
 
 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียน และสถานศกึษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปการศกึษา ๒๕๖๔ 

 
 อาศัยอำนาจตามความ ในขอ ๑๓ ขอ ๑๔ และขอ ๑๖ แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย 
รางวัลพระราชทานแกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕62 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     
เรื ่อง หลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จึงออกประกาศการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปการศึกษา ๒๕๖4 ที่สอดคลองกับระเบียบและ
ประกาศขางตนไว ดังนี ้

 ๑.   ประเภทและจำนวนรางวัล 
        ๑.๑ รางวัลประเภทนักเรียน  มีรายละเอียด ดังนี้    
              ๑.๑.๑ ระดับประถมศึกษา มี ๓๙ รางวัล ใหแกนักเรียนในสวนกลาง (กลุมกรุงเทพมหานคร)    
และสวนภูมิภาค (กลุมจังหวัด) กลุมละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู  ขนาดละ  
๑ รางวัล แบงขนาดสถานศึกษา ดังนี ้
   สวนกลาง (กลุมกรุงเทพมหานคร) 
         ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก     มีนักเรียนไมเกิน  ๓๖๐   คน 
          ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง   มีนักเรียนตั้งแต   ๓๖๑   ถึง  ๗๒๐   คน 

       ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ    มีนักเรียนตั้งแต   ๗๒๑   คนขึ้นไป 
  สวนภูมิภาค (๑๒ กลุมจังหวัด) 
         ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก     มีนักเรียนไมเกิน  ๑๒๐    คน 
         ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง   มีนักเรียนตั้งแต   ๑๒๑    ถึง  ๒๘๐  คน 
         ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ    มีนักเรียนตั้งแต   ๒๘๑    คนข้ึนไป 

  ทั้งนี้  จำนวนนักเรียนใหนับเฉพาะนักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษาปที่  ๑-๖ 
(ไมนับระดับกอนประถมศึกษา) 

           ๑ .๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มี  ๓๙ รางวัล  ใหแกนัก เรี ยนในส วนกลาง             
(กลุ มกรุงเทพมหานคร) และสวนภูมิภาค (กลุ มจั งหวัด) กลุ มละ ๓ รางว ัล ตามขนาดสถานศึกษาที่           
นักเรียนกำลังศกึษาอยู ขนาดละ ๑ รางวัล แบงขนาดสถานศึกษา ดังนี ้
    ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก     มีนักเรียนไมเกิน    ๕๐๐    คน 
    ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง   มีนักเรียนตั้งแต     ๕๐๑    ถึง  ๑,๕๐๐ คน 
    ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ    มีนักเรียนตั้งแต  ๑,๕๐๑    คนขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 

-สาํเนา- 

/๑.๑.๓ ระดับ... 



 ๒

 

   ๑.๑.๓ ระด ับมัธยมศ ึกษาตอนปลาย มี ๓๙ รางว ัล ให แก น ักเร ียนในสวนกลาง 
(กลุมกรุงเทพมหานคร) และสวนภูมิภาค (กลุมจังหวัด) กลุมละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักเรียนกำลัง
ศึกษาอยู ขนาดละ ๑ รางวัล แบงขนาดสถานศึกษา  ดังนี ้

   ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก     มีนักเรียนไมเกิน  ๕๐๐  คน 
   ข.  สถานศกึษาขนาดกลาง   มีนักเรียนตั้งแต   ๕๐๑  ถึง ๑,๕๐๐  คน 
   ค.  สถานศกึษาขนาดใหญ    มีนักเรียนตั้งแต  ๑,๕๐๑  คนขึ้นไป 

    ทั ้งน ี ้  จำนวนนักเรียนตามขอ ๑.๑.๒ และขอ ๑.๑.๓ ให น ับรวมนักเรียนทั ้งระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน และมัธยมศกึษาตอนปลาย 

  หมายเหตุ การนับจำนวนนักเรียนใหนับ ณ วันที่สมัครเขารับการคัดเลือก 

  ๑.๒  รางวัลประเภทสถานศึกษา ใหแกสถานศึกษาในสวนกลางและสวนภูมิภาค มีดังนี้ 
   ๑.๒.๑ ระดับกอนประถมศึกษา มี ๓๙ รางวัล ใหแกสถานศึกษาหรือหนวยจัด
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในสวนกลาง (กลุมกรุงเทพมหานคร) และสวนภูมิภาค (กลุมจังหวัด) กลุมละ  
๓ รางวัล  ตามขนาดสถานศึกษา  ดังนี ้
   สวนกลาง (กลุมกรุงเทพมหานคร) 
         ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก     มีนักเรียนไมเกิน    ๑๕๐  คน 
           ข.  สถานศกึษาขนาดกลาง   มีนักเรียนตั้งแต     ๑๕๑  ถึง  ๓๐๐  คน 

       ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ    มีนักเรียนตั้งแต     ๓๐๑  คนข้ึนไป 
   สวนภูมิภาค  (๑๒ กลุมจังหวัด) 
         ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก    มีนักเรียนไมเกิน    ๑๒๐    คน 
         ข.  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีนักเรียนตั้งแต     ๑๒๑    ถึง  ๒๘๐ คน 
         ค.  สถานศึกษาขนาดใหญ   มีนักเรียนตั้งแต     ๒๘๑    คนขึ้นไป 

  ทั้งนี้  ใหนับเฉพาะจำนวนเด็กที่เรียนอยูในระดับกอนประถมศึกษาเทานั้น (ไมรวมชั้นเด็กเล็ก) 

   ๑.๒.๒ ระดับประถมศึกษา  มี ๓๙ รางวัล ใหแกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในสวนกลาง 
(กลุมกรุงเทพมหานคร) และสวนภูมิภาค (กลุมจังหวัด) กลุมละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศกึษา มีดังนี ้
   สวนกลาง (กลุมกรุงเทพมหานคร)  

   ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก     มีนักเรียนไมเกิน    ๓๖๐  คน 
   ข.  สถานศกึษาขนาดกลาง   มีนักเรียนตั้งแต      ๓๖๑  ถึง  ๗๒๐ คน 
   ค.  สถานศกึษาขนาดใหญ     มีนักเรียนตั้งแต     ๗๒๑  คนข้ึนไป 

   สวนภูมิภาค  (๑๒ กลุมจังหวัด) 
   ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก     มีนักเรียนไมเกิน   ๑๒๐  คน 
   ข.  สถานศกึษาขนาดกลาง    มีนักเรียนตั้งแต    ๑๒๑  ถึง  ๒๘๐ คน 
   ค.  สถานศกึษาขนาดใหญ     มีนักเรียนตั้งแต    ๒๘๑  คนข้ึนไป     

   ทั้งนี้ จำนวนนักเรียนใหนับเฉพาะนักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษาปที่ ๑-6  
(ไมนับระดับกอนประถมศึกษา) 
 
 
 

 

/๑.2.๓ ระดับ... 



 ๓

 

   ๑.๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา มี ๓๙ รางวัล ใหแกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสวนกลาง
(กลุมกรุงเทพมหานคร) และสวนภูมิภาค (กลุมจังหวัด) กลุมละ ๓ รางวัล ตามขนาดสถานศึกษา ดังนี ้
    ก.  สถานศึกษาขนาดเล็ก   มีนักเรียนไมเกิน   ๕๐๐  คน 
    ข.  สถานศกึษาขนาดกลาง     มีนักเรียนตั้งแต    ๕๐๑  ถึง  ๑,๕๐๐  คน 
    ค.  สถานศกึษาขนาดใหญ      มีนักเรียนตั้งแต    ๑,๕๐๑  คนข้ึนไป 
   ทั้งนี้ จำนวนนักเรียนใหนับรวมนักเรียนท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  หมายเหตุ การนับจำนวนนักเรียนใหนับ ณ วันที่สมัครเขารับการคัดเลือก 

  อนึ่ง  กลุมจังหวัดในการประเมินรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๓ กลุม              

มีรายละเอียดดังนี ้

กลุมที่ ๑   ประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร   
              (รวม ๕ จังหวัด) โดยมี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
              เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 
กลุมที่ ๒   ประกอบดวย จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล (รวม ๔ จังหวัด)            
              โดยมี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 
กลุมที่ ๓   ประกอบดวย จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎรธานี   
              (รวม ๕ จังหวัด) โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
              เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 
กลุมที่ ๔   ประกอบดวย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง (รวม ๕ จังหวัด)  
              โดยม ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
              เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด  
กลุมที่ ๕   ประกอบดวย จังหวัดราชบุร ีกาญจนบุร ีประจวบคีรีขันธ เพชรบุร ีสมุทรสงคราม   
              สุพรรณบุรี (รวม ๖ จังหวัด) โดยมี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 
              เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 
กลุมที่ ๖   ประกอบดวย จังหวัดลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงหบุร ีอางทอง   
              อุทัยธานี (รวม ๗ จังหวัด) โดยมี สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 
กลุมที่ ๗   ประกอบดวย จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร เพชรบูรณ     
              สุโขทัย อุตรดิตถ (รวม ๘  จังหวัด) โดยมี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
              พิษณุโลก เขต ๑ เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 
กลุมที่ ๘   ประกอบดวย จังหวัดลำปาง เชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา แพร แมฮองสอน ลำพูน 
              (รวม ๘ จังหวัด) โดยมี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม  
              เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 
กลุมที่ ๙   ประกอบดวย จังหวัดขอนแกน อุดรธาน ีเลย สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู  
              (รวม ๗ จังหวัด) โดยมี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 
              เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 
 
 
 
 

/กลุมที่ 10... 



 ๔
 

 

กลุมที่ ๑๐   ประกอบดวย จังหวัดยโสธร อุบลราชธานี  กาฬสินธุ  นครพนม  มหาสารคาม   
                มุกดาหาร  รอยเอ็ด  อำนาจเจริญ (รวม ๘ จังหวัด) โดยมี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
                ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 
กลุมที่ ๑๑   ประกอบดวย จังหวัดสุรินทร นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย ศรีสะเกษ (รวม ๕ จังหวัด) 
                โดยมี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 
                เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 
กลุมที่ ๑๒   ประกอบดวย จังหวัดชลบุร ีจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง  
                สระแกว (รวม ๘ จังหวัด) โดยมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   
                เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 
กลุมที่ ๑๓   ประกอบดวย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี สำนักทดสอบทางการศึกษา  
                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนศนูยประสานงานการคัดเลือก 
                ระดับกลุมจังหวัด 

   ๒. รางวัลที่จะไดรับ 

      ๒.๑ ประเภทนักเรียน 

      ๒.๑.๑ นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหผานเกณฑ เปนลำดับที่ ๑ จะไดเขารับพระราชทาน        
เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล ดังนี ้
       ก.  ระดับประถมศึกษา ไดรับ    ๒๐,๐๐๐  บาท 
      ข.  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน ไดรับ    ๒๐,๐๐๐  บาท 
    ค.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับ    ๒๐,๐๐๐  บาท 

      ๒.๑.๒ นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกใหผานเกณฑในลำดับที่ ๒ และ ๓ จะไดรับเกียรติบัตร
ชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๒.๑.๓ น ักเร ียนที ่ได ร ับการค ัดเล ือกและมีผลการประเมินผ านเกณฑท ี ่กำหนด 
ในระดับกลุมจังหวัด จะไดรับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ๒.๒ ประเภทสถานศึกษา 

   ๒.๒.๑ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกใหผานเกณฑ เปนลำดับที่ ๑     
จะไดเขารับพระราชทานเกียรติบัตร และไดรับเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๒.๒ สถานศึกษาที ่ไดรับการคัดเลือกใหผานเกณฑในลำดับที ่ ๒ และ ๓ จะไดรับ   
เกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ 
      ๒.๒.๓ สถานศึกษาที่ไดรับการคัดเลือก และมีผลการประเมินผานเกณฑที่กำหนด  ในระดับ 
กลุมจังหวัด จะไดรับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๓.  คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์เขารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
       ๓.๑ สถานภาพทางการศึกษา 

      นักเรียนที่กำลังเรียนอยูในสถานศึกษา 
  ระดับประถมศึกษา  เปนนักเรียนที่กำลังเรียนอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖ 
  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน เปนนักเรียนที่กำลังเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒-๓ 
  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย เปนนักเรียนที่กำลังเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕-๖  
 
 
 

/ทั้งน้ี... 
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ทั้งนี้ นักเรียนที่กำลังเรียนอยูในระดับนั้นๆ ตองไดเขาเรียนในระดับดังกลาวของสถานศึกษาที่สง

เขารับการประเมินเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป หรือ ๒ ภาคเรียน และไมเคยไดร ับรางวัลพระราชทาน 
ระดับนั้นมากอน 
 ๓.๒ ผลการเรียน ผลงาน 
    นักเรียนที่เขารับการประเมินและคัดเลือก ตองมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)       
นับถึงภาคเรียนสุดทายท่ีสมัครเขารับการประเมินไมต่ำกวา ๒.๗๕  
  ๓.๓ คุณลักษณะพื้นฐาน นักเรียนตองมีคุณลักษณะพื้นฐาน ในดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ           
การมีทักษะการจัดการและการทำงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
      ๓.๔  กิจกรรม/ผลงานดีเดน ตองมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเดน และหรือมีผลงานดีเดนที่แสดงถึง
ความมีคุณธรรมดีงามและสรางสรรค เปนที่ยอมรับ มีหลักฐานแสดงชัดเจน กิจกรรม/ผลงานดีเดนนั้นสามารถ
เปนแบบอยางที่ดีและเผยแพรในวงกวางได 

 ๔.  คุณสมบัติของสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เขารับการประเมินและคดัเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

       ๔.๑  สถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ตองจัดการศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพในดาน
ตอไปนี้ 

๔.๑.๑ คุณภาพของเด็ก                  
๔.๑.๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
๔.๑.๓ การบริหารและการจัดการศกึษา 
๔.๑.๔ การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสำคัญ 

  ๔.๒ สถานศึกษาระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา ตองจัดการศึกษาไดมาตรฐาน 
และมีคุณภาพในดาน ตอไปนี้  

๔.๒.๑ คุณภาพนักเรียน 
๔.๒.๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
๔.๒.๓ การบริหารและการจัดการศกึษา 
๔.๒.๔ การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
๔.๒.๕ ความดีเดนของสถานศึกษา 

หมายเหตุ   
 ๑) สถานศึกษาที ่เข ารับการคัดเลือกเพื ่อรับรางวัลพระราชทานทุกระดับ ตองจัดการศึกษา         
ตามหลักสูตรในระดับที่สงเขารับการประเมินครบทุกชั้นปในระดับนั้นมาแลวไมนอยกวา ๑ ป สำหรับระดับ
มัธยมศึกษา สถานศึกษาสามารถสงเขารับการประเมินไดทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ทั ้งนี ้ เจตนารมณของการคัดเลือกสถานศึกษาเพื ่อรับรางวัลพระราชทานตองการเห็นวาสถานศึกษา 
จัดการศึกษาไดมาตรฐานดีเดน จนเปนที่ปรากฏวาผูเรียนที ่จบหลักสูตรมีคุณภาพ โดยนับผูจบการศึกษา 
ที่เริ ่มเรียนตั้งแตชั้นปแรกของหลักสูตร และจบไปแลว ๑ ปการศึกษา (ตัวอยาง เชน สถานศึกษา ก. ที่จัด
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล ๑ - ๒)  จะมีสิทธิ์สงเขารับการประเมินในปการศึกษา ๒๕๖4 ได 
ตองเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา ๒๕61 หรือสถานศึกษา ข. ที่จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 
(อนุบาล ๑ - ๓) จะมีสิทธิ์สงเขารับการประเมินในปการศึกษา  ๒๕๖4  ไดตองเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา 
๒๕60 หรือสถานศึกษา ค. ที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖) จะมีสิทธิ ์สงเขารับการประเมิน            
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ในปการศึกษา ๒๕๖4 ไดตองเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕7 หรือ สถานศึกษา ง. ที่จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖) จะมีสิทธิ ์สงเขารับการประเมินในปการศึกษา ๒๕๖4 ไดตองเปดสอนมาตั ้งแต 
ป การศ ึกษา ๒๕๕7 หรือ สถานศึกษา จ. ท ี ่จ ัดการศ ึกษาระดับม ัธยมศ ึกษาตอนตน (ม.๑ – ม.๓)  
จะมีสิทธิ์สงเขารับการประเมินในปการศึกษา ๒๕๖4 ไดตองเปดสอนมาตั ้งแตปการศึกษา ๒๕60 หรือ 
สถานศึกษา ฉ. ที ่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) จะมีสิทธิ ์ส งเขาร ับการประเมิน 
ในปการศกึษา ๒๕๖4 ไดตองเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา ๒๕60 

 ๒) สถานศึกษาที ่จ ัดการศึกษาทั ้งระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา และเคยไดรับรางวัลพระราชทานในปการศึกษา ๒๕๖3 ระดับใดระดับหนึ่งจะมีสิทธิ์           
สงเขารับการประเมินและคัดเลือกระดับอื่นไดอีกเมื่อสถานศึกษานั้นมีการบริหารจัดการศึกษา พื้นที่ อาคาร
สถานที่ บุคลากร ครุภัณฑ ทั้งระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาแยกจากกัน 
(อาจอยูในบริเวณเดียวกันแตการบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนดแยกจากกันอยางชัดเจน) 

 ๓) สถานศึกษาที่เขารับการประเมินและคัดเลือกจะตองเปนสถานศึกษาที่ไมเคยไดรับรางวัล
พระราชทาน หรือเคยไดรับรางวัลพระราชทาน แตตองเวนชวงระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ปการศึกษา (เคยไดรับ
รางวัลพระราชทานกอนปการศึกษา ๒๕61) จึงจะมีสิทธิ์สงเขารับการประเมิน 

๕. เกณฑการตัดสินใหไดรับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย 
  ๕.๑  ประเภทนักเรียน   
 ๕.๑.๑  นักเรียนท่ีมีสิทธิ์ไดรับการคดัเลือก ตองมีคุณสมบัติตามขอ ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓ และ ๓.๔ 
 ๕.๑.๒  นักเรียนที่จะไดรับรางวัลพระราชทาน ไดแก ผูที่มีผลการประเมินผานเกณฑ 
เปนลำดับที่ ๑ ตามเกณฑตอไปนี้ 
 

 ๕.๑.๒.๑  ไดคะแนนการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานเฉลี่ยแตละขอ (ในแบบ พร. ๑) 
ไมต่ำกวา ๒.๐๐  และไดคะแนนเฉลี่ยรวมไมต่ำกวา ๓.๐๐ 
 ๕.๑.๒.๒  ไดคะแนนกิจกรรม/ผลงานดีเดนเฉลี่ยแตละขอ (ในแบบ พร. ๑) ไมต่ำกวา  
๒.๐๐ และไดคะแนนเฉลี่ยรวมไมต่ำกวา  ๓.๐๐ 
 ๕.๑.๒.๓  ไดคะแนนเฉลี ่ยรวมของคุณลักษณะพื ้นฐานกับคะแนนกิจกรรม/   
ผลงานดีเดน ไมต่ำกวา  ๓.๕๐   
 ๕.๑.๒.๔  ไดคะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด  และไดรับคะแนนเฉลี่ยรวม
สูงสุดจากกรรมการแตละคนเกินกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการที่ทำการประเมิน 
 กรณผีลการประเมินไมเปนไปตามขอ ๕.๑.๒.๔ ใหประธานคณะกรรมการประเมิน
ในระดับนั้นเปนผูพิจารณาตัดสินแลวรายงานใหคณะกรรมการในระดับเหนือข้ึนไปพิจารณา 
 ๕.๑.๓ นักเร ียนที ่ม ีส ิทธ ิ ์ได ร ับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธ ิการ ไดแก  
ผูที่มีผลการประเมินผานเกณฑเปนลำดับที่ ๒ และ ๓ ตามเกณฑ ขอ ๕.๑.๒.๑ และขอ ๕.๑.๒.๒ 
  ๕.๑.๔  นักเรียนที่มีสิทธิ์ไดรับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดแก 
ผูที่มีผลการประเมินผานเกณฑตั้งแตลำดับท่ี ๔ เปนตนไป ตามเกณฑการประเมิน ขอ ๕.๑.๒.๑ และขอ ๕.๑.๒.๒ 
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 ๕.๒  ประเภทสถานศึกษา           
 ๕.๒.๑ สถานศึกษาที ่มีสิทธิ ์ไดรับการคัดเลือก ตองมีคุณสมบัติตาม ขอ ๔ (ตามระดับ
การศกึษาที่เขารับการคัดเลือก) 
 ๕.๒.๒ สถานศึกษาที่จะไดรับรางวัลพระราชทาน ไดแก สถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ผานเกณฑเปนลำดับที่ ๑ ตามเกณฑตอไปนี ้
 ๕.๒.๒.๑ ไดคาเฉลี ่ยของคะแนนการจัดการศึกษา ตามแบบประเมินสถานศึกษา  
แตละดานไมต่ำกวา ๒.๐๐ 
 ๕.๒.๒.๒ ไดคาเฉลี ่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกดานตามแบบประเมิน
สถานศึกษาไมต่ำกวา ๓.๕๐ 
         ๕.๒.๒.๓ ไดคะแนนเฉลี่ยรวมจากกรรมการทุกคนสูงสุด และไดรับคะแนน   
เฉลี่ยรวมสูงสุดจากกรรมการแตละคนเกินกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการที่ทำการประเมิน 
      กรณีผลการประเมินไมเปนไปตามขอ ๕.๒.๒.๓ ใหประธานคณะกรรมการประเมิน
ในระดับนั้นเปนผูพิจารณาตัดสินแลวรายงานใหคณะกรรมการในระดับเหนือข้ึนไปพิจารณา 
   ๕.๒.๓ สถานศึกษาที ่มีส ิทธิ ์ไดร ับเกียรติบัตรชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก 
สถานศึกษาที ่ม ีผลการประเมินผานเกณฑเปนลำดับที ่ ๒ และ ๓ ตามเกณฑ ขอ ๕.๒.๒.๑ และไดคาเฉลี่ย  
ของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกดานตามแบบประเมินสถานศึกษาไมต่ำกวา ๓.๐๐   
  ๕.๒.๔ สถานศึกษาที ่ม ีส ิทธ ิ ์ ได ร ับเก ียรต ิบ ัตรจากสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ไดแก สถานศึกษาที่มีผลการประเมินผานเกณฑตั้งแตลำดับที่ ๔ เปนตนไป ตามเกณฑการประเมิน 
ขอ ๕.๒.๒.๑ และไดคาเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกดานตามแบบประเมินสถานศึกษา ไมต่ำกวา ๓.๐๐ 

  ๕.๓ ในกรณีที่นักเรียนหรือสถานศึกษาไดคะแนนเทากัน ในลำดับที่ใดก็ตาม ใหคณะกรรมการ
ประเมินใชดุลพินิจพิจารณาตัดสินผลใหผานการคัดเลือกตามจำนวนรางวัลที่กำหนดไว ในแตละประเภทเทานั้น 

๖. การแตงตั้งคณะกรรมการและขั้นตอนการคัดเลือก 

 ๖.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  การแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับกลุมจังหวัด ใหมีคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการประเมิน     
แตละคณะควรประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี ้

  ๖.๑.๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
      ก. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย  

๑) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประธาน 
๒)   รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา                       

ที่ไดรับมอบหมาย  
 

รองประธาน 
๓)   ผูทรงคณุวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับกอนประถมศกึษา        
 

กรรมการ 
๔)  ผูแทนหนวยงานตาง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับกอนประถมศกึษา   
ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่นั้น 

 
 

กรรมการ 
 

 
 

 
 

 
/5) นักวิชาการ... 



 ๘

 
๕) 
   

 
นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          

 
กรรมการ 

๖)   นักวิชาการศึกษา/ผูที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 
  คณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ทำหนาที่ วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมินและ
เสนอผลไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบการคัดเลือกระดับจังหวัด 
      ข. คณะกรรมการประเมิน ใหประธานคณะกรรมการอำนวยการแตงตั้งคณะกรรมการ 
ประเมินนักเรียน จำนวน ๓ หรือ ๕ คน และคณะกรรมการประเมินสถานศกึษา จำนวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบดวย 

๑) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผูอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

 
ประธาน 

๒)   ผูทรงคณุวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับกอนประถมศกึษา        

 
กรรมการ 

๓)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับกอนประถมศกึษา   
ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่นั้น 

 
 

กรรมการ 
๔)  นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก ที่รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับกอนประถมศกึษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          

 
 

กรรมการ 
๕)   นักวิชาการศึกษา/ผูที่ประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ    

  ๖.๑.๒ ระดับจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 
     ก. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย  

๑) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ที่ไดรับเลือก) ประธาน 
๒)   ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ที่เหลือ) รองประธาน 
๓)   ผูทรงคณุวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับกอนประถมศกึษา        
 

กรรมการ 
๔)  ผูแทนหนวยงานตางๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับกอนประถมศกึษา   
ซึ่งอยูในจังหวัดนั้น 

 
 

กรรมการ 
๕)  นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
 

กรรมการ 
๖)   นักวิชาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ฯ ที่ผูอำนวยการ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไดรับเลือกเปน
ประธาน ที่ประธานเห็นสมควร          

 
 

กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ทำหนาที่ วางแผนการประเมิน กลั่นกรองผลการประเมินและ
เสนอผลไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด 

 

 

 
 

 
       

/ข. คณะกรรมการประเมิน... 



 ๙

 
ข. คณะกรรมการประเมิน ใหประธานคณะกรรมการอำนวยการแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินนักเรียน จำนวน ๓ หรือ ๕ คน และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จำนวน ๕ หรือ ๗ คน ประกอบดวย 
๑) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผูอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
 

ประธาน 
๒)   ผูทรงคณุวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับกอนประถมศกึษา        
 

กรรมการ 
๓)  ผูแทนหนวยงานตางๆที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับกอนประถมศกึษา   
ซึ่งอยูในจังหวัดนั้น 

 
 

กรรมการ 
๔)  นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก ที่รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับกอนประถมศกึษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          

 
 

กรรมการ 
๕)   นักวิชาการศึกษา/ผูท่ีประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

หมายเหต ุ 
การแตงตั้งประธานเพื่อการดำเนินการคัดเลือกระดับจังหวัดนี้ ใหเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต      

(กรณีจังหวัดที่มีหลายเขต) ตกลงเลือกผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คนใดคนหนึ่งเปนประธานและ
ตองไมเปนเขตพื ้นที ่การศึกษาเดียวกับที ่ดำเนินการคัดเลือกระดับกลุ มจังหวัด และจะตองประกาศให 
ผูมีสวนเก่ียวของไดรับรูรวมกัน  

  ๖.๑.๓ ระดับกลุมจังหวัด  
  ก. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑) ผูอำนวยการสำนัก ที่เลขาธิการ กพฐ. มอบหมาย/ผูทรงคุณวุฒ/ิ
ผูเชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 
ประธาน 

๒)    ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับเลือกใหเปนศูนย
ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัด (ตามที่ระบุในหนา ๓ - ๔) 

 
รองประธาน 

๓) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในกลุมจังหวดันั้น กรรมการ 
๔)    รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีไดรับเลือกใหเปน

ศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุมจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบงานรางวัลพระราชทาน (จำนวน ๑ คน) กรรมการ 

๕)    ผูทรงคณุวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับกอนประถมศกึษา 
 (จำนวนไมเกิน ๓ คน)       

 
 

กรรมการ 
๖)    ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับกอนประถมศกึษา   
ซึ่งอยูในกลุมจังหวัดนั้น (หนวยงานละ ๑ คน)  

 
 

กรรมการ 
๗) ประธานคณะกรรมการประเมินทุกคณะ   กรรมการ 
๘) นักวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

/9) ผูอำนวยการ… 



 ๑๐

 
๙)    

 
ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที ่ 
ที่ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ไดรับเลือกเปนรองประธาน             

 
 
 

กรรมการและเลขานุการ 
๑๐)   นักวิชาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ ที่ผูอำนวยการ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไดรับเลือกเปนรองประธาน  
 

 
 ที่ประธานเห็นสมควร          กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

  คณะกรรมการอำนวยการชุดนี ้ทำหนาที ่ วางแผนการประเมิน แตงตั ้งคณะกรรมการ
ประเมิน กลั ่นกรองผลการประเมิน และเสนอผลไปยังคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเร ียนและ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      ข. คณะกรรมการประเมิน  
    สวนกลาง ใหประธานคณะกรรมการอำนวยการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน 
จำนวน 3 หรือ ๕ คน และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จำนวน 5 หรือ ๗ คน ประกอบดวย 

๑) ผูที่ประธานคณะกรรมการอำนวยการเห็นสมควร  ประธาน 
๒)   ผูทรงคณุวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับกอนประถมศกึษา        
 

กรรมการ 
๓)  ผูแทนหนวยงานตาง ๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับกอนประถมศกึษา   
ซึ่งอยูในกลุมจังหวัดนั้น 

 
 

กรรมการ 
๔)  นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก ที่รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับกอนประถมศกึษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          

 
 

กรรมการ 
๕)   นักวิชาการศึกษา/ผูท่ีประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

      สวนภูมิภาค ใหประธานคณะกรรมการอำนวยการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน 
จำนวน 3 หรือ ๕ คน และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จำนวน 5 หรือ ๗ คน ประกอบดวย 

๑)  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผูอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

 
ประธาน 

๒)   ผูทรงคณุวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับกอนประถมศกึษา        

 
กรรมการ 

๓)  ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับกอนประถมศกึษา   
ซึ่งอยูในกลุมจังหวัดนั้น 

 
 

กรรมการ 
๔)  นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก ที่รับผิดชอบ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ระดับกอนประถมศกึษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          

 
 

กรรมการ 
๕)   นักวิชาการศึกษา/ผูท่ีประธานเห็นสมควร กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 

/หมายเหตุ... 



 ๑๑
 

หมายเหตุ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินและขั้นตอนการคัดเลือกทุกระดับ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับจังหวัด และระดังกลุมจังหวัด ใหดำเนินการ ดังนี ้

 ๑. การแตงตั ้งคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาระดับจังหวัด หรือระดับ          
กลุมจังหวัดก็ตาม ตองไมแตงตั้งบุคคลที่เคยเปนกรรมการประเมินนักเรียนหรือสถานศึกษาซ้ำกับที่เคยประเมิน

มาแลวไมวาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด (ตัวอยางเชน นายยุติธรรม ใจเปนกลาง ประเมิน
โรงเรียนวิทยาศึกษา ในระดับเขตพื้นที ่การศึกษาแลว หากเปนผู แทนประเมินในระดับจังหวัดและหรือ 
กลุมจังหวัดอีก นายยุติธรรม ใจเปนกลาง ตองไมเปนกรรมการประเมินในชุดที่มีโรงเรียนวิทยาศึกษาเขารับ 

การประเมินดวย หากโรงเรียนวิทยาศึกษาไดร ับคัดเลือกเขารับการประเมินในระดับจังหวัดและหรือ 
ระดับกลุมจังหวัด) 
 ๒. การเสนอรายชื ่อผู ทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ ผู ทรงคุณวุฒิควรเปนขาราชการบำนาญ 
ที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาหรือเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย 
 ๓. ไมแตงตั้งผูมีสวนไดเสียเปนกรรมการประเมินและไมแตงตั้งผูอำนวยการโรงเรียนเปนกรรมการ
ประเมิน 
 ๔. การออกประเมินประเภทนักเรียนตองมีคณะกรรมการไปประเมิน จำนวนไมต่ำกวา ๓ คน 
และการออกประเมินประเภทสถานศึกษาตองมีคณะกรรมการไปประเมิน จำนวนไมต ่ำกว า ๕ คน  
หากคณะกรรมการออกไปประเมินไมครบจำนวนตามเกณฑที่กำหนด จะไมรับพิจารณาผลการประเมินดังกลาว 

 ๖.๒ ขั้นตอนการดำเนินงานคัดเลือก 
 ๖.๒.๑ การคัดเลือกนักเรียน (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ทุกขนาด ทุกสังกัด)  

  สวนกลาง (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการดังนี้  
  (๑) สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คัดเลือกนักเรียนของตน ตามขอ ๓ 
ตามระดับและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน นักเรียนระดับประถมศึกษาสงสมัครที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สงสมัครที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือ เขต ๒ ตามสถานที่ตั้ง
ของสถานศึกษานั้น ๆ  
   (๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเปนผูดำเนินการ
คัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือ เขต ๒       
เปนผูดำเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัด 
โดยแยกตามสังกัด ตามระดับและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน แลวสงใหสำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการตอไป 
  (๓ ) สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ดำเนินการประเมินนักเรียนตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงลำดับผูเขารับการคัดเลือก 
แตละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกคนที่เขารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมิน จากลำดับ 
ผูที่ไดคะแนนสูงสุด ลงมาถึงต่ำสุด 

   

 

 

 
/สวนภูมิภาค... 



 ๑๒

 

สวนภูมิภาค ดำเนินการดังนี้  
  (๑) สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คัดเลือกนักเรียนของตน    
ตามขอ ๓ ตามระดับและขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน นักเรียนระดับประถมศึกษา สงสมัครที่สำนักงาน   
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
นักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย สงสมัครท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาประจำจังหวัด  
  (๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแตละเขตพื้นที ่ เปนผูดำเนินการ
คัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเปนผูดำเนินการคัดเลือก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามระดับการศึกษาและขนาด
สถานศกึษา ขนาดละ ๑ คน แลวสงใหศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ดำเนินการตอไป  
  (๓) คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกนักเรียนตามระดับการศึกษาและ   
ขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ คน สงใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนศูนยประสานงานการคัดเลือก  
ระดับกลุมจังหวัดนั้น  
  (๔) คณะกรรมการระดับกลุ มจังหวัดดำเนินการประเมินนักเรียนตามระดับ
การศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงลำดับผู เขารับการคัดเลือกแตละระดับการศึกษาและขนาด
สถานศึกษาทุกคนที่เขารับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมินจากลำดับผูที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ำสุด 
คณะกรรมการระดับกลุ มจังหวัด สงผลการประเมิน พรอมแนบแบบประเมินที ่กรอกคะแนนของ
คณะกรรมการประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม (ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป พรอมติดรูปถาย แบบรายงาน ก. 
แบบรายงาน ข. แบบ พร.๑ และแบบ พร.๒ ) พรอมทั้งเอกสารประกอบอื่น ๆ เชน  แฟมสะสมผลงานของ 
นักเรียน ฯลฯ  สงไปยังสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อเสนอให
คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื ่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา        
ขั ้นพื ้นฐาน พิจารณาตรวจสอบและเสนอผลตอคณะกรรมการอำนวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการ           
ตามจำนวนรางวัลทีก่ำหนดตอไป 
 วิธีการประเมินและคัดเลือกนักเรียน ใหดำเนินการตามแบบประเมินและคู มือ 
การประเมินนักเร ียนเพื ่อรับรางวัลพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
อยางเครงครัดทุกขั้นตอน 

 หมายเหตุ 
 ๑) ในกรณีทีไ่มมีนักเรียนเขารับการประเมิน หรือมีนักเรียนเขารับการประเมินแตไมผานเกณฑ 
ใหระบุใหชัดเจนวา “ไมมีนักเรียนเขารับการประเมิน” หรือ “นักเรียนที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ” 

๒) กอนสงผลการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังสำนักทดสอบ        
ทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุมจังหวัด 
ตรวจสอบความถูกตองของคะแนนการประเมิน ชื่อ และชื่อสกุลของนักเรียน และขอมูลสำคัญในแบบประเมิน 
ชุดสรุปผลการประเมินของนักเรียนทุกคนที่เขารับการประเมินใหถูกตองครบถวน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

/6.2.2 การคัดเลือก... 



 ๑๓

 
๖.๒.๒ การค ัดเล ือกสถานศึกษา (ระด ับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา ทุกขนาด ทุกสังกัด) ดำเนินการดังนี ้
สวนกลาง (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการดังนี้  

       (๑) สถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ทุกสังกัดที่จัด
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน แจงความประสงคขอสมัครเขารับการคัดเลือกไปยังสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
แจงความประสงคขอสมัครเขารับการคัดเลือกไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือ    
เขต ๒ ตามสถานท่ีตั้งของสถานศึกษานั้น ๆ  
 (๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ ง เทพมหานครเปน
ผูดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือ เขต ๒ เปนผูดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทุกสังกัด  
ตามสถานที่ตั ้งของสถานศึกษานั ้น ๆ โดยแยกตามสังกัดตามระดับ และขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แหง     
แลวส งใหสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดำเนินการตอไป 
  (๓) สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดำเนินการประเมินสถานศึกษาตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงลำดับสถานศึกษาที่เขารับ
การคัดเลือกแตละระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกแหงที ่เขารับการคัดเลือก ตามผลคะแนน 
การประเมินจากลำดับสถานศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ำสุด 

  สวนภูมิภาค ดำเนินการดังนี้  
         (๑) สถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ทุกสังกัดที่จัด
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน แจงความประสงคขอสมัครเขารับการคัดเลือกไปยังสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาที ่สถานศึกษาตั้งอยู สำหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื ้นฐาน       
แจงความประสงค ขอสมัครเขารับการคัดเลือกไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามสถานที่ตั้ง 
ของสถานศึกษานั้น ๆ 
  (๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแตละเขตพื้นที่ เปนผูดำเนินการ
คัดเลือกสถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เปนผูดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 
ขนาดละ ๑ แหง แลวสงใหศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ดำเนินการตอไป  
  (๓) คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกสถานศึกษาตามระดับการศึกษา   
และขนาดสถานศึกษา ขนาดละ ๑ แหง สงใหสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาที่ เปนศูนยประสานงาน    
การคดัเลือกระดับกลุมจังหวัดนั้น  
  (๔) คณะกรรมการระดับกลุมจังหวัดดำเนินการประเมินสถานศึกษาตาม  
ระดับการศึกษาและขนาดสถานศึกษา โดยเรียงลำดับสถานศึกษาที่ เข าร ับการคัดเลือกแตละระดับ     
การศึกษาและขนาดสถานศึกษาทุกแหงที ่เข าร ับการคัดเลือก ตามผลคะแนนการประเมินจากลำดับ  
สถานศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาถึงต่ำสุด คณะกรรมการระดับกลุมจังหวัด สงผลการประเมิน พรอมแนบ
แบบประเมินที ่กรอกคะแนนของคณะกรรมการประเมินรายคนและฉบับสรุปรวม (ประกอบด วย  
ขอมูลทั่วไป ผลการประเมินแตละดาน แบบสรุปคะแนน และความเห็นของกรรมการ ประเมินในภาพรวม) 
พรอมทั้งเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระหวางปการศึกษา ๒๕61 – ๒๕๖3       
 
 
 
 

/ตามดานตาง ๆ... 



 ๑๔

 
ตามดานตาง ๆ ในแบบประเมิน และขอมูลประกอบอื่นๆ ส งไปยัง สำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อเสนอใหคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน  
และสถานศึกษาเพื ่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พิจารณาตรวจสอบและเสนอผล 
ตอคณะกรรมการอำนวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการ ตามจำนวนรางวัลที่กำหนดตอไป 

 

วิธีการประเมินและคัดเลือก ใหดำเนินการตามแบบประเมินและคูมือการประเมิน
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางเครงครัด 
ทุกขั้นตอน 

  หมายเหตุ 
 ๑) ในกรณีที่ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน หรือมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน       
แตไมผานเกณฑ ใหระบุใหชัดเจนวา “ไมมีสถานศึกษาเขารับการประเมิน” หรือ “สถานศึกษา 
ที่เขารับการประเมินไมผานเกณฑ” 

๒) กอนสงผลการประเมินและเอกสารประกอบการพิจารณา ไปยังสำนักทดสอบ   
ทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ใหคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ มจังหวัด   
ตรวจสอบความถูกตองของคะแนนการประเมิน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง และขอมูลสวนอื่นใหถูกตองครบถวน  

 ๗. กำหนดการคัดเลือกประจำปการศึกษา ๒๕๖4 

 ๗.๑ ระดับสถานศึกษา สถานศึกษายื่นความจำนงขอเขารับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู ภายในวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๖4 (ทั้งประเภทนักเรียนและสถานศึกษา) 
 ๗.๒ ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา ดำเนินการประเมิน และสงผลการประเมินพรอมเอกสาร
ประกอบการประเมินไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด 
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
 ๗.๓ ระดับจ ังหวัด ดำเนินการประเมิน และสงผลการประเมินพร อมเอกสารประกอบ 
การประเมินไปยัง สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาที ่เปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ มจังหวัด  
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
 ๗.๔ ระดับกลุ มจังหวัด ดำเนินการประเมิน และสงผลการประเมินพรอมเอกสารประกอบ 
การประเมินไปยัง สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่         
28 มกราคม ๒๕๖5  

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป        

          ประกาศ  ณ   วันที่   10   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
                                                                        
                                                        

 

 

 

 
 

 
 
 

ประสิทธิ์    ราง/พิมพ 
 มธุรส       ตรวจทาน 

(นายอัมพร พินะสา) 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


