรุงเทพมหานคร ๖ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ ขนาดเล็ก ๑ รางวัล ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ขนาดละ ๒ รางวัล ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สถานศึกษาขนาดเล็ก ๑ รางวัล สถานศึกษา  
ขนาดกลาง ๒ รางวัล และสถานศึกษาขนาดใหญ่ ๓ รางวัล  แบ่งขนาดสถานศึกษา  ดังนี้ 

   สถานศึกษาใน ๔ ภูมิภาค 
       ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักศึกษาไม่เกิน  ๓,๐๐๐  คน 
                ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักศึกษาตั้งแต่  ๓,๐๐๑  ถึง  ๑๒,๐๐๐  คน 
                ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักศึกษาตั้งแต่  ๑๒,๐๐๑  คนข้ึนไป 

   ยกเว้นกรุงเทพมหานคร  ให้แบ่งขนาดสถานศึกษาดังนี้ 
       ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักศึกษาไม่เกิน  ๕,๐๐๐  คน 
       ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง   มีนักศึกษาตั้งแต่  ๕,๐๐๑   ถึง  ๑๕,๐๐๐  คน 
       ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักศึกษาตั้งแต่  ๑๕,๐๐๑  คนข้ึนไป 

   ๑.๑.๘  นักศึกษาพิการ มี ๕ รางวัล  ให้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาพรวม
ระดับประเทศ จ านวน 5 รางวัล 
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  ๑.๒   รางวัลประเภทสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

         ๑ .๒ .๑ ระดับก่อนประถมศึกษา มี  ๓๙  รางวัล  ให้ แก่สถานศึกษา หรือหน่ วย                 
จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด)    
กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดของสถานศึกษา  ดังนี้ 
     ส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) 
         ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน  ๑๕๐  คน 
         ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่  ๑๕๑  ถึง  ๓๐๐  คน 

       ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่  ๓๐๑  คนข้ึนไป 
    ส่วนภูมิภาค (๑๒ กลุ่มจังหวัด) 

         ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน  ๑๒๐  คน 
         ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่  ๑๒๑ ถึง  ๒๘๐  คน 
         ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่  ๒๘๑  คนข้ึนไป 

   ทั้งนี้  ให้นับเฉพำะจ ำนวนเด็กที่อยู่ในระดับก่อนประถมศึกษำเท่ำนั้น 

   ๑ .๒ .๒  ระดับประถมศึกษา มี ๓๙ รางวัล ให้แก่สถานศึกษาระดับประถมศึกษา                    
ในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษา  ดังนี้ 
    ส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร)  
   ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน  ๓๖๐  คน 

   ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่  ๓๖๑  ถึง  ๗๒๐  คน 
   ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่  ๗๒๑  คนข้ึนไป 

 ส่วนภูมิภาค (๑๒ กลุ่มจังหวัด) 
   ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน  ๑๒๐  คน 
   ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่  ๑๒๑   ถึง  ๒๘๐  คน 
   ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่  ๒๘๑  คนข้ึนไป     

   ทั้งนี้  จ ำนวนนักเรียนให้นับเฉพำะนักเรียนที่ เรียนในระดับประถมศึกษำปีที่  ๑ - ๖          
(ไม่นับระดับก่อนประถมศึกษำ) 

   ๑.๒.๓  ระดับมัธยมศึกษา มี ๓๙ รางวัล ให้แก่สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในส่วนกลาง  
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษา  ดังนี้ 
    ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักเรียนไม่เกิน  ๕๐๐  คน 
    ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่  ๕๐๑  ถึง  ๑,๕๐๐  คน 
    ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักเรียนตั้งแต่  ๑,๕๐๑  คนข้ึนไป 
   ทั้งนี้ จ ำนวนนักเรียนให้นับรวมนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย 

 หมายเหตุ (๑) สถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทานทุกระดับต้องจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรในระดับท่ีส่งเข้ารับการประเมินครบทุกชั้นปีในระดับนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
       (๒) ส าหรับระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาสามารถส่งเข้ารับการประเมินได้ทั้งระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 อนึ่ง การแบ่งกลุ่มจังหวัดในการประเมินรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน      
๑๓ กลุ่ม อาศัยหลักการแบ่งตามเขตการศึกษาเดิม  
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   ๑ .๒ .๔  ระดับอาชีวศึกษา   มี  ๓๙ รางวัล  ให้แก่สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา            
ในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษา  ดังนี้ 

   ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีนักเรียน นักศึกษาไม่เกิน  ๑,๐๐๐  คน 
   ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่  ๑,๐๐๑  ถึง  ๒,๐๐๐  คน 
   ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่  ๒,๐๐๑  คนข้ึนไป 

        ๑.๒.๕  การศึกษาวิชาชีพ  มี ๕ รางวัล ให้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาวิชาชีพ                      
ใน ๕ ภูมิภาค ๆ ละ ๑ รางวัล  
  หมายเหตุ  สถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทานทุกระดับต้องจัดการศึกษา
ครบถ้วนตลอดหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑  ปี 

 ๒.   รางวัล 
        ๒.๑  ประเภทนักเรียน  นักศึกษา 
      ๒.๑.๑  นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ เป็นล าดับที่ ๑ จะได้รับ
พระราชทานเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล  ดังนี้ 
  ก. ระดับประถมศึกษา ได้รับ 20,๐๐๐ บาท 
   ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ 20,๐๐๐  บาท 
                                   ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับ  20,๐๐๐ บาท 
                                    ง. การศึกษาวิชาชีพ ได้รับ 20,๐๐๐ บาท 
  จ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับ  20,๐๐๐ บาท 
                                  ฉ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญา ได้รับ 25,๐๐๐ บาท 
                                  ช. ระดับอุดมศึกษา ได้รับ  3๐,๐๐๐ บาท 
      ๒.๑ .๒  นักเรียน นักศึกษา ที่ ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในล าดับที่  ๒ และ ๓                 
ของทุกระดับและทุกขนาดของสถานศึกษา จะได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากคณะกรรมการอ านวยการระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   ๒.๑.๓  นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
จะได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานหลัก 

  ๒.๒  ประเภทสถานศึกษา 
   ๒.๒.๑  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาและทุกขนาดที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ 
เป็นล าดับที่ ๑ จะได้รับพระราชทานเกียรติบัตร และเงินรางวัล  4๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๒.๒  สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในล าดับที่ ๒ และ ๓ ทุกระดับ                
และทุกขนาดของสถานศึกษา จะได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากคณะกรรมการอ านวยการระดับกระทรวง  
ศึกษาธิการ 
      ๒.๒ .๓  สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด        
จะได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานหลัก 
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๓.  คุณสมบัติของนักเรียน  นักศึกษา  ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน 
       ๓.๑  สถานภาพทางการศึกษา 
 ๓.๑.๑  นักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 

           ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ - ๖ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - ๓ 
           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนที่ก าลังเรยีนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ - ๖  
          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒ - ๓ 
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ใน             

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ 
   ระดับอุดมศึกษา เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี 

ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป  
  ทั้งนี้  นักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับนั้น ๆ ต้องได้ เข้าศึกษาในระดับดังกล่าว           
ของสถานศึกษาที่ส่งเข้ารับการประเมินเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒ ภาคเรียน และไม่เคยได้รับ
รางวัลพระราชทานระดับนั้นมาก่อน 
     ๓.๑.๒  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาวิชาชีพ หรือนักศึกษาที่จบการศึกษา  
วิชาชีพในปีการศึกษาที่มีการประเมิน ทั้งนี้  สถานศึกษาวิชาชีพจะต้องเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา                  
ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติ โดยมีเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชั่วโมง              

  ๓.๒  ผลการเรียน  ผลงาน 
    ๓.๒.๑  นักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  
   ๓.๒.๒  นักศึกษาพิการ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  
   ๓ .๒ .๓  นักศึกษาในสถานศึกษาวิชาชีพ ที่ ก าลังศึกษาอยู่ ในสถานศึกษาวิชาชีพ                
หรือนักศึกษาที่จบการศึกษาวิชาชีพในปีการศึกษาที่มีการประเมินต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  

      ๓.๓  คุณลักษณะพื้นฐาน  
        ๓.๓.๑  การประเมินนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา  

ตอนปลาย นักเรียนต้องมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ การมีทักษะ การจัดการ                 
และการท างาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

   ๓.๓.๒  การประเมินนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การศึกษาวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา  นักเรียน นักศึกษาต้องมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  

 ๑) การศึกษาเล่าเรียน   
     นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานตามระดับการศึกษา               

มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา และมีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
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 ๒) การมีทักษะในการจัดการและการท างาน   
     นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้สามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบ            

การท างาน สามารถท างานเป็นกลุ่มและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และสามารถน าทรัพยากร ข้อมูล สารสนเทศ
และเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓) สุขภาพอนามัย   
     นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย      

และมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพจิตดี และมีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด 
 ๔) ความประพฤติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

     นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ 
กตัญญู เสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักประหยัด อดออม ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า มีความเป็นประชาธิปไตย มีภาวะ
ผู้น า และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 ๕) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
    นักเรียน นักศึกษา ต้องเป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม            

ตามหลักภาษาไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน            
       ๓.๔  กิจกรรมและผลงานดีเด่น  

   ๓.๔.๑  การประเมินนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย นักเรียน ต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น และหรือมีผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณประโยชน์  คุณภาพ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการเผยแพร่ผลงาน  

   ๓.๔.๒  การประเมินนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การศึกษาวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา นักเรียน นักศึกษา ต้องมี                 
การปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น และหรือมีผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณประโยชน์ต่อสังคมของตน ท้องถิ่น หรือชุมชน 
ในวงกว้าง เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพ และแสดงออกถึงคุณธรรมความดีงามและสร้างสรรค์ 

 ๔.  คุณสมบัติของสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 
 ๔.๑  สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ในด้านต่อไปนี้ 

 ๔.๑.๑  คุณภาพของเด็ก  
 ๔.๑.๒  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
 ๔.๑.๓  การบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๔.๑.๔  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

  ๔ .๒ สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  ต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐาน              
และมีคุณภาพในด้านต่อไปนี้   

 ๔.๒.๑  คุณภาพนักเรียน 
 ๔.๒.๒  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ๔.๒.๓  การบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๔.๒.๔  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔.๒.๕  ความดีเด่นของสถานศึกษา 

 



- 7 - 
 

 หมายเหตุ  สถานศึกษาที่เปิดสอนทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา และเคยได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษาที่ผ่านมาระดับใดระดับหนึ่ง  จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับ    
การประเมินและคัดเลือกระดับอ่ืนได้อีกเมื่อสถานศึกษานั้นมีการบริหารจัดการศึกษา พ้ืนที่ อาคารสถานที่ 
บุคลากร ครุภัณฑ์ ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาแยกจากกัน (อาจอยู่ 
ในบริเวณเดียวกันแต่อาคารสถานที่แยกจากกัน) 
  ๔.๓  สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา  ต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพในด้านต่อไปนี้ 

  ๔.๓.๑  คุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
  ๔.๓.๒  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
  ๔.๓.๓  การบริหารการจัดการ 
  ๔.๓.๔  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
  ๔.๓.๕  บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
  ๔.๓.๖  ความดีเด่นของสถานศึกษา      

๔.๔  สถานศึกษาวิชาชีพ  ต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพในด้านต่อไปนี้  
  ๔.4.๑  คุณภาพนักศึกษา 
  ๔.4.๒  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
  ๔.4.๓  การบริหารการจัดการ 
  ๔.4.๔  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
  ๔.4.๕  บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
  ๔.4.๖  ความดีเด่นของสถานศึกษา 

 ๕.  เกณฑ์การตัดสินให้ไดร้ับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย 

       ๕.๑   ประเภทนักเรียน  นักศึกษา 
   ๕.๑.๑  นักเรียน  นักศึกษา ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๓.๑, ๓.๒,  
๓.๓ และ ๓.๔ 
   ๕.๑.๒  นักเรียน  นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    ๕.๑.๒.๑  ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ  ไม่ต่ ากว่า 
๒.๐๐  และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
    ๕.๑.๒.๒  ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐  
และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
    ๕.๑.๒.๓  ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพ้ืนฐานกับคะแนนกิจกรรม /   
ผลงานดีเด่น ไม่ต่ ากว่า  ๓.๕๐   
    ๕.๑.๒.๔  ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด  และได้รับคะแนนเฉลี่ย
รวมสูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่ท าการประเมิน 
    กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามข้อ  ๕.๑.๒.๔  ให้ประธานคณะกรรมการ
ประเมินในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา 
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       ๕.๑.๓  นักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์รับรางวัลชมเชย (ล าดับที่ ๒ และ ๓) ต้องผ่านเกณฑ์
ต่อไปนี้ 
    ๕.๑.๓.๑  ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ ไม่ต่ ากว่า 
๒.๐๐ และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 ๕.๑ .๓.๒  ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ ไม่ต่ ากว่า ๒ .๐๐                   
และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
   ๕.๒   ประเภทสถานศึกษา           
   ๕.๒.๑  สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ ๔ 
   ๕.๒.๒  สถานศึกษาที่จะได้รับรางวัลพระราชทาน  ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    ๕.๒.๒.๑  ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษา ตามแบบประเมินสถานศึกษา 
แต่ละด้านไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
  ๕.๒.๒.๒  ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมิน 
สถานศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
         ๕.๒.๒.๓  ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด  และได้รับคะแนนเฉลี่ย
รวมสูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่ท าการประเมิน 
  กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามข้อ  ๕.๒.๒.๓  ให้ประธานคณะกรรมการ
ประเมินในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา 
      ๕.๒.๓   สถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลชมเชย  (ล าดับที่ ๒ และ ๓)  ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
      ๕.๒.๓.๑  ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษา ตามแบบประเมินสถานศึกษา
แต่ละด้านไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  ๕.๒.๓.๒  ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมิน
สถานศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

 ๖.   ขั้นตอนและก าหนดการคดัเลือกนักเรียน นักศกึษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล  
พระราชทาน  
       ให้คณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ของทุกหน่วยงานหลัก  
ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา                    
ในทุกระดับที่รับผิดชอบ โดยจัดท าก าหนดการการคัดเลือกในทุกขั้นตอนพร้อมทั้งด าเนินการคัดเลื อกนักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษา ในทุกประเภท  ทุกระดับและทุกขนาดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม พร้อมทั้ง
พิจารณาตรวจสอบและรายงานผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาในส่วนความรับผิดชอบ  
และส่งผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการอ านวยการฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกป ี
  คณะกรรมการอ านวยการฯ พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา แล้วเสนอผลการตัดสินการคัดเลือกต่อกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ืออนุมัติผลและน าความกราบบังคมทูลต่อไป 
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 ๗.   การแจ้งผลการคัดเลือก และการเตรียมการเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
        ๗.๑  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดท าประกาศผลการคัดเลือก แจ้งผลการคัดเลือก                
และเตรียมการเพื่อรับรางวัลพระราชทานเก่ียวกับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ 
        ๗.๒  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมการ และประสานงาน เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน เกี่ยวกับก าหนดการรับรางวัลพระราชทาน และจัดตั้งงบประมาณเงินรางวัล 

 ๘.   การรับเกียรติบัตร 
      ๘.๑  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ      
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ ที่ได้ล าดับที่ ๒ และ ๓ ของระดับกลุ่มจังหวัด และระดับภาค 
 ๘.๒  ให้คณะกรรมการด าเนินงานแต่ละหน่วยงานหลัก  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา          
และสถานศึกษาทุกระดับท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน  

  ประกาศ  ณ  วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 

 

                                                        (นายการุณ  สกุลประดิษฐ์) 
          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    
 



 

 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เร่ือง  การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย 
รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     
เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และแนวทางการคั ด เลื อกนั ก เรียน  นั กศึ กษา และสถานศึ กษา เพ่ื อรับ รางวั ล          
พระราชทาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงออกประกาศการคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่สอดคล้องกับ
ระเบียบและประกาศข้างต้นไว้ ดังนี้ 

 ๑.   ประเภทและจ านวนรางวัล 
        ๑.๑ รางวัลประเภทนักเรียน  มีรายละเอียดดังนี้ 

            ๑.๑.๑ ระดับประถมศึกษา มี ๓๙ รางวัล ให้แก่นักเรียนในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร)    
และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ ขนาดละ      
๑ รางวัล แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 
   ส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) 
         ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก     มีนักเรียนไม่เกิน  ๓๖๐   คน 
          ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง   มีนักเรียนตั้งแต่   ๓๖๑   ถึง  ๗๒๐   คน 

       ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่    มีนักเรียนตั้งแต่   ๗๒๑   คนขึ้นไป 
  ส่วนภูมิภาค (๑๒ กลุ่มจังหวัด) 
         ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก     มีนักเรียนไม่เกิน  ๑๒๐    คน 
         ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง   มีนักเรียนตั้งแต่   ๑๒๑    ถึง  ๒๘๐  คน 
         ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่    มีนักเรียนตั้งแต่   ๒๘๑    คนข้ึนไป 

  ทั้งนี้ จ ำนวนนักเรียนให้นับเฉพำะนักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษำปีที่  ๑–๖ 
(ไม่นับระดับก่อนประถมศึกษำ) 

             ๑ .๑ .๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มี ๓๙ รางวัล  ให้แก่นักเรียนในส่วนกลาง             
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ ่มจ ังหว ัด ) กลุ ่มละ  ๓  รางว ัล  ตามขนาดสถานศึกษาที่          
นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล แบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 
    ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก     มีนักเรียนไม่เกิน    ๕๐๐    คน 
    ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง   มีนักเรียนตั้งแต่     ๕๐๑    ถึง  ๑,๕๐๐ คน 
    ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่    มีนักเรียนตั้งแต่  ๑,๕๐๑    คนข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ส ำเนำ- 



 ๒ 

   ๑ .๑ .๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี  ๓๙ รางวัล ให้ แก่นักเรียน ในส่วนกลาง            
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค(กลุ ่มจ ังหว ัด )  กลุ ่ม ละ  ๓  รางว ัล ตามขนาดสถานศึกษาที่          
นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ ขนาดละ ๑ รางวัล แบ่งขนาดสถานศึกษา  ดังนี้ 

   ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก     มีนักเรียนไม่เกิน  ๕๐๐  คน 
   ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง   มีนักเรียนตั้งแต่   ๕๐๑  ถึง ๑,๕๐๐  คน 
   ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่    มีนักเรียนตั้งแต่  ๑,๕๐๑  คนข้ึนไป 

    ทั้งนี้  จ ำนวนนักเรียนตำมข้อ ๑ .๑ .๒ และข้อ ๑ .๑ .๓ ให้นับรวมนักเรียนทั้งระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย 

  หมายเหตุ การนับจ านวนนักเรียนให้นับ ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

  ๑.๒  รางวัลประเภทสถานศึกษา ให้แก่สถานศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีดังนี้ 

   ๑ .๒ .๑  ร ะดับ ก่อ น ป ร ะถมศึกษ า  มี ๓ ๙  ร า ง วัล  ให้แ ก่ส ถ าน ศึกษ า  ห รือ  
หน่วยจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด)
กลุ่มละ ๓ รางวัล  ตามขนาดสถานศึกษา  ดังนี้ 
   ส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) 
         ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก     มีนักเรียนไม่เกิน    ๑๕๐  คน 
          ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง   มีนักเรียนตั้งแต่     ๑๕๑  ถึง  ๓๐๐  คน 

       ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่    มีนักเรียนตั้งแต่     ๓๐๑  คนข้ึนไป 
   ส่วนภูมิภาค  (๑๒ กลุ่มจังหวัด) 
         ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก    มีนักเรียนไม่เกิน    ๑๒๐    คน 
         ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต่     ๑๒๑    ถึง  ๒๘๐ คน 
         ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่   มีนักเรียนตั้งแต่     ๒๘๑    คนข้ึนไป 

  ทั้งนี้  ให้นับเฉพำะจ ำนวนเด็กที่เรียนอยู่ในระดับก่อนประถมศึกษำเท่ำนั้น (ไม่รวมชั้นเด็กเล็ก) 

   ๑.๒.๒ ระดับประถมศึกษา  มี ๓๙ รางวัล ให้แก่สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในส่วนกลาง
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษา  มีดังนี้ 
   ส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร)  

   ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก     มีนักเรียนไม่เกิน    ๓๖๐  คน 
   ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง   มีนักเรียนตั้งแต่      ๓๖๑  ถึง  ๗๒๐ คน 
   ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่     มีนักเรียนตั้งแต่     ๗๒๑  คนข้ึนไป 

   ส่วนภูมิภาค  (๑๒ กลุ่มจังหวัด) 
   ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก     มีนักเรียนไม่เกิน   ๑๒๐  คน 
   ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง    มีนักเรียนตั้งแต่    ๑๒๑  ถึง  ๒๘๐ คน 
   ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่     มีนักเรียนตั้งแต่    ๒๘๑  คนข้ึนไป     

   ทั้งนี้ จ ำนวนนักเรียนให้นับเฉพำะนักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖                     
(ไม่นับระดับก่อนประถมศึกษำ) 
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   ๑.๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา มี ๓๙ รางวัล ให้แก่สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในส่วนกลาง
(กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด) กลุ่มละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 
    ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก   มีนักเรียนไม่เกิน   ๕๐๐  คน 
    ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง     มีนักเรียนตั้งแต่    ๕๐๑  ถึง  ๑,๕๐๐  คน 
    ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ่      มีนักเรียนตั้งแต่    ๑,๕๐๑  คนข้ึนไป 
   ทั้งนี้ จ ำนวนนักเรียนให้นับรวมนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  หมายเหตุ การนับจ านวนนักเรียนให้นับ ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

  อนึ่ง  กลุ่มจังหวัดในการประเมินรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๑๓ กลุ่ม              
มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑   ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร   
              (รวม ๕ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑  
              เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๒   ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล (รวม ๔ จังหวัด)            
               โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒  

เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๓   ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี   
               (รวม ๕ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑  
              เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๔   ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง (รวม ๕ จังหวัด) โดยมีส านักงาน 
              เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มที่ ๕   ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม   
              สุพรรณบุรี (รวม ๖ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 
              เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๖   ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง   
              อุทัยธานี (รวม ๗ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๗   ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก ก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์     
              สุโขทัย อุตรดิตถ์ (รวม ๘  จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
              พิษณุโลก เขต ๑ เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๘   ประกอบด้วย จังหวัดล าปาง เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน 
              (รวม ๘ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑  
              เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๙   ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี เลย สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวล าภู  
              (รวม ๗ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
              เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
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กลุ่มที่ ๑๐   ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร  อุบลราชธานี  กาฬสินธุ์  นครพนม  มหาสารคาม   
                มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด  อ านาจเจริญ (รวม ๘ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
                ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๑๑   ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ (รวม ๕ จังหวัด) 
                โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  
                เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๑๒   ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก    
                ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว (รวม ๘ จังหวัด) โดยมี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                ประถมศึกษาตราด  เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มที่ ๑๓   ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี ส านักทดสอบทางการศึกษา  
                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือก 
                ระดับกลุ่มจังหวัด 

   ๒. รางวัลที่จะได้รับ 
      ๒.๑ ประเภทนักเรียน 
      ๒ .๑ .๑ นั กเรี ยนที่ ได้ รับการคั ดเลื อกให้ ผ่ านเกณฑ์  เป็ นล าดั บที่  ๑  จะได้ เข้ ารับ        
พระราชทานเกียรติบัตร  เข็มเชิดชูเกียรติ  และเงินรางวัล  ดังนี้ 
       ก.  ระดับประถมศึกษา ได้รับ    ๒๐,๐๐๐  บาท 
      ข.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ    ๒๐,๐๐๐  บาท 
    ค.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับ    ๒๐,๐๐๐  บาท 

      ๒ .๑ .๒ นักเรียนที่ ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในล าดับที่  ๒ และ ๓ จะได้รับ       
เกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๒.๑.๓ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดในระดับ 
กลุ่มจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ๒.๒ ประเภทสถานศึกษา 
   ๒.๒.๑ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ เป็นล าดับที่  ๑     
จะได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร และได้รับเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท 
   ๒ .๒.๒ สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์ในล าดับที่ ๒ และ ๓ จะได้รับ   
เกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ 
      ๒ .๒ .๓ สถานศึกษาที่ ได้รับการคัดเลือก และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ก าหนด                
ในระดับกลุ่มจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 ๓.  คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
       ๓.๑ สถานภาพทางการศึกษา 

      นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา 
  ระดับประถมศึกษา  เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕-๖ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒–๓ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕-๖  
 

       ทั้งนี้  นักเรียนที่ก ำลังเรียนอยู่ในระดับนั้นๆ ต้องได้เข้ำเรียนในระดับดังกล่ำวของ
สถำนศึกษำที่ส่งเข้ำรับกำรประเมินเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี หรือ ๒ ภำคเรียน และไม่เคยได้รับ     
รำงวัลพระรำชทำนระดับนั้นมำก่อน 

 ๓.๒ ผลการเรียน ผลงาน 

    นักเรียนที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือก ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)       
นับถึงภาคเรียนสุดท้ายที่สมัครเข้ารับการประเมินไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  
  ๓.๓ คุณลักษณะพื้นฐาน นักเรียนต้องมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ           
การมีทักษะการจัดการและการท างาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
      ๓.๔  กิจกรรม/ผลงานดีเด่น ต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น และหรือมีผลงานดีเด่นที่แสดงถึง 
ความมีคุณธรรมดีงามและสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับ มีหลักฐานแสดงชัดเจน กิจกรรม/ผลงานดีเด่นนั้นสามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดแีละเผยแพร่ในวงกว้างได้ 
 ๔.  คุณสมบัติของสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
       ๔ .๑ สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ         
ในด้านต่อไปนี้ 

๔.๑.๑ คุณภาพของเด็ก                  
๔.๑.๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
๔.๑.๓ การบริหารและการจัดการศึกษา 
๔.๑.๔ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

  ๔ .๒ สถานศึกษาระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดการศึกษาได้มาตรฐาน          
และมีคุณภาพในด้านต่อไปนี้  

๔.๒.๑ คุณภาพนักเรียน 
๔.๒.๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
๔.๒.๓ การบริหารและการจัดการศึกษา 
๔.๒.๔ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔.๒.๕ ความดีเด่นของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

 หมายเหตุ   
 ๑) สถานศึกษาที่ เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทานทุกระดับ ต้องจัดการศึกษา        
ตามหลักสูตรในระดับที่ส่งเข้ารับการประเมินครบทุกชั้นปีในระดับนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ส าหรับระดับ
มัธยมศึกษา สถานศึกษาสามารถส่งเข้ารับการประเมินได้ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ทั้งนี้  เจตนารมณ์ของการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานต้องการเห็นว่าสถานศึกษา            
จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น จนเป็นที่ปรากฏว่าผู้เรียนที่จบหลักสูตรมีคุณภาพ โดยนับผู้จบการศึกษา       
ที่เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นปีแรกของหลักสูตร และจบไปแล้ว ๑ ปีการศึกษา (ตัวอย่าง เช่น สถานศึกษา ก. ที่จัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๑ - ๒) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้
ต้องเปิดสอนมาตั ้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หรือสถานศึกษา ข.ที ่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
(อนุบาล ๑ - ๓) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ หรือสถานศึกษา ค. ที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมิน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ หรือ สถานศึกษา ง. ที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา(ม.๑-ม.๖) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ หรือ สถานศึกษา จ. ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑-ม.๓) จะมีสิทธิ์ส่ง
เข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หรือ สถานศึกษา ฉ. 
ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖) จะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้
ต้องเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๒) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึ กษา และระดับ
มัธยมศึกษา และเคยได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับใดระดับหนึ่งจะมีสิทธิ์           
ส่งเข้ารับการประเมินและคัดเลือกระดับอ่ืนได้อีกเมื่อสถานศึกษานั้นมีการบริหารจัดการศึกษา พ้ืนที่ อาคาร
สถานที่ บุคลากร ครุภัณฑ์ ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาแยกจากกัน 
(อาจอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่การบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดแยกจากกันอย่างชัดเจน) 

 ๓) สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือกจะต้องเป็นสถานศึกษาที่ไม่เคยได้รับรางวัล
พระราชทาน หรือเคยได้รับรางวัลพระราชทาน แต่ต้องเว้นช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา        
(เคยได้รับรางวัลพระราชทานก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๘) จึงจะมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการประเมิน 

 ๕. เกณฑ์การตัดสินให้ได้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย 
       ๕.๑  ประเภทนักเรียน   
 ๕.๑.๑  นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓ และ ๓.๔ 
 ๕.๑.๒  นักเรียนที่จะได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
เป็นล าดับที่ ๑ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 

 ๕.๑.๒.๑  ได้คะแนนการประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบ พร. ๑) 
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 ๕.๑.๒.๒  ได้คะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเด่นเฉลี่ยแต่ละข้อ (ในแบบ พร. ๑) ไม่ต่ ากว่า  
๒.๐๐ และได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 
 ๕.๑.๒.๓  ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะพ้ืนฐานกับคะแนนกิจกรรม /   
ผลงานดีเด่น ไม่ต่ ากว่า  ๓.๕๐   
 ๕.๑.๒.๔  ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด  และได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม
สูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่ท าการประเมิน 
 กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามข้อ ๕.๑.๒.๔ ให้ประธานคณะกรรมการ 
ประเมินในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา 



 ๗ 

 ๕ .๑.๓ นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ผู้ที ่       
มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นล าดับที่ ๒ และ ๓ ตามเกณฑ ์ข้อ ๕.๑.๒.๑ และข้อ ๕.๑.๒.๒ 
  ๕.๑.๔  นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้แก่ ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ล าดับที่ ๔ เป็นต้นไป ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ ๕.๑.๒.๑ และข้อ ๕.๑.๒.๒ 
 ๕.๒  ประเภทสถานศึกษา           
 ๕.๒.๑ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ ๔ (ตามระดับ
การศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือก) 
 ๕.๒.๒ สถานศึกษาที่จะได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์เป็นล าดับที่ ๑ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 ๕.๒.๒.๑ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษา ตามแบบประเมินสถานศึกษา      
แต่ละด้านไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 

 

 ๕.๒.๒.๒ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมิน
สถานศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
         ๕.๒.๒.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด และได้รับคะแนน   
เฉลี่ยรวมสูงสุดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่ท าการประเมิน 
      กรณีผลการประเมินไม่ เป็นไปตามข้อ ๕.๒.๒.๓ ให้ประธานคณะกรรมการ
ประเมินในระดับนั้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วรายงานให้คณะกรรมการในระดับเหนือขึ้นไปพิจารณา 
   ๕ .๒.๓ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
สถานศึกษาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นล าดับที ่ ๒ และ ๓ ตามเกณฑ์ ข้อ ๕.๒.๒.๑ และได้
ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมินสถานศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
   ๕ .๒.๔ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ล าดับที่ ๔ เป็นต้นไป ตามเกณฑ์การประเมิน 
ข้อ ๕.๒.๒.๑ และได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านตามแบบประเมินสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ๕ .๓  ใน กรณี ที่ นั ก เรี ยน ห รื อสถาน ศึ กษ า ได้ ค ะแน น เท่ ากั น  ในล าดั บ ที่ ใดก็ ต าม                      
ให้คณะกรรมการประเมินใช้ดุลพินิจพิจารณาตัดสินผลให้ผ่านการคัดเลือกตามจ านวนรางวัลที่ก าหนดไว้        
ในแต่ละประเภทเท่านั้น 

 

๖. การแต่งตั้งคณะกรรมการและขั้นตอนการคัดเลือก 
 ๖.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด ให้มีคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการประเมิน     
แต่ละคณะควรประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

  ๖.๑.๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
      ก. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธาน 
๒)    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                       

ที่ได้รับมอบหมาย  
 

รองประธาน 
๓)    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา        
 

กรรมการ 



 ๘ 

๔)    ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น 

 
 

กรรมการ 
๕)   นักวิชาการศึกษา / ศึกษานิเทศก์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
 

กรรมการ 
๖)    นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการอ านวยการชุดนี้ท าหน้าที่ วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน       
และเสนอผลไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบการคัดเลือกระดับจังหวัด 
      ข . คณ ะกรรมการประเม ิน  ให ้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแต ่งตั ้ง
คณะกรรมการประเมินนักเรียน จ านวน ๓ หรือ ๕ คน และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จ านวน ๕ หรือ ๗ คน 
ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 
ประธาน 

๒)    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา        

 
กรรมการ 

๓)    ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น 

 
 

กรรมการ 
๔)   นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          

 
 

กรรมการ 
๕)    นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ    

  ๖.๑.๒ ระดับจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) 
     ก. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(ที่ได้รับเลือก) ประธาน 
๒)    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(ที่เหลือ) รองประธาน 
๓)    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา        
 

กรรมการ 
๔)    ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้น 

 
 

กรรมการ 
๕)   นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
 

กรรมการ 
๖)    นักวิชาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ฯ ที่ผู้อ านวยการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับเลือกเป็น
ประธาน ที่ประธานเห็นสมควร          

 
 

กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการอ านวยการชุดนี้ท าหน้าที่ วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน       
และเสนอผลไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด 

 

 
 
 



 ๙ 

      ข. คณะกรรมการประเมิน ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินนักเรียน จ านวน ๓ หรือ ๕ คน และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จ านวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 
ประธาน 

๒)    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา        

 
กรรมการ 

๓)    ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้น 

 
 

กรรมการ 
๔)   นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          

 
 

กรรมการ 
๕)    นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

หมายเหตุ  
การแต่งตั้งประธานเพื่อการด าเนินการคัดเลือกระดับจังหวัดนี้  ให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต      

(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) ตกลงเลือกผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คนใดคนหนึ่งเป็นประธาน
และต้องไม่เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับที่ด าเนินการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด   และจะต้องประกาศให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ร่วมกัน  

  ๖.๑.๓ ระดับกลุ่มจังหวัด  
  ก. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

๑) ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ 
ผู้อ านวยการส านัก ทีเ่ลขาธิการ กพฐ. มอบหมาย/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ประธาน 

๒)    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์
ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด (ตามที่ระบุในหน้า ๓ – ๔) 

 
รองประธาน 

๓) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตในกลุ่มจังหวดันั้น กรรมการ 
๔)    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับเลือกให้เป็น

ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานรางวัลพระราชทาน (จ านวน ๑ คน) กรรมการ 

๕)    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา 
 (จ านวนไม่เกิน ๓ คน)       

 
 

กรรมการ 
๖)    ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น(หน่วยงานละ ๑ คน)  

 
 

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

ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้รับเลือกเป็นรองประธาน             

 
 

กรรมการและเลขานุการ 
   



 ๑๐ 

 
๑๐)    นักวิชาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ ที่ผู้อ านวยการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับเลือกเป็นรองประธาน  
 

 
 ที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

  คณะกรรมการอ านวยการชุดนี้ท าหน้าที่ วางแผนการประเมิน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน กลั่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลไปยังคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน               
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ข. คณะกรรมการประเมิน  
    ส่วนกลาง ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน 
จ านวน ๓ หรือ ๕ คน และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จ านวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย 

๑) ผู้ที่ประธานคณะกรรมการอ านวยการเห็นสมควร  ประธาน 
๒)    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา        
 

กรรมการ 
๓)    ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น 

 
 

กรรมการ 
๔)   นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          

 
 

กรรมการ 
๕)    นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

    ส่วนภูมิภาค ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
นักเรียน จ านวน ๓ หรือ ๕ คน และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จ านวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 
ประธาน 

๒)    ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา        

 
กรรมการ 

๓)    ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา   
ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดนั้น 

 
 

กรรมการ 
๔)   นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับก่อนประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          

 
 

กรรมการ 
๕)    นักวิชาการศึกษา/ผู้ที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 

  



 ๑๑ 

หมายเหตุ  
 ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาระดับจังหวั ด หรือระดับ          
กลุ่มจังหวัดก็ตาม ต้องไม่แต่งตั้งบุคคลที่เคยเป็นกรรมการประเมินนักเรียนหรือสถานศึกษาซ้ ากับที่เคยประเมิน
มาแล้วไม่ว่าในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด (ตัวอย่างเช่น นายยุติธรรม ใจเป็นกลาง ประเมิน
โรงเรียนวิทยาศึกษา ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว หากเป็นผู้แทนประเมินในระดับจังหวัดและหรือ       
กลุ่มจังหวัดอีก นายยุติธรรม ใจเป็นกลาง ต้องไม่เป็นกรรมการประเมินในชุดที่มีโรงเรียนวิทยาศึกษาเข้ารับ
การประเมินด้วย หากโรงเรียนวิทยาศึกษาได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินในระดับจังหวัดและหรือ       
ระดับกลุ่มจังหวัด) 
 ๒. การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นข้าราชการบ านาญที่มี     
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาหรือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
 ๓. ไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียเป็นกรรมการประเมินและไม่แต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียนเป็น
กรรมการประเมิน   
 ๔. การออกประเมินประเภทนักเรียนต้องมีคณะกรรมการไปประเมิน จ านวนไม่ต่ ากว่า ๓ คน 
และการออกประเมินประเภทสถานศึกษาต้องมีคณะกรรมการไปประเมิน จ านวนไม่ต่ ากว่า ๕ คน  

 ๖.๒ ขั้นตอนการด าเนินงานคัดเลือก 
 ๖.๒.๑ การคัดเลือกนักเรียน (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ทุกขนาด ทุกสังกัด)  

  ส่วนกลาง (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) ด าเนินการดังนี้  
  (๑ ) สถานศึกษาทุกสังกัดที ่จัด การศึกษ าขั ้น พื้น ฐ าน  คัด เลือก นัก เรียน    
ของตนตามข้อ ๓ ตามระดับและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน นักเรียนระดับประถมศึกษาส่งสมัครที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งสมัครที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือ เขต ๒ 
ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ  
   (๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นผู้ด าเนินการ
คัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือ เขต ๒       
เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัด 
โดยแยกตามสังกัด ตามระดับและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน แล้วส่งให้ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการต่อไป 
  (๓ ) ส านักทดสอบทางการศึกษ า  ส านัก งานคณ ะกรรมการการศึกษ า       
ขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการประเมินนักเรียนตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับผู้เข้ารับการ
คัดเลือกแต่ละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกคนที่เข้ารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมิน 
จากล าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ลงมาถึงต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

  ส่วนภูมิภาค ด าเนินการดังนี้  
  (๑) สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คัดเลือกนักเรียนของตน    
ตามข้อ ๓ ตามระดับและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน นักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งสมัครที่ส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งสมัครที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาประจ าจังหวัด  
  (๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่ เป็นผู้ด าเนินการ
คัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามระดับการศึกษาและขนาด
สถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน แล้วส่งให้ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ด าเนินการต่อไป  
  (๓) คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษาและ   
ขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือก  
ระดับกลุ่มจังหวัดนั้น  
  (๔) คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดด าเนินการประเมินนักเรียนตามระดับ
การศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับผู้ เข้ารับการคัดเลือกแต่ละระดับการศึกษาและขนาด
สถานศึกษาทุกคนที่เข้ารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมินจากล าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ าสุด 
คณะกรรมการระดับกลุ ่มจังหวัด ส่งผลการประเมิน พร้อมแนบแบบประเมินที่กรอกคะแนนของ
คณะกรรมการประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม (ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป พร้อมติดรูปถ่าย แบบรายงาน ก. 
แบบรายงาน ข. แบบ พร.๑  และแบบ พร.๒ ) พร้อมทั้งเอกสารประกอบอ่ืน ๆ เช่น แฟ้มสะสมผลงานของ
นักเรียน ฯลฯ  ส่งไปยังส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาตรวจสอบและเสนอผลต่อคณะกรรมการอ านวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการ          
ตามจ านวนรางวัลที่ก าหนดต่อไป 
 วิธีการประเมินและคัดเลือกนักเรียน ให้ด าเนินการตามแบบประเมินและคู่มือการ   
ประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างเคร่งครัด
ทุกขั้นตอน 

 หมายเหตุ 
 ๑) ในกรณีท่ีไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน หรือมีนักเรียนเข้ารับการประเมินแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ให้ระบุให้ชัดเจนว่า “ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน” หรือ “นักเรียนที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์” 

๒) ก่อนส่งผลการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังส านักทดสอบ        
ทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้คณะกรรมการอ านวยการระดับกลุ่มจังหวัด 
ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนการประเมิน ชื่อ และชื่อสกุลของนักเรียน และข้อมูลส าคัญในแบบ     
ประเมินชุดสรุปผลการประเมินของนักเรียนทุกคนที่เข้ารับการประเมินให้ถูกต้องครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

 
 ๖ .๒ .๒ การคัดเลือกสถานศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ทุกขนาด ทุกสังกัด) ด าเนินการดังนี้ 
 

  ส่วนกลาง (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) ด าเนินการดังนี้  

       (๑ ) สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด      
ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส าหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
แจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือ    
เขต ๒ ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ  
 (๒) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็น
ผู้ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือเขต ๒ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทุกสังกัด  
ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ โดยแยกตามสังกัดตามระดับ และขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง     
แล้วส่ งให้ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการต่อไป 
  (๓) ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด าเนินการประเมินสถานศึกษาตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับสถานศึกษาที่เข้ารับ
การคัด เลือกแต่ละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุ กแห่ งที่ เข้ ารับการคัด เลือก  ตามผล              
คะแนนการประเมินจากล าดับสถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ าสุด 

  ส่วนภูมิภาค ด าเนินการดังนี้  

         (๑) สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด     
ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ส าหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
แจ้งความประสงค์ ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามสถานที่ตั้งของ
สถานศึกษานั้น ๆ 
  (๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่ เป็นผู้ด าเนินการ
คัดเลือกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 
ขนาดละ ๑ แห่ง แล้วส่งให้ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ด าเนินการต่อไป  
  (๓) คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับการศึกษา    
และขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แห่ง ส่งให้ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาที่เป็น ศูนย์ประสานงาน    
การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดนั้น  
  (๔) คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดด าเนินการประเมินสถานศึกษาตาม  
ระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงล าดับสถานศึกษาที่ เข้ารับการคัดเลือกแต่ละระดับ     
การศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกแห่งที่ เข้ารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมินจากล าดับ  
สถานศึกษาที่ ได้คะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ าสุด คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด  ส่งผลการประเมิน           
พร้อมแนบแบบประเมินที่กรอกคะแนนของคณะกรรมการประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม (ประกอบด้วย 
ข้อมูลทั่วไป ผลกำรประเมินแต่ละด้ำน แบบสรุปคะแนน และควำมเห็นของกรรมกำร ประเมินในภำพรวม) 

 
 
 



 ๑๔ 

 
พร้อมทั้งเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๘  - ๒๕๖๐   
ตามด้านต่าง ๆ  ในแบบประเมิน และข้อมูลประกอบอื่นๆ  ส่งไปยัง  ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาตรวจสอบและเสนอผล            
ต่อคณะกรรมการอ านวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการ ตามจ านวนรางวัลที่ก าหนดต่อไป 

 ว ิธ ีการประเม ินและค ัด เล ือก ให ้ด า เน ินการตามแบบประเม ินและคู ่ม ือการ         
ประเมินสถานศึกษา เพื ่อรับรางวัลพระราชทาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน         
อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน 

  หมายเหตุ 
 ๑) ในกรณีที่ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน หรือมีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน       
แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ระบุให้ชัดเจนว่า “ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน” หรือ “สถานศึกษาที่  
เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์” 

๒) ก่อนส่งผลการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณา ไปยังส านักทดสอบ   
ทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้คณะกรรมการอ านวยการระดับกลุ่มจังหวัด   
ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนการประเมิน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง และข้อมูลส่วนอื่นให้ถูกต้องครบถ้วน  

 ๗. ก าหนดการคัดเลือกประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ๗.๑ ระดับสถานศึกษา สถานศึกษายื่นความจ านงขอเข้ารับการประเมินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ท้ังประเภทนักเรียนและสถานศึกษา) 

 ๗.๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสาร
ประกอบการประเมินไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด 
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

 ๗.๓ ระดับจังหวัด ด าเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบการ
ประเมินไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 ๗.๔ ระดับกลุ่มจังหวัด ด าเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบการ
ประเมินไปยัง ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่         
๓๑ มกราคม ๒๕๖๒  

                       ประกาศ  ณ   วันที่  ๑๗ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                                                        
 
 
 

 

            

 

 

 



1 

รายช่ือศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัดปีการศึกษา 2561 

กลุ่ม
ที่ 

ศูนย์ประสานงานการคัดเลือก
ระดับกลุ่มจงัหวัด 

จังหวัด 
ศูนย์ประสานงานการคัดเลือก 

ระดับจงัหวัด 
1 
 

สพป.นนทบุรี เขต 1 นครปฐม (2) นนทบุรี(2)  ปทุมธานี 
(2) สมุทรปราการ(2)     
สมุทรสาคร (1)           
(รวม 5 จังหวัด 9  เขตพื้นที่) 

สพป.นครปฐม เขต 2  
สพป.นนทบุรี เขต 2               
สพป.ปทุมธานี เขต 1   สพป.สมุทรสาคร           
สพป.สมุทรปราการ เขต 1        

2 สพป.ปัตตานี เขต 2   ยะลา (3) นราธวิาส (3)   
ปัตตานี (3) สตลู (1)  
(รวม 4 จังหวัด 10  เขตพื้นที่) 

สพป.ยะลา เขต 1  
สพป.นราธิวาส เขต 3   
สพป.ปัตตานี เขต 1  สพป.สตูล   

3 สพป. ชุมพร เขต 1                สงขลา (3)  ชุมพร (2)   
นครศรีธรรมราช (4)  พัทลุง(2)  
สุราษฎร์ธานี (3)                   
(รวม 5 จังหวัด  14 เขตพื้นที่) 

สพป.สงขลา เขต 1   
สพป.ชุมพร เขต 2  สพป.พัทลุง 1   
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2      
สพป.สุราษฎร์ธานี.เขต 1  

4 
 

สพป.ตรัง เขต 1 ภูเก็ต (1)  กระบี่ (1)  ตรัง (2)   
พังงา (1)  ระนอง  (1)                         
(รวม 5 จังหวัด  6 เขตพื้นที่) 

สพป.ภูเก็ต     สพป. กระบี ่ 
สพป.ตรัง เขต 2   สพป.พงังา   
สพป.ระนอง                         

5 สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุร(ี2)  กาญจนบุรี(4)  
ประจวบคีรีขนัธ์ (2)  เพชรบุรี (2)  
สุพรรณบุรี(3)  สมุทรสงคราม (1)   
(รวม 6 จังหวัด  14 เขตพื้นที่)) 

สพป.ราชบุรี เขต 2   สพป.กาญจนบุรี เขต 1              
สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
สพป.เพชรบุรี เขต 1  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2             
สพป.สมุทรสงคราม 

6 สพป.อ่างทอง ลพบุรี(2) ชยันาท(1) 
พระนครศรีอยุธยา(2) 
สระบุรี(2)   สงิห์บุรี(1)   
อ่างทอง(1)  อุทัยธานี (2)   
(รวม 7 จังหวัด 11 เขตพื้นที่) 

สพป.ลพบุรี เขต 2   สพป.ชัยนาท 
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
สพป.สระบุรี เขต 1  สพป.สิงหบ์ุรี  
สพป.อ่างทอง            
สพป.อุทัยธานี 1 

7 สพป.พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก(3)   ก าแพงเพชร(2) 
ตาก(2)  นครสวรรค์ (3)   พิจิตร(2)  
เพชรบูรณ์(3)  สุโขทัย(2)   
 อุตรดิตถ์ (2)   
(รวม 8 จังหวัด  19  เขตพื้นที่) 

สพป.พิษณุโลก เขต 3 
สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 สพป.ตาก เขต 1  
สพป.พิจิตร เขต 2  สพป.นครสวรรค์ เขต 2    
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป.สโุขทัย เขต 2 
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

8 สพป.เชียงราย เขต 1 
 

เชียงใหม่(6)   เชียงราย(4)    
 น่าน(2)   พะเยา(2)  แพร่(2)   
แม่ฮ่องสอน (2)  ล าปาง(3)    
ล าพูน(2)   
(รวม 8 จังหวัด  23 เขตพื้นที่) 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
สพม.เขต 36  
สพป.นา่น เขต 1  สพป.พะเยา เขต 1     
สพป.แพร่ เขต 1  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 
สพป.ล าปาง เขต 1 
สพป.ล าพูน เขต 1   

9 สพป.บึงกาฬ อุดรธาน(ี4)  ขอนแก่น(5)         
เลย (3)  สกลนคร (3)  
หนองคาย (2)  บึงกาฬ (1) 
หนองบัวล าภู (2)   
(รวม 7 จังหวัด   20 เขตพื้นที่ ) 

สพป.อุดรธานี เขต 1   สพป.ขอนแก่น เขต 5 
สพป. เลย  เขต 1   สพป.สกลนคร เขต 1    
สพป.หนองคาย เขต 2 
สพป.บึงกาฬ  
สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

    
    



2 
กลุ่ม
ที่ 

ศูนย์ประสานงานการคัดเลือก
ระดับกลุ่มจงัหวัด 

จังหวัด 
ศูนย์ประสานงานการคัดเลือก 

ระดับจงัหวัด 
10 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 อุบลราชธานี(5)  กาฬสินธุ์ (3)  

นครพนม (2) มหาสารคาม (3)   
มุกดาหาร(1)   ยโสธร(2)    
ร้อยเอ็ด (3)   อ านาจเจริญ(1)  
(รวม 8 จังหวัด  20 เขตพื้นที่) 

สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3   สพป.นครพนม เขต 1 
สพป.มหาสารคาม เขต 1  สพป.มุกดาหาร         
สพป.ยโสธร เขต 1   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2    
สพป.อ านาจเจริญ 

11 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นครราชสีมา (7)   ชัยภูมิ(3)  
บุรีรัมย์(4)  ศรีสะเกษ (4)    
สุรินทร ์(3)  
(รวม 5 จังหวัด  21 เขตพื้นที่) 

สพป.นครราชสีมา เขต 1   
สพม.เขต 30 (ชัยภูม ิ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 

12 สพป.ตราด ชลบุรี(3) จันทบุรี(2) ฉะเชิงเทรา(2)  
ตราด(1)  นครนายก(1)   
ปราจีนบุรี(2)  ระยอง (2)    
สระแก้ว(2)   
(รวม 8 จังหวัด  15 เขตพื้นที่) 

สพป.ชลบุรี เขต 2  สพป.จันทบุรี เขต 2 
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2   สพป.ตราด           
สพป.นครนายก  สพป.ปราจนีบรุี เขต 2 
สพป.ระยอง เขต 1  สพป.สระแก้ว เขต 2 

13 ส านักทดสอบทางการศึกษา 
สพฐ. 

กรุงเทพมหานคร (1)  
(รวม 1 เขตพื้นที่) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


